Ubezpieczenie: zabezpieczenia spłaty kredytu
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. zarejestrowane w Polsce posiadające
zezwolenie Ministra Finansów DU/2849/A/CG/94 z dnia 7 listopada 1994 roku na prowadzenie działalności
ubezpieczeniowej (dalej zwane TUE) oraz

Produkt:
„BEZPIECZNA POŻYCZKA”

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. zarejestrowane w Polsce posiadające zezwolenie
Ministra Finansów FI/756/AU/KF/200 z dnia 17 stycznia 2002 roku na prowadzenie działalności
ubezpieczeniowej (dalej zwane TUnŻE).
Dalej łącznie zwane Grupa Ubezpieczeniowa Europa
Uwaga! Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy dotyczące produktu, udostępniane są w Warunkach Ubezpieczenia
Bezpieczna Pożyczka (dalej WU), powstałe na bazie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka – Pakiet Majątek zatwierdzone uchwałą TUE nr
Dalej zwana
Grupa UbezpieczeniowEuropa
02/09/17
z dnia 07.09.2017
roku oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka – Pakiet Życie zatwierdzone uchwałą TUnŻE nr 02/09/17 z dnia
07.09.2017 roku oraz innych dokumentach.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oferowane ubezpieczenie to:
Dział I
- z grupy 1 - ubezpieczenie na życie
- z grupy 5 - ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe

Dział II
- z grupy 1 - ubezpieczenie wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby
zawodowej
- z grupy 2 - ubezpieczenie choroby
- z grupy 16 - ubezpieczenie ryzyk finansowych

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Jeśli jesteś aktywny zawodowo

Zgon (śmierć
ubezpieczonego)

 Poważne zachorowanie
(swoim zakresem obejmuje:
niewydolność nerek, nowotwór
złośliwy,
operacja
na
naczyniach
wieńcowych,
transplantacja
głównych
narządów, udar mózgu, zawał
serca),

 Hospitalizacja w wyniku
nieszczęśliwego
wypadku

trwająca minimum 7 dni,
 Zgon z powodu

nieszczęśliwego wypadku
 Inwalidztwo w wyniku
nieszczęśliwego wypadku
Osoby aktywne zawodowo to osoby, które są zatrudnione w oparciu o umowę
o pracę na czas określony i nieokreślony oraz na kontraktach menadżerskich, jak
również prowadzących jednoosobowe działalności, nie posiadają stwierdzonego
prawa do emerytury lub renty.


Zgon (śmierć
ubezpieczonego)
Poważne
zachorowanie
(swoim zakresem obejmuje:
niewydolność nerek, nowotwór
złośliwy,
operacja
na
naczyniach
wieńcowych,
transplantacja
głównych
narządów, udar mózgu, zawał
serca),
Utrata
stałych
źródeł
dochodów
Czasowa niezdolność do
pracy
Całkowita niezdolność do
pracy

Jeśli jesteś nieaktywny zawodowo


Osoby nieaktywne zawodowo to osoby, które posiadają stwierdzone prawo do
emerytury lub renty.
Suma ubezpieczenia przypadająca na ubezpieczonego lub na każdego
współubezpieczonego, w przypadku jeśli ochroną ubezpieczeniową zostało
objętych dwóch lub więcej pożyczkobiorców, stanowi górną granicę
odpowiedzialności Grupy Europa i wynosi maksymalnie 230 000 zł, bez względu
na liczbę zawartych umów pożyczek/ umów pożyczek skonsolidowanych przez
danego ubezpieczonego (współubezpieczonego)
Odpowiednio dla danego ryzyka suma ubezpieczenia wynosi:
 Utrata stałych źródeł dochodów - to raty kapitałowo-odsetkowe;
maksymalnie 12 lub 6 lub 3 miesięcznych świadczeń; w przypadku zajścia
zdarzenia w pierwszych 30 dniach trwania ochrony wypłacane jest
jednorazowe świadczenie w wysokości 10% miesięcznego świadczenia;
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Czego nie obejmuje ubezpieczenie?




Ochrony z tytułu czasowej niezdolności do pracy, trwającej krócej niż
30 dni.
Ochrony z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, trwającej krócej 180
dni.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje utraty stałych źródeł
dochodów, zgonu, czasowej niezdolności do pracy, hospitalizacji,
zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego
zachorowania, całkowitej niezdolności do pracy, inwalidztwa
zaistniałych poza okresem odpowiedzialności Grupy Ubezpieczeniowej
Europa.
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Z tytułu utraty stałych źródeł dochodów Grupa Ubezpieczeniowa Europa nie
odpowiada m.in.:
!
jeśli ubezpieczony nie uzyskał statusu bezrobotnego z prawem do zasiłku
dla osób bezrobotnych,
!
w sytuacji, w których osoba objęta ubezpieczeniem na wniosek własny
rozwiązuje umowę o pracę, kontrakt menedżerski lub postanawia
zamknąć działalność gospodarczą bez uzasadnienia ekonomicznego,
!
jeśli zwolnienie pracownika wynika z winy pracownika (m.in. zwolnienie
dyscyplinarne).
Z tytułu poważnego zachorowania Grupa Ubezpieczeniowa Europa
dodatkowo nie odpowiada m.in.:
!
za nowotwory, za wyjątkiem czerniaka złośliwego
!
operację na naczyniach wieńcowych w przypadku zastosowania technik
niechirurgicznych
!
udar mózgu w przypadku objawów mózgowych związanych z migreną,
uszkodzeniem mózgu w wyniku urazu lub niedotlenienia, schorzeniami
naczyniowymi prowadzącymi do uszkodzeń oka lub nerwu wzrokowego,
a także chorobami niedokrwiennymi układu przedsionkowego.
Z tytułu hospitalizacji, zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
inwalidztwa Grupa Ubezpieczeniowa Europa nie odpowiada m.in.:
!
w sytuacjach, w których hospitalizacja, zgon oraz inwalidztwo nie
powstało wskutek nieszczęśliwego wypadku,
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Czasowa niezdolność do pracy – to maksymalnie 36 rat kapitałowo odsetkowych wypłacanych miesięcznie; w przypadku zajścia zdarzenia w
okresie pierwszych 30 dni świadczenie w wysokości 10% miesięcznego
świadczenia



