Karta Produktu Ubezpieczeniowego

Ubezpiecznie na życie Opcja NW Plus
dla Posiadaczy rachunków w ING Banku
Śląskim S.A.
Dokument zawierajacy informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiebiorstwo: 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
Opcja NW Plus.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Opcja NW 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
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Wypadku
komunikacyjnego,
trwałe inwalidztwo całkowite wskutek Nieszczęśliwego
wypadku,
trwałe inwalidztwo częściowe wskutek
Nieszczęśliwego wypadku.
Wysokość sum ubezpieczenia i świadczeń a także
przedmiot i zakres w poszczególnych wariantach jest
określona w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

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

Co należy do obowiązków
Ubezpieczonego?
Ubezpieczony ma obowiązek poddania się badaniom
orzeczniczym. Odmowa wykonania badań orzeczniczych
w określonym terminie przez Ubezpieczyciela może
skutkować odmową wypłaty świadczenia.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składki są opłacane miesięcznie, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
śmierci Ubezpieczonego w wyniku samobójstwa
popełnionego w okresie dwóch lat od dnia zawarcia
umowy ubezpieczenia.

Jakie są ograniczenia ochrony
ubezpieczeniowej?
Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia, gdy zdarzenie
ubezpieczeniowe będzie następstwem m.in.:
działań wojennych,
czynnego i dobrowolnego udziału w aktach
przemocy, zamieszkach,
udziału w misjach o charakterze militarnym lub
stabilizacyjnym,
pozostawania przez Ubezpieczonego w stanie
spożycia alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub
pod wpływem środków odurzających, substancji
psychotropowych lub środków zastępczych
z wyjątkiem leków zażywanych na zlecenie lekarza
i w sposób przez niego zalecany,
usiłowania popełnienia przestępstwa przez
Ubezpieczonego lub popełnienia przez
Ubezpieczonego przestępstwa z winy umyślnej.

Jakie są obowiązki w przypadku
zgłoszenia roszczenia?
Powiadomienie ubezpieczyciela o zdarzeniu
ubezpieczeniowym i przedstawienie dokumentów
potwierdzających zajście zdarzenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
W przypadku wniosków opłaconych do 15 dnia miesiąca kalendarzowego ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od pierwszego
dnia następnego miesiąca kalendarzowego. W przypadku wniosków opłaconych do 15 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego
ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego po wskazanym
w punkcie powyżej.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się odpowiednio:
• z dniem wypłaty świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego.
• na pisemny wniosek Właściciela
• z końcem okresu polisowego, jeśli Właściciel polisy nie złożył wniosku o kontynuację umowy ubezpieczenia lub
Nationale‑Nederlanden nie przedstawiło propozycji kontynuacji umowy ubezpieczenia.
• z ostatnim dniem miesiąca polisowego za który została opłacona składka – w przypadku odstąpienia od umowy o prowadzenie
rachunku lub jej rozwiązania,
• z dniem wypłaty świadczenia z tytułu trwałego inwalidztwa całkowitego lub z dniem wypłaty świadczenia z tytułu trwałego
inwalidztwa częściowego i trwałego inwalidztwa całkowitego w wysokości 200% sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego
inwalidztwa całkowitego, obowiązującej w dniu zajścia ostatniego z nieszczęśliwych wypadków.

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.

