UBEZPIECZENIE DLA
KREDYTOBIORCÓW BANKU
MILLENNIUM S.A. w ramach oferty eurobanku
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: SOGECAP S.A., zakład ubezpieczeń w formie spółki akcyjnej, zarejestrowany
we Francji pod numerem spółki 086 380 730 R.C.S Nanterre, działający w Polsce poprzez oddział
SOGECAP S.A Oddział w Polsce, z siedzibą we Wrocławiu
Produkt: Ubezpieczenie dla Kredytobiorców Banku Millennium S.A. w ramach oferty eurobanku
– Kredyty Hipoteczne
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje umowne dotyczące produktu
ubezpieczeniowego zawarte są we wniosku ubezpieczeniowym i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dla
Kredytobiorców Banku Millennium S.A. w ramach oferty eurobanku - Kredyty Hipoteczne.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Indywidualne ubezpieczenie na wypadek śmierci oraz trwałej i całkowitej niepełnosprawności (Dział II, grupa 1 oraz
grupa 5 Załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej), przeznaczone dla Kredytobiorców
Banku Millennium S.A. w ramach oferty eurobanku - Kredyty Hipoteczne.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?








Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie
Ubezpieczonego
–
Kredytobiorcy
Banku
Millennium S.A. w ramach oferty eurobanku Kredyty Hipoteczne („Bank”).
Ochroną ubezpieczeniową objęte jest ryzyko
śmierci Ubezpieczonego (w tym śmierć wskutek
Nieszczęśliwego Wypadku lub Śmierci wskutek
Nieszczęśliwego Wypadku Komunikacyjnego)
oraz Trwała i Całkowita Niepełnosprawność.
Suma Ubezpieczenia nie może przekroczyć sumy
kwoty należnej Bankowi z tytułu udzielonego
Kredytu Hipotecznego.
Maksymalna łączna Suma Ubezpieczenia z tytułu
kilku udzielonych Ubezpieczonemu Kredytów
Hipotecznych wynosi 2.000.000 PLN.
Umowę Ubezpieczenia można zawrzeć w 3
Wariantach,
w
zależności
od
ilości
Kredytobiorców
oraz
sposobu
wypłaty
świadczenia ubezpieczeniowego.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Jakie są istotne ograniczenia ochrony
ubezpieczeniowej?
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, gdy
zajście Zdarzenia Ubezpieczeniowego spowodowane
zostało:
! w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia Okresu
Ubezpieczenia chorobą zdiagnozowaną lub leczoną w
okresie 5 lat przed rozpoczęciem Okresu
Ubezpieczenia;
! okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia Okresu
Ubezpieczenia Nieszczęśliwym Wypadkiem, który
miał
miejsce
przed
rozpoczęciem
Okresu
Ubezpieczenia;
! jakichkolwiek
zaburzeniami
psychiatrycznymi,
psychicznymi lub nerwowymi potwierdzonymi przez
lekarza;
! samobójstwem popełnionym w ciągu pierwszych 2 lat
od zawarcia Umowy Ubezpieczenia, a także
Samookaleczeniem lub próbą samobójczą;
! Chorobą lub Nieszczęśliwym Wypadkiem, które są
bezpośrednim skutkiem nadużycia alkoholu;
! uprawianiem ryzykownych sportów, takich jak boks,
skoki narciarskie, wspinaczka wysokogórska, skoki i
akrobacje spadochronowe;
! celowym działaniem Ubezpieczonego.

Ubezpieczenie nie obejmuje :




zdarzeń,
które
ubezpieczenia;

nastąpiły

poza

okresem

Choroby i Nieszczęśliwego Wypadku, których
następstwem nie jest Śmierć, Trwała i Całkowita
Niepełnosprawność.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?



Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie.
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Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Ubezpieczony jest zobowiązany:


przed zawarciem Umowy ubezpieczenia – do podania Ubezpieczycielowi wymaganych przez Ubezpieczyciela



informacji zgodnie z prawdą;
w trakcie trwania Umowy ubezpieczenia - do opłacania Składki Ubezpieczeniowej,
w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego – do powiadomienia Ubezpieczyciela o tym zdarzeniu oraz



przedstawienia wymaganych przez Ubezpieczyciela dokumentów.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka ubezpieczeniowa opłacana jest z góry, miesięcznie, wielomiesięcznie lub rocznie, w zależności od
ustalonej z Ubezpieczonym częstotliwości i wybranego Wariantu ubezpieczenia.
Składka Ubezpieczeniowa jest naliczana i płatna przelewem za pośrednictwem Agenta Ubezpieczeniowego (Bank).

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Umowa Ubezpieczenia zawierana jest na okres, na który została zawarta Umowa Kredytu Hipotecznego, lecz nie
dłużej niż do dnia 75-tych urodzin Ubezpieczonego.
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu ustalonym z Ubezpieczycielem i nie wcześniej niż w dniu zawarcia
Umowy Kredytu Hipotecznego, a kończy się z upływem terminu, na jaki została zawarta Umowa Ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa może też wygasnąć w najwcześniejszej z poniższych dat:



w dniu śmierci Ubezpieczonego;



w dniu zaistnienia Trwałej i Całkowitej Niepełnosprawności Ubezpieczonego i związanej z tym wypłaty 100% Sumy
Ubezpieczenia;
w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Kredytu Hipotecznego zawartej pomiędzy Ubezpieczonym a Bankiem,
w dniu przedterminowego wygaśnięcia Umowy Kredytu Hipotecznego, w tym w przypadku całkowitej wcześniejszej
spłaty Kredytu Hipotecznego;
w dniu, w którym Ubezpieczony odstąpił od Umowy Ubezpieczenia;
w dniu, w którym Ubezpieczony wypowiedział Umowę Ubezpieczenia;
w dniu rozwiązania Umowy Ubezpieczenia;
w przypadku Kredytu Restrukturyzowanego i przedłużenia harmonogramu spłat Kredytu Hipotecznego- w dniu w
którym upłynie okres, na jaki pierwotnie został udzielony Kredyt Hipoteczne;
w dniu ukończenia 75 roku życia przez Ubezpieczonego;



w przypadku nieopłacenia w terminie Składki Ubezpieczeniowej za dany miesiąc i pod warunkiem wezwania przez








Ubezpieczyciela do zapłaty, z upływem 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez Ubezpieczonego.

Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczony może odstąpić od Umowy Ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia.
Ubezpieczony może wypowiedzieć Umowę Ubezpieczenia w każdym momencie jej trwania.
Odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia następuje na piśmie.
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