Karta Produktu Ubezpieczeniowego

Ubezpieczenie na życie Spłata na Bank Plus
dla Posiadaczy rachunków kart
kredytowych w ING Banku Śląskim S.A.
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Nationale‑Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje umowne
podane są we Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
Spłata na Bank Plus.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Spłata na Bank Plus jest ubezpieczeniem indywidualnym na życie (Dział I, grupa 1 i 5).
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie
Ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje:
Śmierć Ubezpieczonego
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego
wypadku
Niezdolność do pracy albo Niezdolność do
samodzielnego życia
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego
Wysokość świadczeń, sum ubezpieczenia a także zakres
jest określony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Jakie są ograniczenia ochrony
ubezpieczeniowej?
Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia, gdy zdarzenie
ubezpieczeniowe będzie następstwem m.in.:
działań wojennych, stanu wojennego,
czynnego i dobrowolnego udziału Ubezpieczonego
w aktach przemocy, rozruchach, zamieszkach, aktach
terroryzmu,
udziału Ubezpieczonego w aktywnościach
sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym
charakterze – wg listy z OWU lub profesjonalnego
(zawodowego) uprawiania tych sportów,

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Śmierci Ubezpieczonego, Poważnego zachorowania,
Niezdolności do pracy albo Niezdolności do
samodzielnego życia wskutek choroby rozpoznanej
lub choroby, której objawy wystąpiły, były
diagnozowane lub leczone w okresie 36 miesięcy
poprzedzających dzień rozpoczęcia ochrony
ubezpieczeniowej.
Śmierci Ubezpieczonego w wyniku samobójstwa
popełnionego w okresie dwóch lat od dnia zawarcia
Umowy ubezpieczenia.
Poważnego zachorowania, Niezdolności do
samodzielnego życia albo Niezdolności do pracy,
która została spowodowana lub miała miejsce w
następstwie samookaleczenia lub okaleczenia na
własną prośbę niezależnie od stanu poczytalności.
Niezdolności do samodzielnego życia albo
Niezdolności do pracy, która zaszła w następstwie
usiłowania popełnienia samobójstwa.
Niezdolności do samodzielnego życia albo
Niezdolności do pracy, która została spowodowana
lub miała miejsce w następstwie choroby psychicznej
w tym nerwicy.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie, 24 godziny
na dobę.

Co należy do obowiązków Właściciela
Polisy/Ubezpieczonego?
Na wniosek Nationale‑Nederlanden Ubezpieczony ma
obowiązek poddania się badaniom w autoryzowanych
przez Nationale‑Nederlanden placówkach medycznych na
koszt Nationale‑Nederlanden w celu ustalenia prawa do
Świadczenia. Odmowa wykonania badań w określonym
terminie przez Nationale‑Nederlanden może skutkować
odmową wypłaty Świadczenia

Jakie są obowiązki w przypadku
zgłoszenia roszczenia?

Kiedy rozpoczyna się i kończy
ochrona ubezpieczeniowa?

W przypadku zgłoszenia roszczenia, Uprawniony do
świadczenia powinien powiadomić Ubezpieczyciela
o zdarzeniu ubezpieczeniowym i przedstawić
mu dokumenty potwierdzające zajście zdarzenia
oraz pozwalające określić wysokość świadczenia
ubezpieczeniowego.

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem
następnym po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia
jednak nie wcześniej niż z dniem aktywowania karty 2.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się z wraz
z rozwiązaniem umowy ubezpieczenia, z odstąpieniem
od umowy ubezpieczenia albo z wygaśnięciem
umowy ubezpieczenia zgodnie z Ogólnymi Warunkami
Ubezpieczenia.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka opłacana jest miesięcznie w ostatnim dniu cyklu
rozliczenia Karty wskazanym w umowie Karty.

Jak rozwiązać umowę?
Właściciel polisy może odstąpić od umowy ubezpieczenia
w terminie 30 dni od Dnia rozpoczęcia ochrony
ubezpieczeniowej.
Właściciel polisy może wypowiedzieć umowę
ubezpieczenia w każdym momencie w czasie
jej trwania, składając pisemne oświadczenie do
Nationale‑Nederlanden za pośrednictwem Agenta/Banku.

