Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
oraz ubezpieczenie gotówki wypłaconej z bankomatu
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo: Colonnade Insurance S.A. zarejestrowana w Luksemburgu
działająca przez Oddział w Polsce

Produkt: Rodzina w Colonnade

Niniejszy dokument stanowi jedynie materiał poglądowy, pełne i wiążące informacje dotyczące umowy ubezpieczenia znajdziesz w Ogólnych warunkach ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia gotówki wypłaconej z bankomatu Rodzina w Colonnade wprowadzonych do obrotu z dniem 20 września 2018 r. (OWU).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie od przewidzianych umową ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od utraty gotówki wypłaconej z bankomatu w wyniku rozboju.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia są przewidziane umową szkody osobowe oraz
majątkowe osób wskazanych przez Ubezpieczającego, który w dniu złożenia
wniosku ubezpieczeniowego miał ukończone 18 lat. Ubezpieczający może wybrać:
plan indywidualny, plan indywidualny z dzieckiem, plan partnerski, plan rodzinny. Bez
względu na wybrany wariant ubezpieczenie obejmuje:
astępstwa nieszczęśliwych wypadków (zdarzenia nagłe, wywołane przyczyną
	nzewnętrzną
niezależne od stanu zdrowia), które wystąpiły niezależnie od innych
przyczyn, w postaci:
a) śmierci ubezpieczonego – świadczenie równe sumie ubezpieczenia, które
w zależności od wybranego wariantu wynosi: 50 000 zł, 80 000 zł, 100 000 zł
lub 150 000 zł;
b)	kosztów pogrzebu ubezpieczonego – świadczenie równe sumie ubezpieczenia
niezależnie od wybranego wariantu wynosi 15 000 zł;
c) uszkodzenia ciała ubezpieczonego wskazanego w OWU (np. utrata słuchu,
palca, dłoni) – świadczenie równe sumie ubezpieczenia, które w zależności od
wybranego wariantu oraz uszkodzenia ciała wynosi: od 1 250 do 50 000 zł, od
2 000 do 80 000 zł, od 2 500 do 100 000 zł, od 3 750 do 150 000 zł;
d)	trwałego inwalidztwa polegającego na fizycznej, nieodwracalnej utracie funkcji
narządu lub kończyny – suma ubezpieczenia w zależności od wybranego wariantu wynosi: 20 000 zł, 32 000 zł, 40 000 zł lub 60 000 zł, a świadczenie stanowi
procent sumy ubezpieczenia stanowiącego stały lub długotrwały uszczerbek na
zdrowiu;
e)	całkowitego trwałego inwalidztwa uniemożliwiającego podejmowanie jakiejkolwiek działalności gospodarczej i wykonywanie jakiejkolwiek pracy przynoszącej
dochód lub wynagrodzenie – świadczenie równe sumie ubezpieczenia, które
w zależności od wybranego wariantu wynosi: 100 000 zł, 160 000 zł, 200 000 zł
lub 300 000 zł.
W przypadku, gdy skutek nieszczęśliwego wypadku spełnia przesłanki uznania go
jednocześnie za uszkodzenie ciała, trwałe lub całkowite inwalidztwo przysługuje
jedno świadczenie o najwyższej wartości.
utratę gotówki w przypadku rozboju (kradzieży połączonej z użyciem przemocy lub

groźbą natychmiastowego jej użycia), który miał miejsce w okresie 12 godzin od
wypłaty gotówki z bankomatu – suma ubezpieczenia dla każdego ubezpieczonego
na każde zdarzenie wynosi do 1 500 zł.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie nie obejmuje m.in. następujących ryzyk:



	skutków zdarzeń oraz innych zdarzeń nieprzewidzianych umową ubezpieczenia lub
osób nią nieobjętych,

	skutków śmierci niewynikającej z nieszczęśliwego wypadku np. w wyniku zaplanowanej
operacji,



	zagubienia wypłaconej gotówki.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

W zależności od świadczonej ochrony odpowiedzialność jest wyłączona m.in.:
w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, jeżeli śmierć lub uszkodzenia ciała są spowodowane:
	wojną,
	zawodowym uprawianiem sportu bądź regularnymi treningami przygotowującymi
do zawodów, jak i samym udziałem w zawodach,
	obsługą samolotu w charakterze pilota, członka załogi lub personelu latającego,
	samookaleczeniem, samobójstwem lub próbą samobójczą,
	nieszczęśliwym wypadkiem, który miał miejsce w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa przez ubezpieczonego,
	nieszczęśliwym wypadkiem, który nastąpił przed dniem początku ubezpieczenia,
	pozostawaniem pod wpływem alkoholu bądź narkotyków lub leków nieprzepisanych
przez lekarza lub przyjmowanych niezgodnie ze wskazaniami producenta,
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w zakresie ubezpieczenia utraty gotówki w wyniku rozboju, wyłączone są m.in. koszty:
	związane z jakimkolwiek przestępczym działaniem lub świadomym wykroczeniem
popełnionym przez Ubezpieczonego bądź osoby spokrewnionej z nim,
	związane z utratą gotówki spowodowaną działaniami wojennymi, zbrojnymi, zamieszkami, aktami terrorystycznymi oraz konfiskatą przez władze,
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ponadto:
	z zakresu ubezpieczenia wyłączone są zdarzenia osób objętych sankcjami międzynarodowymi.
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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 i/lub poddanie się badaniu w celu oceny uszczerbku.
— W przypadku utraty gotówki w wyniku rozboju zawiadomienie policji i uzyskanie protokołu policyjnego potwierdzającego fakt dokonania rozboju.

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 naszego wezwania, wynikającego z braku opłacenia składki,
—	w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, w którym otrzymaliśmy wypowiedzenie. Chyba, że wypowiedzenie zostało dostarczone do nas po tym jak składka została opłacona,
w takim przypadku umowa rozwiąże się z końcem miesiąca, za który została już opłacona składka,
—	w dniu otrzymania od Ubezpieczającego oświadczenia o odstąpieniu. W takim przypadku zwrócimy wpłaconą składkę,
—	w dniu śmierci Ubezpieczającego.

Jak rozwiązać umowę?

Pisemnie składając wypowiedzenie na adres: Biuro Obsługi Klienta Colonnade, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa lub telefonicznie pod numerem telefonu 22 276 26 00.

