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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 zwrotu kosztów rehabilitacji – indeks UDAOR/2021/03, zatwierdzonych uchwałą Zarządu
z 9 lutego 2021 r. (dalej: OWU).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenia osobowe i majątkowe, w następujących grupach ryzyk według załącznika do ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej:
Dział II: Grupa 1 – Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej: (1) świadczenia jednorazowe; (2) świadczenia powtarzające się; (3) połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2; (4) przewóz osób.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:
✔ złamania kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub urazy
ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku, które mogą skutkować zwrotem kosztów rehabilitacji.

✘

Suma ubezpieczenia określana jest podczas składania wniosku
o zawarcie umowy ubezpieczenia i potwierdzana w polisie.

✘
✘
✘

organizowania i udzielania pomocy medycznej po wystąpieniu nieszczęśliwego wypadku (np. wezwanie ambulansu
czy umówienie wizyty u lekarza);
pobytu w szpitalu;
wypłaty świadczenia z tytułu złamania kości lub urazu ciała;
śmierci ubezpieczonego.

Jakie są ograniczenia ochrony
ubezpieczeniowej?
Nie wypłacimy świadczenia z tytułu zwrotu kosztów rehabilitacji
spowodowanych złamaniem kości lub urazem ciała, będących
następstwami nieszczęśliwego wypadku, który jest wynikiem:
! spożycia przez ubezpieczonego alkoholu w ilości powodującej, że zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ alkoholu albo do obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg alkoholu w 1 dm3;
! 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, z późniejszymi zmianami), lub leków niezaleconych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniami lekarza.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
✔ Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest na całym świecie.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Ubezpieczający zobowiązany jest:
— opłacić składkę w pełnej wysokości;
— powiadomić nas o zmianach okoliczności, o które pytaliśmy przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę opłaca się jednorazowo lub miesięcznie z wykorzystaniem płatności online, po wypełnieniu wniosku ubezpieczeniowego, na numer
rachunku, który wskazaliśmy w procesie zawierania umowy.
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Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Okres trwania umowy ubezpieczenia rozpoczyna się z chwilą jej zawarcia.
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.
Ochrona ubezpieczeniowa trwa przez 12 miesięcy od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej (dzień następujący po dniu, w którym zawarta została umowa ubezpieczenia) z możliwością przedłużenia o kolejne 12-miesięczne okresy.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa z dniem zajścia wcześniejszego ze zdarzeń:
— z dniem odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia,
— z dniem rozwiązania przez ubezpieczającego umowy ubezpieczenia wskutek jej wypowiedzenia,
— z upływem okresu udzielania przez nas ochrony ubezpieczeniowej, jeśli nie nastąpiło przedłużenie umowy ubezpieczenia o kolejny okres
udzielania przez nas ochrony ubezpieczeniowej,

cd. Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
— z ostatnim dniem dodatkowego 7-dniowego terminu na zapłatę składki wskazanym przez nas w wezwaniu do zapłaty w przypadku niezapłacenia w terminie kolejnej raty składki,
— z upływem okresu udzielania przez nas ochrony ubezpieczeniowej, w którym ukończyłeś 65. rok życia,
— z dniem śmierci ubezpieczonego.
Okres trwania umowy ubezpieczenia kończy się z dniem wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej.

Jak rozwiązać umowę?
Odstępując od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia.
Wypowiadając umowę ubezpieczenia w każdym czasie.

