360 PLUS

Witaj!
Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy materiał informacyjny zawierający najważniejsze informacje dotyczące produktu 360 Plus. Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Inwalidztwa z powodu nieszczęśliwego wypadku 360 Plus znajdziesz na naszej stronie internetowej: www.theunlimited.pl
PRZECZYTAJ I POZNAJ kluczowe cechy i korzyści ubezpieczenia oraz prawa i obowiązki wynikające z umowy.
Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania - skontaktuj się z nami!

The Unlimited Poland Sp. z o. o.

ul. Kasprzaka 2/8
01-211 Warszawa
Centrum Obsługi Klienta:
+48 22 125 33 50
centrumklienta@theunlimited.pl
Ubezpieczyciel:		
					
					
					
Agent Ubezpieczeniowy:		
				
Ubezpieczający:
             
Ubezpieczony: 		
Uposażony: 		
Umowa Ubezpieczenia:

Lloyd’s Consortium 9208. Liderem konsorcjum jest Lloyd’s Syndicate 1861, który jest zarządzany przez ANV Syndicates Limited. ANV
Syndicates Limited jest zarejestrowana w Anglii i Walii pod nr rejestrowym 04434499. Siedziba ANV Syndicates Limited znajduje się
przy 47 Mark Lane, London EC3R 7QQ. ANV Syndicates Limited jest regulowana i nadzorowana przez Financial Conduct Authority i
Prudential Regulation Authority pod numerem referencyjnym: 226696.
The Unlimited Poland Sp. z o. o.. Lloyd’s coverholder. Pośrednik ubezpieczeniowy zarejestrowany w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych
pod numerem 11231113/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego.
osoba, która zawarła umowę ubezpieczenia (właściciel umowy)
osoba objęta ochroną ubezpieczeniową
osoba, która jest uprawniona do otrzymania świadczenia
umowa indywidualna - uszkodzenie ciała ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ PRODUKT 360 PLUS?

Zapoznaj się z §3 PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
Z myślą o Tobie stworzyliśmy produkt, który zabezpiecza Ciebie i Twoich bliskich przed skutkami nieszczęśliwego wypadku. Z zastrzeżeniem wyłączeń opisanych w
OWU, wypłacimy świadczenie, jeśli w okresie ubezpieczenia Ubezpieczony, w wyniku nieszczęśliwego wypadku, doznał uszkodzeń ciała, które skutkują jednym z
poniższych:
• Inwalidztwem (w tym m.in.: trwałym całkowitym inwalidztwem, utratą wzroku, utratą funkcjonowania kończyn, tetraplegią, trwałym uszkodzeniem
		 mózgu, utratą mowy i utratą słuchu);
• Poparzeniami (2 i 3 stopnia);
• Złamaniami (w tym m.in.: bioder, miednicy, nóg, czaszki, żuchwy i szczęki, kręgów, łopatki, obojczyka i ramion);
• Trwałym zniekształceniem twarzy (bliznami i tkanką bliznowatą);
• Hospitalizacją.
Ubezpieczenie zapewnia Tobie i Twoim bliskim wsparcie finansowe a otrzymane świadczenie możesz wykorzystać na dowolnie wybrany przez Ciebie cel, np. pokrycie
kosztów rehabilitacji, zakup lekarstw, opłacenie rachunków czy zasłużone wakacje.
Pełną listę świadczeń znajdziesz w §3 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Prosimy o szczególnie uważną lekturę.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z UBEZPIECZENIA?

Zapoznaj się z §2 DEFINICJE i §4 ZAWARCIE UMOWY Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
Jeśli w dniu zawarcia umowy masz ukończone 18 lat i nie ukończyłeś 76 roku życia możesz wnioskować o zawarcie umowy ubezpieczenia w wariancie indywidualnym.
Ale to nie wszystko! Wybierając wariant partnerski możesz ubezpieczyć swoją partnerkę lub swojego partnera na tych samych warunkach co siebie. Natomiast w
wariancie rodzinnym możesz ubezpieczyć nawet czwórkę swoich dzieci na 50% świadczeń, które przysługują Tobie i Twojemu partnerowi bądź partnerce. Wystarczy
tylko, że poinformujesz nas o swoim wyborze podczas zawarcia umowy i opłacisz składkę.
Dbamy o bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny!

