Ubezpieczenie powypadkowego leczenia szpitalnego oraz ubezpieczenia na
wypadek utraty portfela lub kluczy do domu bądź pojazdu
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Colonnade Insurance S.A. zarejestrowana w Luksemburgu
działająca przez Oddział w Polsce

Produkt: Plaster +

Niniejszy dokument stanowi jedynie materiał poglądowy, pełne i wiążące informacje dotyczące umowy ubezpieczenia znajdziesz w Ogólnych
warunkach ubezpieczenia powypadkowego leczenia szpitalnego oraz ubezpieczenia na wypadek utraty portfela lub kluczy do domu bądź pojazdu
Plaster + Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce wprowadzonych do obrotu w dniu 20 września 2018 r. (OWU).
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie powypadkowego leczenia szpitalnego oraz na wypadek utraty portfela lub kluczy do domu lub pojazdu.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Przedmiotem ubezpieczenia jest pobyt i leczenie szpitalne,
Ubezpieczenie nie obejmuje m.in. następujących ryzyk:
do którego doszło w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz
pokrycie kosztów zastąpienia portfela lub kluczy do domu lub pojazdu × skutków zdarzeń oraz innych zdarzeń nieprzewidzianych umową
ubezpieczonego, który w dniu złożenia wniosku ubezpieczeniowego
ubezpieczenia lub osób nią nieobjętych,
miał ukończone 18 lat i nie ukończył 69 roku życia. Ubezpieczający × hospitalizacji
niewynikającej
z
nieszczęśliwego
wypadku,
może wybrać: Plan indywidualny, Plan rodzinny.
np. w wyniku zaplanowanej operacji/zabiegu,
× pokrycia kosztów związanych z zagubieniem portfela,
Bez względu na rodzaj planu zakres ubezpieczenia obejmuje:
× śmierci bez względu na jej przyczynę.
 ubezpieczenie skutków nieszczęśliwego wypadku (zdarzenie
nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną niezależne od stanu zdrowia)
w postaci:
a) Hospitalizacji polegającej na całodobowym pobycie ubezpieczonego
w szpitalu.
Sumie ubezpieczenia w zależności od wybranego wariantu wynosi:
150 zł/dobę lub 300 zł/dobę lub w przypadku przebywania na oddziale
intensywnej opieki medycznej (OIOM) wynosi 300 zł/dobę lub 600
zł/dobę. Świadczenie wypłacane jest maksymalnie za 365 dni.
Sumy ubezpieczenia przysługujące dzieciom wynoszą 50% w/w kwot.
b) Rekonwalescencji – świadczenie wypłacane za pełne dni
następujące po 7-dniowej hospitalizacji.
Suma ubezpieczenia w zależności od wybranego wariantu wynosi:
75 zł/dobę lub 150 zł/dobę. Dzieciom przysługuje 50% kwot
wskazanych powyżej. Świadczenie wypłacane jest za maksymalnie 28
dni następujących bezpośrednio po sobie.
 Ubezpieczenie utraty portfela na skutek włamania lub rozboju przez
osoby trzecie, bez udziału, przyzwolenia i współpracy
ubezpieczonego.
Suma ubezpieczenia wynosi 800 zł na jedno zdarzenie oddzielnie
dla ubezpieczającego i ubezpieczonego.
 Ubezpieczenie utraty kluczy na skutek zagubienia, kradzieży przez
osoby trzecie kluczy bądź ich utrata na skutek rozboju, bez udziału,
przyzwolenia i współpracy ubezpieczonego. Ubezpieczonemu
przysługuje także zwrot kosztów związanych z wymianą zamków i
kluczy do mieszkania/domu, samochodu lub do innych pojazdów
wymienionych w OWU w przypadku ich kradzieży lub zagubienia.
Suma ubezpieczenia wynosi 1000 zł na jedno zdarzenie oddzielnie
dla ubezpieczającego i ubezpieczonego.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
W zależności od świadczonej ochrony odpowiedzialność jest
wyłączona m.in.:
w zakresie ubezpieczenia powypadkowego leczenia szpitalnego,
jeżeli uszkodzenia ciała są spowodowane:
! wojną, niezależnie od tego, czy została wypowiedziana czy też nie,
! samookaleczeniem, samobójstwem lub próbą samobójczą,
! leczeniem załamania nerwowego lub problemów psychicznych,
niezależnie
od
klasyfikacji,
zaburzeń
psychiatrycznych
lub psychotycznych, depresji jakiegokolwiek rodzaju lub choroby
psychicznej,
! leczeniem, wypoczynkiem
oraz
pobytem
w ośrodkach
zapewniających długoterminową opiekę (w domach opieki, centrach
leczenia uzależnień),
! badaniami, operacjami lub leczeniem natury czysto kosmetycznej,
otyłością bądź też leczeniem podjętym w celu zajścia w ciążę
lub eliminacji impotencji bądź poprawy potencji,
! nieszczęśliwym wypadkiem, który miał miejsce, kiedy ubezpieczony
popełnił lub usiłował popełnić przestępstwo,
! nieszczęśliwym wypadkiem, który nastąpił przed dniem początku
ochrony,
! uszkodzeniem ciała wynikającym z choroby,
! pozostawaniem pod wpływem alkoholu bądź narkotyków lub leków
nieprzepisanych przez lekarza lub przyjmowanych niezgodnie
ze wskazaniami producenta.
W zakresie ubezpieczenia Utraty portfela, wyłączone są m.in. koszty
związane z:
! jakimkolwiek
przestępczym
czy
szkodliwym
działaniem,
niedopatrzeniem, zaniedbaniem oraz świadomym wykroczeniem
popełnionym przez ubezpieczonego bądź osoby z nim związane,
! transakcjami dokonanymi kartami płatniczymi oraz przelewami
bankowymi,
! jakąkolwiek stratą finansową, której ubezpieczony doświadczy
w wyniku utraty portfela, a która nie została wyszczególniona
w OWU,
! jakimkolwiek uszkodzeniem bądź utratą portfela spowodowanymi
działaniami wojennymi, działaniami zbrojnymi, zamieszkami,
atakiem terrorystycznym oraz konfiskatą przez władze,
! kradzieżą portfela przez złodzieja kieszonkowego, bez użycia siły
lub zastraszenia oraz niewyjaśnionym zaginięciem portfela,

