
UBEZPIECZENIA OCHRONNE
Dokument zawierający informacje o umowie ubezpieczenia

Przedsiębiorstwo: Produkt:
Prévoir-Vie - Groupe Prévoir S.A. - Oddział w Polsce Assistance 

Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia dodatkowego i informacje dotyczące Umowy
ubezpieczenia dodatkowego zamieszczone są w innych dokumentach, w szczególności w Ogólnych warunkach ubezpieczenia
dodatkowego Assistance.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Assistance jest dobrowolnym ubezpieczeniem, zapewniającym Ubezpieczonemu określony rodzaj pomocy serwisowej,
medycznej i informacyjnej. Występuje wyłącznie jako ubezpieczenie dodatkowe do ubezpieczeń na życie Prévoir,
klasyfikowanych według załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - dział I, grupa 1.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 Przedmiotem ubezpieczenia jest życie (Assistance 
FUNERAL) lub zdrowie Ubezpieczonego 
(Assistance SENIOR, Assistance ZDROWIE, 
Assistance ROWERZYSTA) w ramach 
poszczególnych zakresów usług Assistance.

 Świadczenia z tytułu Assistance SENIOR związane 
z nieszczęśliwym wypadkiem:  proces 
rehabilitacyjny, zakup oraz dostarczenie sprzętu 
rehabilitacyjnego, pobyt w sanatorium, 
dostosowanie miejsca zamieszkania. 

 Świadczenie z tytułu Assistance FUNERAL:  
organizacja i pokrycie kosztów pogrzebu, 
transportu ciała, dojazdu członków rodziny na 
pogrzeb.

 Świadczenia z tytułu Assistance ZDROWIE 
związane z nagłym zachorowaniem lub 
nieszczęśliwym wypadkiem, hospitalizacją 
w następstwie nagłego zachorowania lub 
nieszczęśliwego wypadku, trudną sytuacją losową:  
transport chorego, zakup i dostarczenie sprzętu 
rehabilitacyjnego, wizyta lekarza oraz pielągniarki, 
pomoc psychologa.

 Świadczenia z tytułu Assistance ROWERZYSTA
związane z nieszczęśliwym wypadkiem podczas 
korzystania z roweru: proces rehabilitacyjny, 
wizyta  lekarska.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 Następstw zdarzeń, które nastąpiły poza okresem
ubezpieczenia, oraz poza teryterium Polski.

 Zdarzeń, króre nie są wynikiem nieszczęśliwego 
wypadku.
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Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

GŁÓWNE WYKLUCZENIA

! Konsekwencje nadużycia alkoholu ponad normy 
dopuszczalne przez prawo. Używanie narkotyków, 
środków odurzających, poza określonymi przez 
lekarza dawkami. 

! Konsekwencje wyczynowego uprawiania sportów.

! Konsekwencje usiłowania lub popełnienia 
przestępstwa przez Ubezpieczonego.

! Roszczenia związane z wypadkiem, samookaleczeniem 
lub chorobą umyślnie spowodowaną przez 
Ubezpieczonego. 

! Konsekwencje uczestnictwa Ubezpieczonego 
w bójce, z wyłączeniem przypadku obrony koniecznej.

! Konsekwencje katastrof naturalnych, działania ognia 
lub innych żywiołów (trzęsienia ziemi, nagłe zmiany 
temperatury, powodzie, huragany, pożary, wybuchy, 
wyładowania atmosferyczne).



Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

 Ubezpieczyciel organizuje świadczenia lub zwraca koszty w odniesieniu do świadczeń realizowanych wyłącznie na 
terenie Polski.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

Podczas podpisywania Umowy ubezpieczenia dodatkowego:
 prawidłowo  wypełnić wniosek ubezpieczeniowy na druku Ubezpieczyciela, z zaznaczeniem wybranego pakietu 

Assistance,
 dostarczyć dokumenty wymagane przez Ubezpieczyciela,
 opłacić pierwszą składkę.

W czasie trwania Umowy ubezpieczenia dodatkowego:
 opłacać składki ubezpieczeniowe,
 informować Ubezpieczyciela w formie pisemnej o nowym miejscu zamieszkania, oraz o zmianie innych danych 

osobowych widniejących na polisie.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

 Składka opłacana jest okresowo, wraz ze składką za Umowę główną i z częstotliwością składki dla Umowy głównej.
 Ubezpieczający ma prawo zmienić częstotliwość opłacania składek w każdą rocznicę Umowy ubezpieczenia,

informując o tym fakcie Ubezpieczyciela na 30 dni przed rocznicą Umowy ubezpieczenia.
 Wysokość składki uwzględnia zakres Ubezpieczenia dodatkowego oraz obejmuje koszty: usługi, administracji oraz

akwizycji.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

 Umowa ubezpieczenia zaczyna obowiązywać i wywołuje skutki od daty wskazanej w polisie, pod warunkiem 
opłacenia pierwszej składki. 

 Umowa wygasa z dniem:  
- wygaśnięcia Umowy głównej, 
- rocznicy Umowy ubezpieczenia, z upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, o ile zostało przez jedną 

ze stron złożone oświadczenie o nieprzedłużaniu Umowy dodatkowej,
- rocznicy Umowy ubezpieczenia, z upływem okresu, na jaki Umowa dodatkowa została zawarta, o ile 

Ubezpieczający wypowiedział pełny zakres usług objętych Umową dodatkową,
- rocznicy Umowy ubezpieczenia, z upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, o ile wygasają wszystkie 

zakresy usługi Assistance.
 Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest na okres jednego roku i jest każdorazowo automatycznie 

przedłużana na okres kolejnego roku, pod warunkiem, że nie została wypowiedziana przez jedną ze stron.

Kiedy i jak rozwiązać Umowę?

 Ubezpieczający może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia dodatkowego w każdym czasie, z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem od najbliższej rocznicy umowy.

 Oświadczenie o wypowiedzeniu wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej.
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