W JAKI SPOSÓB KALKULOWANA JEST WYSOKOŚĆ SKŁADKI I SUMY UBEZPIECZENIA?
Zapoznaj się z §6 SKŁADKI Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Składki rozpoczynają się już od 59,99 zł! Wysokość Twojej składki uzależniona jest m.in. od wybranego przez Ciebie wariantu ubezpieczenia, wieku Ubezpieczonego,
a także kosztów związanych z zawarciem i obsługą Twojej umowy. Składki opłacasz miesięcznie w kwocie wskazanej w polisie.
Gwarantujemy niezmienność Twojej składki w okresie ubezpieczenia!

NA JAKI OKRES ZAWIERANA JEST UMOWA?

Zapoznaj się z §5 OKRES UBEZPIECZENIA Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
Okres ubezpieczenia wynosi 3 lata. Twoja ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu wskazanym w Polisie jako data rozpoczęcia odpowiedzialności, po otrzymaniu
i zatwierdzeniu przez Ubezpieczyciela podpisanego przez Ubezpieczającego wniosku oraz opłaceniu składki.
Co najmniej 45 dni przed końcem okresu ubezpieczenia możemy zaproponować Ci zmianę warunków Umowy na kolejny rok. Wystarczy, że zapłacisz składkę w nowej
wysokości a uznamy to za akceptację nowych warunków Umowy i kontynuację ubezpieczenia.

CZY MOGĘ ZREZYGNOWAĆ Z UMOWY?

Zapoznaj się z §5 OKRES UBEZPIECZENIA Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
Tak. Jeśli podejmiesz decyzję o rezygnacji z Umowy możesz:
• Odstąpić od Umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zawarcia Umowy lub daty otrzymania Polisy. Zwrócimy Ci wszystkie wpłacone składki, o ile nie
		 zostało zgłoszone i wypłacone świadczenie ubezpieczeniowe a wniosek o odstąpienie został złożony na piśmie;
• Wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, ze skutkiem na koniec miesiąca, za który została zapłacona ostatnia składka. Wówczas, nie przysługuje Ci zwrot
		 wpłaconych składek.
Pamiętaj, że z Twoja ochrona kończy się z dniem odstąpienia od Umowy lub na koniec miesiąca, za który została uregulowana ostatnia składka.

KIEDY OCHRONA NIE OBOWIĄZUJE?

Zapoznaj się z §10 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
Pamiętaj, że mamy prawo odmówić wypłaty świadczenia, jeśli roszczenie wynika bezpośrednio lub jest skutkiem m.in. następujących zdarzeń:
• działań wojennych, terroryzmu, udziału w strajkach, zamieszkach, przestępstwie, łamaniu obowiązującego prawa;
• samobójstwa, próby samobójczej lub umyślnego samookaleczenia;
• choroby, zaburzeń psychicznych lub emocjonalnych każdego typu;
• choroby wenerycznej, zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS), zespołu ,,wyczerpania” (ARC) lub wirusa zespołu nabytego niedoboru odporności (HIV);
• pozostawania pod wpływem środków odurzających i upośledzających lub alkoholu;
• każdego stanu, zdiagnozowanego czy nie, w wyniku, którego ubezpieczony zasięgał porady medycznej, był leczony, diagnozowany, o którym wiedział lub
		 powinien wiedzieć co najmniej 3 (trzy) lata przed rozpoczęciem ochrony.
Pełną listę wyłączeń znajdziesz w §10 Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Prosimy o szczególnie uważną lekturę.

JAKIE ŚWIADCZENIE OTRZYMAM?