!
!

!

zostawieniem portfela w miejscu widocznym dla innych:
w samochodzie, budynku oraz miejscu publicznym,
czekami, pieniędzmi, biletami itp., które znajdowały się w portfelu
ubezpieczonego, dokumentami innymi niż dokumenty tożsamości
oraz karty płatnicze ubezpieczonego,
oraz jakichkolwiek koszty, które nie zostały zawarte w OWU.

W zakresie ubezpieczenia Utraty kluczy do domu bądź pojazdu,
wyłączone są m.in. koszty związane z:
!
!
!
!
!

utratą kluczy do innego niż stałe miejsce zamieszkania
ubezpieczonego,
utratą kluczy do pojazdów, które nie są własnością ubezpieczonego
utratą kluczy do pojazdu innego niż samochód, motor, przyczepa
bądź przyczepa kempingowa,
utratą własności, która została skonfiskowana, zniszczona
lub przejęta przez rząd lub inne organy publiczne,
katastrofą naturalną.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie


Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie, 24 godziny na dobę.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
W przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego dostarczenie wymaganych dokumentów wskazanych w OWU, kart medycznych,
wyników badań bądź udzielenie Colonnade pełnomocnictwa do uzyskania tych informacji.
W przypadku utraty portfela w wyniku rozboju bądź włamania zawiadomienie policji i uzyskanie protokołu policyjnego potwierdzającego
fakt dokonania rozboju/włamania, przedstawienie rachunku zakupu nowego portfela.
W przypadku utraty kluczy do mieszkania/pojazdu zawiadomienie policji i uzyskanie protokołu policyjnego potwierdzającego fakt
dokonania rozboju/włamania, oświadczenie o utracie kluczy oraz rachunek przedstawiający koszt ślusarza oraz wymienionych zamków
i kluczy.
Jak i kiedy należy opłacać składki?
Miesięcznie – w terminie i wysokości wskazanych w polisie.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona rozpoczyna w dniu wskazanym w polisie.
Ochrona kończy się:
- po upływie 7 dni od otrzymania przez ubezpieczającego wezwania od Colonnade, wynikającego z braku opłacenia składki,
- Ochrona wygaśnie ostatniego dnia okresu, za który należna była składka i w którym otrzymaliśmy oświadczenie ubezpieczającego
o rezygnacji z ubezpieczenia,
- w dniu otrzymania od ubezpieczającego oświadczenia o odstąpieniu. W takim przypadku zwrócimy wpłaconą przez ubezpieczającego
składkę.
- w dniu śmierci ubezpieczającego.
Jak rozwiązać umowę ubezpieczenia?
Pisemnie składając je na adres: Biuro Obsługi Klienta Colonnade, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa lub telefonicznie pod
numerem 22 276 26 00. Umowa wygaśnie ostatniego dnia okresu, za który należna była składka i w którym otrzymaliśmy oświadczenie
ubezpieczającego o rezygnacji z ubezpieczenia. Ubezpieczającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy w termie 30
dni od dnia jej zawarcia.