Hospitalizacja w wyniku nieszczęśliwego wypadku – to maksymalnie 6 rat
kapitałowo - odsetkowych wypłacanych miesięcznie; w przypadku zajścia
zdarzenia w okresie pierwszych 30 dni świadczenie w wysokości 10%
miesięcznego świadczenia



Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku, inwalidztwo w wyniku
nieszczęśliwego - to 25% salda zadłużenia z dnia zdarzenia



Zgon, całkowita niezdolność do pracy - to saldo kapitału pozostającego
do spłaty na dzień zajścia zdarzenia + jedna rata odsetkowa + odsetki
przeterminowane + odsetki ustawowe (do 120 dni) w okresie od momentu
zdarzenia do momentu wypłaty świadczenia



Z tytułu całkowitej lub czasowej niezdolności do pracy, zgonu, zgonu
w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania,
inwalidztwa, hospitalizacji w przypadku wystąpienia u ubezpieczonego 12
miesięcy przed datą zawarcia umowy ubezpieczenia:
1) choroby - zdiagnozowanej lub będącej w stanie diagnozy lub
leczenia, tj. niedokrwienna choroba serca , miażdżyca, udar mózgu,
choroba nadciśnieniowa, nowotwory złośliwe, cukrzyca,
niewydolność nerek, zwłóknienie, marskość wątroby, przewlekła
obturacyjna choroba płuc (POChP), lub
2) nieszczęśliwego wypadku
Grupa Ubezpieczeniowa Europa:
!
nie ponosi odpowiedzialności przez pierwsze 24 miesiące trwania umowy
ubezpieczenia,
!
ponosi odpowiedzialność w ograniczonym zakresie w kolejnych 24
miesiącach od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, pod warunkiem
kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej od co najmniej 24 miesięcy.
Wszystkie wyłączenia z zakresu ochrony znajdują się w WU w rozdziale
Wyłączenia odpowiedzialności.

Poważne zachorowanie - to saldo kapitału pozostającego do spłaty na
dzień zajścia zdarzenia + jedna rata odsetkowa + odsetki przeterminowane
+ odsetki ustawowe (do 120 dni) w okresie od momentu zdarzenia do
momentu wypłaty świadczenia; w okresie pierwszych 30 dni świadczenie
w wysokości 10% sumy ubezpieczenia

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?



Polska - utrata stałych źródeł dochodów, hospitalizacja, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy, inwalidztwo, poważne zachorowanie
Cały świat - zgon, zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

W trakcie trwania umowy ubezpieczenia, ubezpieczony zobowiązany jest do:
- powiadamiania Grupy Ubezpieczeniowej Europa o zmianie danych osób objętych ochroną ubezpieczeniową
- powiadamiania Grupy Ubezpieczeniowej Europa o nabyciu uprawnień do świadczenia emerytalnego lub rentowego z tytułu orzeczonej czasowej lub całkowitej
niezdolności do pracy na podstawie przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach, z dostarczeniem stosownego zaświadczenia lekarskiego lub orzeczenia.
Przy zgłoszeniu szkody, ubezpieczony zobowiązany jest do:
- dostarczenie dokumentów niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości odszkodowania przez Grupę Ubezpieczeniową Europa.
Jak i kiedy należy opłacać składki?
- do zapłaty składki zobowiązany jest ubezpieczający.
- składka płatna jest za pośrednictwem agenta – Bank Millenium S.A. jednorazowo za cały okres odpowiedzialności, najpóźniej w dniu rozpoczęcia ochrony,
- składka stanowi część całkowitej kwoty pożyczki
- w przypadku przedłużenia okresu spłaty pożyczki/ pożyczki skonsolidowanej, ubezpieczający zobowiązany jest do zapłaty składki dodatkowej.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od następnego dnia po złożeniu wniosku, nie wcześniej niż od dnia uruchomienia pożyczki/pożyczki skonsolidowanej lub
jej pierwszej transzy, pod warunkiem opłacenia składki ubezpieczeniowej i trwa do końca umowy pożyczki / pożyczki skonsolidowanej.
Jak rozwiązać umowę?
Składając stosowne oświadczenie Grupie Ubezpieczeniowej Europa w formie pisemnej, elektronicznej e-mailem albo w formie pisemnej za pośrednictwem agenta –
Banku Millenium
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