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Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące Umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach,
w szczególności w Ogólnych warunkach ubezpieczenia dla Kredytobiorców kredytów gotówkowych w Bankach Spółdzielczych (dalej: OWU), zatwierdzonych uchwałą Zarządu z 12 stycznia 2021 r.
UNIQA TUnŻ S.A. zwana jest dalej UNIQA.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
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Ubezpieczenia na życie, pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe, w następujących grupach ryzyk według załącznika do ustawy z 11 września
2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: Dział I: Grupa 1 – Ubezpieczenia na życie; Grupa 5 – Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe,
jeśli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1–4.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje następujące ryzyka:
✔ śmierć Ubezpieczonego;
✔ Poważne zachorowanie;
✔ Całkowita niezdolność do pracy.
Suma ubezpieczenia z tytułu wszystkich Zdarzeń ubezpieczeniowych jest równa Saldu zadłużenia z Dnia wystąpienia zdarzenia
ubezpieczeniowego, ale nie więcej niż 500 000 zł.
Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego jest równe Saldu
zadłużenia.
Świadczenie z tytułu Poważnego zachorowania jest równe połowie Salda zadłużenia.
Świadczenie z tytułu Całkowitej niezdolności do pracy jest równe
Saldu zadłużenia.
W przypadku gdy w związku z jedną Umową ubezpieczenia ochroną ubezpieczeniową objętych jest kilku Ubezpieczonych, świadczenia wypłacane z tytułu Zdarzeń ubezpieczeniowych oraz Sumy
ubezpieczenia ulegają podziałowi proporcjonalnie do liczby Ubezpieczonych.
Suma ubezpieczenia jest pomniejszana o wypłacane świadczenia,
aż do jej wyczerpania.

✘

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
✔ Cały świat.

✘
✘
✘

Niezdolności do pracy potwierdzonej zwolnieniem lekarskim.
Niezdolności do pracy związanej z pobytem w szpitalu.
Operacji medycznych.
Świadczeń z tytułu Całkowitej niezdolności do pracy, jeśli
niezdolność do została stwierdzona na okres krótszy niż
12 miesięcy.

