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Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące Umowy ubezpieczenia
zamieszczone są w innych dokumentach, w szczególności w Ogólnych warunkach ubezpieczenia miniMAX plus.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie na życie
Indywidualne terminowe ubezpieczenie na wypadek śmierci lub całkowitego i trwałego inwalidztwa, śmierci lub
całkowitego i trwałego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku (NW) lub nieszczęśliwego wypadku
komunikacyjnego (NWK), częściowego i trwałego inwalidztwa wyniku NW, obrażeń cielesnych oraz hospitalizacji w wyniku
NW, według załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - dział I, grupa 1 oraz grupa 5.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
 Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie
Ubezpieczonego.
 Świadczenie z tytułu śmierci lub z tytułu
całkowitego i trwałego inwalidztwa jest równe
świadczeniu w wysokości określonej w polisie.
 Świadczenie z tytułu śmierci lub z tytułu
całkowitego i trwałego inwalidztwa w wyniku
NW lub NWK jest równe świadczeniu
w wysokości określonej w polisie.
 Świadczenie z tytułu częściowego i trwałego
inwalidztwa Ubezpieczonego w wyniku
nieszczęśliwego wypadku jest równe procentowi
sumy ubezpieczenia.
 Świadczenie dzienne z tytułu hospitalizacji
Ubezpieczonego, będącej wyłącznie
bezpośrednim skutkiem nieszczęśliwego
wypadku (wariant II).
 Świadczenie z tytułu obrażeń cielesnych
(złamania, oparzenia) u Ubezpieczonego,
będących wyłącznie bezpośrednim skutkiem
nieszczęśliwego wypadku lub wypadku
komunikacyjnego jest równe procentowi sumy
ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
 Zdarzeń, które nastąpiły poza okresem ubezpieczenia.
 Ubezpieczenie nie przewiduje wypłaty świadczenia
w przypadku dożycia Ubezpieczonego do końca Umowy
ubezpieczenia.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
GŁÓWNE WYŁĄCZENIA
! Kosekwencje zażycia środków odurzających, w tym
narkotyków niezgodnie z zaleceniami lekarskimi lub
spożycia alkoholu ponad normy dopuszczalne przez
prawo.
! Samookaleczenia lub choroby spowodowane umyślnie
przez Ubezpieczonego lub zaistniałe przed
przystąpieniem do ubezpieczenia.
! Konsekwencje uprawiania zajęć rekreacyjnych
o podwyższonym stopniu ryzyka lub sportów
ekstremalnych wymieniowych w załączonych OWU.
! Prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu
mechanicznego lub innego środka transportu bez
ważnych uprawnień do prowadzenia.
! Wypadku lotniczego, jeżeli Ubezpieczony nie był
pasażerem licencjonowanych linii lotniczych.
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Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie.
Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
Podczas podpisywania Umowy ubezpieczenia :
 prawidłowo wypełnić wniosek ubezpieczeniowy dostarczony przez Ubezpieczyciela,
 podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszyskie znane sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel zapytywał
w formularzu wniosku albo w innych pismach przed zawarciem Umowy,
 wpłacić kwotę zaliczki na poczet składki w wysokości określonej we wniosku ubezpieczeniowym.
W czasie trwania Umowy ubezpieczenia:
 powiadomić Ubezpieczyciela o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego i dostarczyć niezbędne dokumenty
uzupełniające,
 informować Ubezpieczyciela w formie pisemnej o nowym miejscu zamieszkania, oraz o zmianie innych danych
osobowych widniejących na polisie.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
 Składki ubezpieczeniowe są opłacane z góry: jednorazowo - w przypadku umowy zawartej na okres 3 lat, lub za okresy
roczne - w przypadku wyboru ubezpieczenia na okres jednego roku z automatycznym przedłużaniem na kolejne lata.
 Wysokość składki ustalana jest stosownie do wybranego wariantu i okresu, na jaki jest zawarta Umowa ubezpieczenia.
 W przypadku wyboru ubezpieczenia na okres jednego roku, z automatycznym przedłużeniem na kolejny okres jednego
roku, wysokość składki może ulec zmianie przy przedłużeniu umowy.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
 Umowa zaczyna obowiązywać w pierszym dniu miesiąca następującego po: poprawnym wypełnieniu i podpisaniu
przez Ubezpieczającego oraz Ubezpieczonego wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, zapłacie składki przez
Ubezpieczającego, oraz zaakceptowaniu wniosku ubezpieczeniowego przez Ubezpieczyciela.
 Umowa ubezpieczenia jest zawierana na czas określony, w pełnych latach, maksymalnie do 64 roku życia
Ubezpieczonego w przypadku umowy 3-letniej, oraz 66 roku życia dla umowy rocznej.
 Umowa ubezpieczenia wygasa po wypłacie świadczenia w przypadku śmierci albo wystąpienia całkowitego i trwałego
inwalidztwa z każdej przyczyny.

Kiedy i jak rozwiązać Umowę?
 Ubezpieczającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty doręczenia
polisy ubezpieczeniowej, albo w terminie 7 dni od daty doręczenia polisy, jeżeli jest przedsiębiorcą.
 Ubezpieczony może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia w każdym momencie jej trwania z zachowaniem
7-dniowego okresu wypowiedzenia.
 Odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy ubezpieczenia następuje na piśmie.

