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Ubezpieczenie Życie i zdrowie

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo:
Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Polska

Produkt:
Ubezpieczenie Życie i zdrowie

Nr zezwolenia DNS/602/113/25/08/EMK
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje umowne podane są we wniosku ubezpieczeniowym, Informacji dodatkowej
i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Życie i zdrowie.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Jest to indywidualne ubezpieczenie na życie (Dział I, Grupa 1 i 5 Załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej), które możesz zawrzeć jeśli jesteś
w wieku 18-60 lat.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Przedmiotem ubezpieczenia jest Twoje życie i zdrowie.

8 samobójstwa bądź śmierci na skutek umyślnego
samouszkodzenia ciała w okresie pierwszego roku ochrony
ubezpieczeniowej,

Ryzyko podstawowe:
9 śmierć ubezpieczonego
minimalna suma ubezpieczenia to 5 000 zł, maksymalna
suma ubezpieczenia to 300 000 zł
Ryzyka dodatkowe zgodnie z Twoim wyborem:
9 nowotwór lub inne poważne zachorowanie
suma ubezpieczenia = 50 000 zł, 100 000 zł albo 150 000 zł,
w zależności od Twojego wyboru
pomoc medyczna - świadczenia realizowane w związku
z zachorowaniem przez Ciebie na nowotwór lub inne
poważne zachorowanie, obejmujące między innymi: drugą
krajową opinię medyczną, rehabilitację czy wsparcie po
hospitalizacji
9 pobyt w szpitalu lub pobyt na SOR
suma ubezpieczenia = 10 000 zł, 20 000 zł, 30 000 zł
w zależności od Twojego wyboru
9 śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku
suma ubezpieczenia = 100 000 zł, 150 000 zł, 200 000 zł
w zależności od Twojego wyboru
9 złamanie, oparzenie, kalectwo

8 nowotworu lub innego poważnego zachorowania
niewymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Życie
i zdrowie,
8 nowotworu lub innego poważnego zachorowania, które
wystąpiły w okresie pierwszych 90 dniach ochrony
ubezpieczeniowej, chyba że były skutkiem nieszczęśliwego
wypadku,
8 rozpoznania nowotworu, wystąpienia innego poważnego
zachorowania, pobytu w szpitalu lub śmierci, które
wystąpiły w okresie pierwszych 3 lat od rozpoczęcia ochrony
ubezpieczeniowej i były skutkiem okoliczności, o które
zapytano przed zawarciem umowy ubezpieczenia, a które
zostały przez Ciebie zatajone lub podane niezgodnie z prawdą,
8 pobytu w szpitalu w okresie pierwszych 30 dniach ochrony
ubezpieczeniowej, chyba że pobyt ten był skutkiem
nieszczęśliwego wypadku,
8 złamań, oparzeń i kalectw innych niż wymienione w Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia Życie i zdrowie,
8 złamań, oparzeń i skręceń u dziecka innych niż wymienione
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Życie i zdrowie.

suma ubezpieczenia = 10 000 zł, 25 000 zł, 50 000 zł
w zależności od Twojego wyboru
9 złamanie, oparzenie, skręcenie u dziecka
suma ubezpieczenia = 10 000 zł
pomoc po wypadku – świadczenia realizowane w związku
z uszkodzeniem ciała w następstwie nieszczęśliwego
wypadku dziecka (np. wsparcie po hospitalizacji, rehabilitacja
czy korepetycje) lub w przypadku nagłego zachorowania
dziecka - wizyta pediatry. Pomoc po wypadku dostępna jest
razem z ryzykiem złamanie, oparzenie, skręcenie u dziecka.

