Indywidualne ubezpieczenie
na życie zabezpieczające kredyt
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo:

Produkt:

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., zarejestrowane w Polsce

Życie Komfort

Niniejszy dokument zawiera wyłącznie ogólne informacje o produkcie. Pełne informacje zawarte są w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia stosowanych do umów ubezpieczenia Życie Komfort (dalej „OWU”) doręczanych przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i dostępnych na stronie www.generali.pl. Ponadto warunki konkretnej umowy ubezpieczenia określa dokument
ubezpieczenia (polisa).
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Życie Komfort jest indywidualnym ubezpieczeniem na życie - dział I grupa 1 i 5, zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 11
września 2015r. i działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
W zakresie ryzyka Utraty Pracy jest indywidualnym ubezpieczeniem majątkowym - dział II grupa 16, zgodnie z załącznikiem do
Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Przedmiotem ubezpieczenia jest:
✓ życie Ubezpieczonego
Opcjonalnie (klauzule dodatkowe):
− zdrowie Ubezpieczonego

−

utrata pracy przez Ubezpieczonego
Ochroną mogą być objęte następujące
ryzyka:
✓ Śmierć Ubezpieczonego (ryzyko podstawowe)
Opcjonalnie (klauzule dodatkowe):

−

Trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego
wypadku oraz w następstwie choroby

−
−

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego

−

Ubezpieczyciel odpowiada do sumy ubezpieczenia z uwzględnieniem zasad i limitów wskazanych w OWU
jeśli Umowa ubezpieczenia stanowi zabezpieczenie umowy kredytu lub innej umowy
zadłużeniowej:

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie
wypadku przy pracy rolniczej
− Śmierć Ubezpieczonego w wyniku choroby
zakaźnej w rolnictwie
− Utrata pracy przez Ubezpieczonego
Suma ubezpieczenia:

−

−
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−

początkowa suma ubezpieczenia odpowiada kwocie lub limitowi zadłużenia
z Umowy zadłużeniowej (z uwzględnieniem szczegółowych zasad wynikających
z OWU)

−

suma ubezpieczenia może mieć charakter
sumy kredytowej (malejącej zgodnie z harmonogramem spłaty zadłużenia) lub sumy
stałej (nieulegającej zmianie)

jeśli Umowa ubezpieczenia nie stanowi zabezpieczenia umowy kredytu lub innej umowy zadłużeniowej, suma ubezpieczenia ma charakter
stały, a jej wysokość jest wybierana przez
Ubezpieczającego z przedziału pomiędzy 1 zł
a 100 000 zł

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Między innymi:
 skutków próby samobójczej lub popełnienia
samobójstwa przez Ubezpieczonego (w okresie
pierwszych dwóch lat od daty zawarcia Umowy
ubezpieczenia), usiłowania lub popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego, świadomego
samookaleczenia Ubezpieczonego lub okaleczenia Ubezpieczonego na jego prośbę, niezależnie
od stanu jego poczytalności
 zdarzeń spowodowanych umyślnie
 zdarzeń powstałych wskutek prowadzenia pojazdu mechanicznego bądź statku powietrznego
lub wodnego bez wymaganych zezwoleń lub
uprawnień
 skutków nieszczęśliwego wypadku, który zaszedł
przed zawarciem Umowy ubezpieczenia
 skutków wojny, działań wojennych lub stanu wojennego; aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, terroryzmu, zamieszkach lub rozruchach
 skutków zatrucia alkoholem, pozostawiania
przez Ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości,
pod wpływem narkotyków, środków odurzających lub psychotropowych niezaleconych przez
lekarza oraz chorób wynikających ze spożywania
lub tych używania substancji
 chorób zawodowych oraz chorób tropikalnych
 zdarzeń będących skutkiem zawodowego uprawiania sportów zgodnie z definicją wskazaną
w OWU lub amatorskiego uprawiania sportów
wskazanych w OWU
 skutków wypadku lotniczego zaistniałego w czasie przebywania przez Ubezpieczonego na pokładzie samolotu innego niż samolot przewoźnika lotniczego w rozumieniu obowiązujących
przepisów prawa lotniczego
 skutków poddania się eksperymentowi
medycznemu