Karta Produktu Ubezpieczeniowego

Grupowe Ubezpieczenie kod: ING/2015/02/
non-life na rzecz Posiadaczy
rachunku karty kredytowej wydawanych
przez ING Bank Śląski S.A.
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Financial Insurance Company Limited (część Axa)
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to ubezpieczenie grupowe (Dział II, grupa 1, 2 i 16).
Ubezpieczający: Nationale‑Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Przedmiotem ubezpieczenia Spłata na Bank Plus jest:
Czasowa niezdolności do pracy,
Utrata pracy,
Hospitalizacja wskutek Nieszczęśliwego wypadku.
Wysokość świadczeń, sum ubezpieczenia a także zakres
jest określony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia w zakresie
świadczenia z tytułu Czasowej niezdolności do pracy
o Hospitalizacji wskutek Nieszczęśliwego wypadku gdy
zdarzenie ubezpieczeniowe będzie następstwem m.in.:
każdej Choroby istniejącej u Ubezpieczonego, jeżeli
jednocześnie pierwszy dzień Czasowej niezdolności
do pracy przypada w okresie 12 miesięcy po
rozpoczęciu Ochrony ubezpieczeniowej.
Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia z tytułu Utraty
pracy jeżeli m.in:
przed dniem rozpoczęcia Ochrony ubezpieczeniowej
Ubezpieczony został poinformowany (pisemnie bądź
ustnie), że utraci pracę.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie.

Jakie są ograniczenia ochrony
ubezpieczeniowej?
Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia, gdy zdarzenie
ubezpieczeniowe będzie następstwem:
- w zakresie wszystkich świadczeń m.in.:
aktów terroryzmu,
działań wojennych, stanu wojennego,
czynnego i dobrowolnego udziału Ubezpieczonego
w aktach przemocy, rozruchach, zamieszkach, bójkach
(z wyjątkiem działania w obronie koniecznej),
zdarzenia bezpośrednio związanego z masowym
skażeniem chemicznym, biologicznym lub
radioaktywnym, spowodowanym działaniem
broni lub urządzenia wykorzystującego energię
rozszczepienia jądrowego lub promieniotwórczość.
Szczegółowe informacje dotyczące ograniczenia
ochrony ubezpieczeniowej znajdują się w Szczególnych
Warunkach Grupowego Ubezpieczenia.

Co należy do obowiązków
Ubezpieczonego?
W celu prawidłowego wykonywania Umowy
Ubezpieczony powinien poinformować Ubezpieczyciela
o każdej zmianie swoich danych podanych w Deklaracji
przystąpienia i/lub zgłoszeniu roszczenia.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Za zapłatę składki odpowiedzialny jest Ubezpieczający. Składka opłacana jest miesięcznie przez Ubezpieczającego do określonego
w Umowie z Ubezpieczycielem dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego Składka ta dotyczy. Podstawą naliczenia
Składki w danym miesiącu za danego Ubezpieczonego jest Saldo zadłużenia z ostatniego dnia cyklu rozliczenia Rachunku karty
kredytowej wskazanego w Umowie karty.

Kiedy rozpoczyna się i kończy
ochrona ubezpieczeniowa?
1. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem
następnym po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia
jednak nie wcześniej niż z dniem aktywowania karty.
2. Ochrona ubezpieczeniowa kończy się z wraz
z rezygnacją z ochrony ubezpieczeniowej,
z odstąpieniem od umowy karty,
z dniem, w którym Ubezpieczony ukończył 67 rok życia,
wraz z zakończeniem umowy ubezpieczenia na życie
Spłata na Bank Plus a także wraz z rozwiązaniem umowy
grupowego ubezpieczenia na rzecz Posiadaczy rachunku
karty kredytowej wydawanych przez ING Bank Śląski S.A.

Jak rozwiązać umowę?
Właściciel polisy może zrezygnować z ochrony
ubezpieczeniowej w każdym momencie w czasie
jej trwania, składając pisemne oświadczenie do
Nationale‑Nederlanden.