Jakie są ograniczenia ochrony
ubezpieczeniowej?
UNIQA nie ponosi odpowiedzialności w przypadku śmierci Ubezpieczonego, która jest skutkiem:
! samobójstwa popełnionego przez Ubezpieczonego w okresie jednego roku, liczonego od Dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia;
! spożycia przez Ubezpieczonego alkoholu w ilości powodującej, że zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ alkoholu albo że zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi co najmniej
0,1 mg alkoholu w 1 dm3;
! udziału Ubezpieczonego w sportach wysokiego ryzyka wskazanych w OWU.
UNIQA nie ponosi odpowiedzialności w przypadku Poważnego
zachorowania Ubezpieczonego, które jest skutkiem:
! samookaleczenia lub okaleczenia Ubezpieczonego na jego
prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego, niezależnie od jego stanu poczytalności;
! choroby AIDS lub zakażenia Ubezpieczonego wirusem HIV;
! zażycia przez Ubezpieczonego narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych,
lub nowych substancji psychoaktywnych (w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii), lub leków niezaleconych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniami lekarza.
UNIQA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego, jeśli jest skutkiem:
! samookaleczenia Ubezpieczonego lub okaleczenia na jego
prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego, niezależnie od stanu poczytalności Ubezpieczonego;
! dysfunkcji psychicznych lub umysłowych, w tym nerwic;
! udziału Ubezpieczonego w sportach wysokiego ryzyka wskazanych w OWU.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
— Ubezpieczający jest zobowiązany podać do wiadomości UNIQA wszystkie znane sobie okoliczności, o które UNIQA zapytywała we Wniosku
o ubezpieczenie albo przed zawarciem Umowy ubezpieczenia w innych pismach. Jeżeli Ubezpieczający zawiera Umowę ubezpieczenia
przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane.
— Ubezpieczający zobowiązany jest opłacać Składki za czas trwania ochrony ubezpieczeniowej.
— W przypadku Umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek Ubezpieczający przekazuje Ubezpieczonemu, przed wyrażeniem zgody
na objęcie go ochroną ubezpieczeniową lub wyrażeniem zgody na finansowanie kosztu składki ubezpieczeniowej, OWU – na piśmie lub,
jeśli Ubezpieczony wyraził na to zgodę, na innym trwałym nośniku.
— W przypadku Umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek Ubezpieczający przekazuje Ubezpieczonemu, na piśmie lub – jeżeli
Ubezpieczony wyrazi na to zgodę – na innym trwałym nośniku, informacje o: (1) zmianie warunków Umowy ubezpieczenia lub prawa
właściwego dla zawartej Umowy ubezpieczenia wraz z określeniem tych zmian na wartość świadczeń przysługujących z tytułu zawartej
Umowy ubezpieczenia – przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na zmianę warunków umowy lub prawa właściwego z Umowy ubezpieczenia; (2) wysokości świadczeń przysługujących z tytułu zawartej Umowy ubezpieczenia, jeżeli wysokość świadczeń ulega
zmianie w trakcie obowiązywania Umowy ubezpieczenia; (3) zmianie w zakresie Sumy ubezpieczenia, w przypadku gdy z Umowy ubezpieczenia przysługuje świadczenie ustalane na podstawie Sumy ubezpieczenia wyrażonej w ustalonej kwocie – nie rzadziej niż raz w roku,
niezwłocznie po przekazaniu ich przez UNIQA.
— Ubezpieczony ma obowiązek powiadomić UNIQA o zmianie danych kontaktowych lub zmianie danych osobowych podanych we Wniosku
o ubezpieczenie.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka płatna jest jednorazowo za cały Okres ubezpieczenia w wysokości wskazanej we Wniosku o ubezpieczenie, na rachunek bankowy
UNIQA.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Okres trwania umowy rozpoczyna się z chwilą jej zawarcia.
Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres trwania umowy Kredytu gotówkowego nie dłuższy niż 6 lat. Okres ubezpieczenia wskazany jest
w Polisie. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu uruchomienia Kredytu gotówkowego, pod warunkiem zaakceptowania Wniosku
o ubezpieczenie. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu Poważnego zachorowania rozpoczyna się po upływie dziewięćdziesięciu dni od Dnia
rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa z tytułu wszystkich zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia,
z dniem zajścia wcześniejszego ze zdarzeń:
— w stosunku do wszystkich Ubezpieczonych:
■ z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od Umowy ubezpieczenia,
■ z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy Kredytu gotówkowego,
■ z upływem okresu, na jaki została zawarta Umowa ubezpieczenia,
■ z dniem rozwiązania Umowy ubezpieczenia na skutek wypowiedzenia przez Ubezpieczającego Umowy ubezpieczenia,
■ z dniem rozwiązania przez Bank umowy Kredytu gotówkowego,
■ z dniem całkowitej spłaty Kredytu gotówkowego;
— w stosunku do danego Ubezpieczonego:
■ z dniem śmierci Ubezpieczonego,
■ z dniem złożenia oświadczenia o rezygnacji z Umowy ubezpieczenia,
■ z dniem wypłaty świadczenia z tytułu Całkowitej niezdolności do pracy.
Okres trwania umowy kończy się z chwilą jej rozwiązania.

Jak rozwiązać umowę?
Odstępując od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia Umowy ubezpieczenia UNIQA nie poinformowała Ubezpieczającego będącego konsumentem
o prawie odstąpienia od Umowy ubezpieczenia, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział
się o tym prawie.
W przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia przez konsumenta bez jednoczesnej obecności Stron, przy użyciu środków porozumiewania się
na odległość, Ubezpieczający będący konsumentem może odstąpić od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia poinformowania go
o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, które należy przekazać konsumentowi na podstawie przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, jeżeli jest to termin późniejszy.
Wypowiadając Umowę ubezpieczenia w każdym czasie. W takim przypadku Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się, a ochrona ubezpieczeniowa
wygasa z dniem, w którym UNIQA otrzymała oświadczenie o wypowiedzeniu.
W przypadku gdy Umowa ubezpieczenia została zawarta na cudzy rachunek, Ubezpieczony ma prawo w każdym momencie trwania ochrony
ubezpieczeniowej zrezygnować z ochrony na jego rzecz.