str. 1/2

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
! jeśli zawarcie Umowy ubezpieczenia, np. z uwagi na stan zdrowia Ubezpieczonego, wymaga oceny ryzyka, w okresie
dokonywania oceny ryzyka ubezpieczeniowego, ochrona jest ograniczona do śmierci Ubezpieczonego wskutek
nieszczęśliwego wypadku na warunkach wskazanych w OWU
! ochrona ubezpieczeniowa w ryzyku podstawowym po ukończeniu przez Ubezpieczonego określonego wieku (70 lub
75 lat – zgodnie z postanowieniami OWU) jest ograniczona do śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego
wypadku; a jeżeli śmierć nie była następstwem nieszczęśliwego wypadku, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, ale nie więcej niż 5 000 zł
! w niektórych klauzulach (ryzykach) dodatkowych:
− zastosowanie ma 90-dniowa karencja, rozpoczynająca się z dniem objęcia Ubezpieczonego ochroną
ubezpieczeniową
− ochrona ubezpieczeniowa udzielana w ramach danej klauzuli wygasa po ukończeniu przez Ubezpieczonego
określonego wieku, wskazanego w klauzuli
W takich przypadkach (tj. w okresie karencji oraz po wygaśnięciu ochrony z danej klauzuli ze względu na wiek)
ochrona ubezpieczeniowa nie jest udzielana w ramach takiej klauzuli.
! poszczególne klauzule dodatkowe mogą również przewidywać inne ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej
dotyczące ryzyk dodatkowych
Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
✓ ochrona ubezpieczenia obowiązuje na terenie całego świata, 24h/dobę z zastrzeżeniem, że w przypadku
klauzul (ryzyk) ochrona udzielana jest zgodnie z postanowieniami wskazanymi w OWU oraz w treści klauzul
Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
1) Obowiązki na początku umowy ubezpieczenia:

− przed zawarciem Umowy ubezpieczenia podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel zapytywał w stosowanych przez siebie formularzach bądź innych pismach.
2) Obowiązki w czasie trwania Umowy ubezpieczenia:

− zgłaszać Ubezpieczycielowi zmiany danych, w tym danych adresowych oraz danych kontaktowych;
− starać się zapobiegać powstaniu zdarzenia lub łagodzić skutki powstałego zdarzenia;
3) Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia:

− złożyć wniosek o wypłatę świadczenia wraz z oświadczeniem potwierdzającym dane z dokumentu tożsamości
osoby zgłaszającej roszczenie;
poddać się, na zlecenie Ubezpieczyciela, badaniom lekarskim mającym ustalić stan zdrowia;

−
− umożliwić Ubezpieczycielowi zasięgnięcia informacji o okolicznościach i przyczynach zdarzenia, informacji o sta−

nie zdrowia Ubezpieczonego (również sprzed wypadku), dostarczyć dokumentację lekarską i inne dokumenty
uzasadniające wysokość roszczenia;
dostarczyć Ubezpieczycielowi pisemne postanowienie z prokuratury lub sądu w ciągu 7 dni od daty otrzymania
postanowienia, jeżeli prowadzone postępowanie ma związek ze zdarzeniem.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka opłacana jest jednorazowo lub jako składka płatna regularnie ze stałą częstotliwością i w terminach wskazanych
w Umowie ubezpieczenia, przelewem na wskazany w Umowie ubezpieczenia numer rachunku bankowego.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w okresie ubezpieczenia. Okres ubezpieczenia wskazany jest w dokumencie
ubezpieczenia. Jednak ochrona ubezpieczeniowa wygasa również, jeśli Umowa ubezpieczenia uległa rozwiązaniu przed
upływem okresu ubezpieczenia – z chwilą rozwiązania Umowy ubezpieczenia (zob. Jak rozwiązać Umowę?).
Jak rozwiązać Umowę?
Jeżeli Umowa zawarta została na okres dłuższy niż sześć miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od
Umowy, w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy. Jeśli jednak Ubezpieczający jest przedsiębiorcą, termin ten
wynosi 7 dni. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem odstąpienia od Umowy.
W każdym czasie Ubezpieczający może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego bieg zaczyna się w momencie wpływu wypowiedzenia do Ubezpieczyciela.
Oświadczenie o odstąpieniu lub o wypowiedzeniu umowy powinno zostać doręczone do Centrali Ubezpieczyciela,
Oddziału Ubezpieczyciela albo Agenta współpracującego z Ubezpieczycielem.
Umowa ubezpieczenia ulega również rozwiązaniu:
− z dniem śmierci Ubezpieczonego,

− w przypadku nieopłacenia składki - w dniu wskazanym na wezwaniu do zapłaty zaległej składki,
− w przypadku Umów ubezpieczenia zawartych na kredytową sumę ubezpieczenia – z dniem wygaśnięcia roszczeń
Kredytodawcy z umowy kredytu lub innej umowy zadłużeniowej, którą zabezpieczała Umowa ubezpieczenia,

− w przypadku śmierci Ubezpieczającego w Umowie zawartej na cudzy rachunek, jeżeli Ubezpieczony za zgodą
Ubezpieczyciela nie wstąpił w prawa i obowiązki Ubezpieczającego,

− na skutek dożycia przez Ubezpieczonego 85 roku życia.
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