Jakie są ograniczenia ochrony
ubezpieczeniowej?
Główne wyłączenia:
! następstwa działań wojennych, działań zbrojnych, stanu
wojennego, stanu wyjątkowego lub użycia broni masowego
rażenia,
! świadomy i dobrowolny udział w atakach terroryzmu, a także
zamieszkach lub strajkach,
! skutki pozostawania w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie
po użyciu środka odurzającego, substancji psychotropowej lub
psychoaktywnej (nie dotyczy śmierci),
! uprawianie sportów wysokiego ryzyka (nie dotyczy śmierci),
! w przypadku nowotworu lub innego poważnego
zachorowania oraz pobytu w szpitalu lub pobytu na SOR choroby wywołane piciem alkoholu,
! pobyt w szpitalu w związku z ciążą lub porodem,
zaburzeniami psychicznymi,
! pobyt w szpitalu związany z zabiegiem, operacją lub
leczeniem, które były zaplanowane przed zawarciem umowy
ubezpieczenia.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
9 ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie, z wyłączeniem świadczeń pomocy medycznej oraz pomocy po wypadku, które realizowane są
wyłącznie na terenie Polski.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

• złożenie oświadczenia o stanie zdrowia – przed zawarciem umowy ubezpieczenia, jeśli Santander Allianz TU na Życie S.A. o nie poprosi,
• zapłata składki ubezpieczeniowej,
• w przypadku zgłoszenia roszczenia – przedstawienie dokumentów, które potwierdzają zasadność roszczenia.
Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę opłacasz z góry, miesięcznie. Pierwszą składkę musisz zapłacić w ciągu 14 dni od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Kolejne składki
musisz płacić w ciągu 14 dni od dnia, w którym rozpocznie się każdy kolejny okres rozliczeniowy. Wysokość składki będzie określana co roku.
Santander Allianz TU na Życie S.A. przekaże Tobie informację o nowej wysokości składki przed zakończeniem każdego 12 miesięcznego okresu ochrony
ubezpieczeniowej, pod warunkiem kontynuacji umowy ubezpieczenia zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Życie
i zdrowie.
Składka jest pobierana z Twojego rachunku bankowego (polecenie zapłaty) albo rachunku karty kredytowej w Santander Bank Polska S.A., jeśli
wyrazisz zgodę na jego obciążenie. Upoważnienie na pobór składki wskazujesz we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Umowę ubezpieczenia zawierasz na 12 miesięcy. Umowa ubezpieczenia przedłuży się automatycznie na kolejne 12 miesięcy, o ile ani Ty, ani Santander
Allianz TU na Życie S.A., nie złożycie, przed końcem tego 12 miesięcznego okresu ochrony ubezpieczeniowej, oświadczenia o jej nieprzedłużaniu.
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się następnego dnia po zawarciu umowy ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia, a w przypadku nowotworu lub innego poważnego zachorowania
ochrona ubezpieczeniowa z tytułu tego ryzyka kończy się także w dniu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego: nowotwór lub inne poważne
zachorowanie, które wyczerpuje sumę ubezpieczenia.
Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się:

• z chwilą Twojej śmierci,
• z ostatnim dniem 12 miesięcznego okresu ochrony, w którym ukończysz 70 lat,
• z dniem odstąpienia lub wypowiedzenia umowy ubezpieczenia,
• z ostatnim dniem 12 miesięcznego okresu ochrony, w którym zostało złożone oświadczenie o nieprzedłużaniu umowy ubezpieczenia,
• z dniem wskazanym w wezwaniu do zapłaty, gdy nie opłacisz składki w dodatkowym terminie, który został wskazany w wezwaniu do zapłaty.
Jak rozwiązać umowę?
Aby rozwiązać umowę możesz:

• odstąpić od niej w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia, a w przypadku zawarcia umowy przez telefon lub internet w terminie 30 dni od dnia
poinformowania Ciebie o zawarciu tej umowy, bez podania przyczyny,

• wypowiedzieć ją w każdym czasie, bez podania przyczyny,
• złożyć oświadczenie o jej nieprzedłużaniu na kolejny okres.
Rozwiązanie umowy możesz zgłosić:

• w Santander Bank Polska S.A.,
• w Santander Allianz TU na Życie S.A.

