UBEZPIECZENIA OCHRONNE
Dokument zawierający informacje o Umowie ubezpieczenia
Przedsiębiorstwo:
Prévoir-Vie - Groupe Prévoir S.A. - Oddział w Polsce

Produkt:
PreVital 2 Rodzina

Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące umowy ubezpieczenia
zamieszczone są w innych dokumentach, w szczególności w Ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) PreVital 2 Rodzina
oraz Szczególnych warunkach ubezpieczenia (SzWU) Opieka Medyczna.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie ?
Indywidualne ubezpieczenie na wypadek Śmierci wraz z dostępem do Świadczeń medycznych
(Dział I, grupa 1 oraz grupa 5, Załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej)
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
 Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie
Ubezpieczonego i Współubezpieczonych.
 Świadczenie z tytułu śmierci jest równe sumie
ubezpieczenia.
 Ubezpieczenie na życie rozszerzone jest
o ubezpieczenie Opieka medyczna.
 Zakres świadczeń medycznych uzależniony jest od
rodzaju pakietu medycznego i opcji dodatkowych
wyszczególnionych przez Ubezpieczyciela w wykazie
Świadczeń medycznych.
Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
 Zdarzeń, które nastąpiły poza okresem ubezpieczenia.
 Badań zleconych przez lekarza placówki medycznej
niewymienionych w wykazie świadczeń medycznych,
znajdujących się w SzWU.

Jakie są ograniczenia ochrony
ubezpieczeniowej?
GŁÓWNE WYŁĄCZENIA
! Choroby lub wypadki sprzed przystąpienia do
umowy, oraz niezgłoszone w momencie składania
wniosku ubezpieczeniowego.
! Konsekwencje nadużycia alkoholu ponad normy
dopuszczalne przez prawo. Używanie narkotyków,
środków odurzających, poza określonymi przez
lekarza dawkami.
! Konsekwencje uprawiania sportu o podwyższonym
stopniu ryzyka lub sportów ekstremalnych,
wymienionych w dokumentach kontraktowych.
! Roszczenia związane z wypadkiem lub chorobą
umyślnie spowodowaną przez Ubezpieczonego.
! Koszty świadczeń medycznych, o których mowa w
SzWU.
! Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za
jakość i następstwa Świadczeń medycznych.
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Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 Ubezpieczenie na życie obowiązuje na całym świecie.
 Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu opieki medycznej obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
Podczas podpisywania umowy ubezpieczenia należy:
 prawidłowo wypełnić wniosek ubezpieczeniowy oraz kwestionariusz medyczny dostarczony przez Ubezpieczyciela,
 dostarczyć dokumenty wymagane przez Ubezpieczyciela,
 opłacić pierwszą składkę.
W czasie trwania umowy:
 powiadomić Ubezpieczyciela o wystapieniu zdarzenia ubezpieczeniowego i dostarczyć niezbędne dokumenty
uzupełniające,
 opłacać składki ubezpieczeniowe,
 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 opłacane są za okresy: miesięczne, kwartalne, półroczne lub roczne.
 Składki opłacane są z góry do 5 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność.
 Ubezpieczający ma prawo zmienić częstotliwość opłacania składek w każdą rocznicę umowy ubezpieczenia,
informując o tym fakcie Ubezpieczyciela na 30 dni przed rocznicą umowy ubezpieczenia.
 Wysokość składki uwzględnia sumę ubezpieczenia oraz wybrany zakres świadczeń medycznych.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
 Umowa ubezpieczenia zaczyna obowiązywać w pierwszym dniu miesiąca następującego po spełnieniu następujących
warunków: wypełnieniu i podpisaniu wniosku o zawarcie umowy, wypełnieniu i podpisaniu kwestionariusza
medycznego, oraz zapłacie pierwszej składki przez Ubezpieczającego.
 Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres jednego roku z automatycznym przedłużeniem.
 Ryzyko śmierci Ubezpieczonego objęte jest ubezpieczeniem do dnia poprzedzającego rocznicę umowy ubezpieczenia,
w której wiek Ubezpieczonego wyniesie 70 lat.
 Umowa ubezpieczenia wygasa i nie wywołuje żadnych skutków w momencie wystąpienia jednej z następujących
okoliczności:
- w przypadku rozwiązania umowy ze względu na niezapłacenie składek,
- w przypadku odstąpienia od umowy,
- w chwili śmierci Ubezpieczonego.
Kiedy i jak rozwiązać umowę ubezpieczenia?
 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.

