Ubezpieczenie na życie oraz
nieszczęśliwych wypadków
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED oraz ONEY LIFE (PCC) LIMITED,
towarzystwa ubezpieczeniowe zarejestrowane na Malcie w rejestrze przedsiębiorstw pod
numerem C53202, autoryzowane i regulowane przez Maltański Urząd ds. Usług
Finansowych do prowadzenia działalności w zakresie ubezpieczeń ogólnych prowadzące
działalność w Polsce w ramach swobody świadczenia usług.
Produkt: Oney Bezpieczna Perspektywa PLPV01
Karta Produktu przygotowana przez Oney Insurance (PCC) Limited jest materiałem informacyjnym o produkcie
ubezpieczeniowym.
Dokumentem wiążącym są Ogólne Warunki Ubezpieczenia „ Oney Bezpieczna perspektywa”, zwane dalej „OWU”. Decyzję o zawarciu
umowy ubezpieczenia należy podjąć po wcześniejszym zapoznaniu się z OWU, gdzie znajdują się szczegółowe informacje o
ubezpieczeniu oraz prawach i obowiązkach Ubezpieczyciela, Ubezpieczonego i Ubezpieczającego.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

•
•

ubezpieczenie na życie, dalej jako „Umowa Ubezpieczenia na Życie” oferowane przez ONEY Life (PCC) Limited;.
ubezpieczenie osobowe, dalej jako “Umowa Ubezpieczenia Osobowego” oferowane przez ONEY Insurance
(PCC) Limited;

Co✓jest
przedmiotem ubezpieczenia?
warunki:
✓

✓

Ubezpieczenie na życie
Przedmiotem ubezpieczenia jest życie
Ubezpieczonego i Osób pozostających na
utrzymaniu.
W przypadku śmierci w wyniku Zdarzenia
ubezpieczeniowego lub Urodzenia dziecka
wypłacimy Uposażonemu lub Ubezpieczonemu
Sumę Ubezpieczenia. Suma Ubezpieczenia jest
określona we Wniosko-Polisie.
Ubezpieczenia osobowe
Przedmiotem ubezpieczenia jest życie
Ubezpieczonego i Osób pozostających na
utrzymaniu.
W przypadku całkowitego trwałego inwalidztwa,
poważnej choroby, choroby śmiertelnej,
hospitalizacji wypłacimy Uposażonemu lub
Ubezpieczonemu Sumę Ubezpieczenia. Suma
Ubezpieczenia jest określona we Wniosko-Polisie.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
 Ubezpieczyciel nie wypłaci Świadczenia z tytułu
Zdarzenia ubezpieczeniowego spowodowanego,
wynikającego lub w bezpośredni sposób
powiązanego z którymkolwiek z poniższych
zdarzeń:
- Stan zdrowia przed zawarciem Umowy
Ubezpieczenia albo powikłania wynikające ze Stanu
zdrowia przed zawarciem Umowy Ubezpieczenia;
- samobójstwo Ubezpieczonego (w okresie
pierwszych dwóch lat od rozpoczęcia Okresu
Ubezpieczenia), umyślne samookaleczenie, próba
samobójcza.
- przypadki AIDS oraz/lub zakażenia wirusem HIV
inne niż wymienione w OWU

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
!

udział lub zaangażowanie Ubezpieczonego w jakiekolwiek operacje morskie, wojskowe lub powietrzne, w
jakikolwiek sport jako zawodnik zawodowy, udział w wyścigach samochodowych, nurkowanie, lotnictwo,
nurkowanie głębokie, spadochroniarstwo, paralotniarstwo, wspinaczka skałkowa lub górska

!
!
!
!

zdarzenia ubezpieczeniowe wynikające lub będące skutkiem przestępstwa dokonanego przez Ubezpieczonego
nadużycie lub skutki nadużycia środków odurzających lub substancji halucynogennych, takich jak narkotyki i alkohol
wojna lub jakiekolwiek działania wojenne, inwazja, działania obcej armii, operacje o charakterze militarnym
wrodzone wewnętrzne lub zewnętrzne choroby, wady lub anomalie lub ich skutki

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
•

Ubezpieczenie obowiązuje na terenie całego świata

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Przed podpisaniem umowy:
• Udzielenie prawdziwych odpowiedzi na wszystkie pytania zadane we Wniosko-Polisie.
• Umowa ubezpieczenia jest zawarta po zaakceptowaniu oferty lub po uzgodnieniu wszystkich warunków Umowy
Ubezpieczenia.
• Zapoznanie się z OWU
Przez cały okres ubezpieczenia:
•
Ubezpieczający jest zobowiązany do płacenia Składek zgodnie z § 15 OWU
W przypadku wystąpienia Zdarzenia Ubezpieczeniowego:
• osoba uprawniona powinna niezwłocznie zgłosić ten fakt na piśmie do CBP.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
•
•

Składka powinna być zaksięgowana na rachunku bankowym wskazanym przez Ubezpieczyciela nie później niż w
ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który Składka jest należna.
Składkę wpłaca Ubezpieczający co miesiąc na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczyciela we WnioskoPolisie lub w innych dokumentach przekazanych Ubezpieczającemu.

•

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
•
•

Okres Ubezpieczenia rozpoczyna się w dniu wskazanym we Wniosko-Polisie, pod warunkiem, że Składka zostanie
zapłacona przed dniem wskazanym jako data rozpoczęcia Okresu Ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana Ubezpieczonemu wygasa:
- w dniu śmierci Ubezpieczonego;
- na koniec ostatniego dnia Roku Polisy, w którym Ubezpieczony ukończył wiek 74 lat;
- w dniu rozwiązania Umowy Ubezpieczenia, jeśli nie została automatycznie przedłużona
- z końcem 3 miesiąca od daty wymagalności Składki,
- z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia złożonego przez Ubezpieczającego
- w przypadku wypłaty Sumy Ubezpieczenia określonej we Wniosko-Polisie jako Limit Akceptacji.
- na koniec ostatniego dnia roku Polisy, w przypadku gdy Ubezpieczający nie wyraził zgody na zmianę warunków
Umowy Ubezpieczenia

Jak rozwiązać umowę?
•
•

•

Ubezpieczający ma prawo pisemnego odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zawarcia
Umowy Ubezpieczenia.
Ubezpieczający lub Ubezpieczyciel na 60 dni przed Rocznicą Polisy mogą złożyć oświadczenie o nieprzedłużeniu
Umowy Ubezpieczenia na kolejny okres jednego roku. W takim przypadku Umowa Ubezpieczenia zostaje
rozwiązana w ostatnim dniu kalendarzowym Roku Polisy.
Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę pisemnie w każdym czasie z zachowaniem 30-dniowego okresu
wypowiedzenia;