Zapoznaj się z §8 ŚWIADCZENIA Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
Świadczenie ubezpieczeniowe w imieniu ubezpieczyciela wypłacimy każdemu Ubezpieczonemu – Tobie, Twojej Partnerce lub Twojemu Partnerowi,
lub Twoim dzieciom – który w okresie ubezpieczenia i w wyniku nieszczęśliwego wypadku, doznał uszkodzeń ciała, które skutkują inwalidztwem,
poparzeniami, złamaniami, trwałym zniekształceniem twarzy lub hospitalizacją.
Twoja suma ubezpieczenia z tytułu całkowitego i trwałego inwalidztwa wynosi 150 000 zł. Potwierdzenie wysokości sumy ubezpieczenia znajdziesz w Polisie.
Świadczenia dla dzieci wynoszą 50% świadczeń określonych w Polisie.
Pamiętaj, że świadczenie ubezpieczeniowe zostanie wypłacone pod warunkiem, że ubezpieczony przeżyje co najmniej 12 (dwanaście) miesięcy od daty
nieszczęśliwego wypadku.
W imieniu ubezpieczyciela wypłacimy Ubezpieczonemu 300 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem dłuższy niż 2 (dwa)
dni. Możesz otrzymać świadczenie aż do 120 (stu dwudziestu) dni pobytu w szpitalu.
Ale to nie wszystko! Otrzymasz dodatkowe świadczenie w wysokości 5% jeśli nieprzerwalnie przebywasz w szpitalu dłużej niż 14 dni. I to Ty zdecydujesz na co
przeznaczysz swoje pieniądze.

W JAKI SPOSÓB MOGĘ ZGŁOSIĆ ROSZCZENIE I OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE?

Zapoznaj się z §8 ŚWIADCZENIA i §9 WYPŁATA ŚWIADCZENIA Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
Poinformuj nas o wypadku, który może stanowić podstawę do roszczenia najszybciej jak to możliwe. To bardzo proste! Wystarczy, że skontaktujesz się z
naszym Centrum Obsługi Klienta tel. +48 22 125 33 50, wyślesz nam wiadomość na adres: centrumklienta@theunlimited.pl lub napiszesz do nas na adres
korespondencyjny a my udzielimy Ci wszystkich niezbędnych informacji i pokierujemy Twoim roszczeniem.
Twoje świadczenie wypłacimy jak najszybciej po otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, jednak nie później niż wymagają tego przepisy obowiązującego prawa.
Ty zdecydujesz w jaki sposób chcesz otrzymać świadczenie. Pieniądze możemy wysłać bezpośrednio na Twoje konto bankowe lub przekazem pocztowym na Twój adres.
Wniosek zgłoszenia roszczenia wraz z listą niezbędnych dokumentów znajdziesz na naszej stronie internetowej: www.theunlimited.pl/pdf/Procedura-Roszczen.pdf
Formalności są ograniczone do minimum!

JAK ZGŁOSIĆ PYTANIA I REKLAMACJE?

Zapoznaj się z §11 REKLAMACJE Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
Twoja satysfakcja jest dla nas najważniejsza. Jeśli masz pytania lub chciałbyś zgłosić reklamacje, jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Wystarczy, że skontaktujesz się z naszym Centrum Obsługi Klienta pod numerem tel. +48 22 125 33 50, wyślesz nam wiadomość na adres: reklamacje@theunlimited.pl
lub napiszesz do nas na adres korespondencyjny. Odpowiemy w imieniu Ubezpieczyciela na każde Twoje zgłoszenie maksymalnie w terminie 30 dni od dnia
otrzymania zgłoszenia, jednak nie później niż wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
Przeczytaj procedurę reklamacji, która jest dostępna na naszej stronie internetowej: www.theunlimited.pl/pdf/Procedura-Reklamacji.pdf

CZY MUSZĘ ZAPŁACIĆ PODATEK?

Zapoznaj się z §12 PODSTANOWIENIA KOŃCOWE Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
Opodatkowanie z tytułu ubezpieczenia regulują przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Świadczenia ubezpieczeniowe opodatkowane są na
podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Na dzień przygotowania materiału informacyjnego, świadczenia wypłacane z umowy ubezpieczenia nie
podlegają opodatkowaniu.

INFORMACJE PRAWNE:

Pamiętaj, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu zawarte są
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Inwalidztwa z powodu nieszczęśliwego wypadku 360 Plus z dnia 26.09.2016 i Polisie.
Karta Produktu nie jest materiałem marketingowym, ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, wzorcem umownym ani nie stanowi integralnej części umowy
i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
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