Ubezpieczenie następstw zachorowania na raka
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

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

Produkt: Triumf

Niniejszy dokument stanowi jedynie materiał poglądowy, pełne i wiążące informacje dotyczące umowy ubezpieczenia znajdziesz w Ogólnych warunkach ubezpieczenia następstw
zachorowania na raka Triumf Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce wprowadzonych do obrotu w dniu 2 listopada 2018 r. (OWU).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie na wypadek pierwszego zdiagnozowania nowotworu złośliwego (raka).

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Przedmiotem ubezpieczenia są przewidziane umową szkody osobowe Ubezpieczonego, który w dniu złożenia wniosku ubezpieczeniowego miał ukończone 20 lat
i nie ukończył 59 roku życia. Bez względu na rodzaj zakres ubezpieczenia obejmuje:

	Pierwsze zdiagnozowanie nowotworu złośliwego

	Świadczenie w zależności od wybranego wariantu wynosi odpowiednio: 30 000 zł;
50 000 zł; 70 000 zł; 100 000 zł; 120 000 zł.

	Pierwsze przeprowadzenie operacji będącej wynikiem zachorowania na raka
	Świadczenie równe sumie ubezpieczenia 5 000 zł.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie nie obejmuje m.in. następujących ryzyk:
	zachorowania na nowotwór niezłośliwy,
	wystąpienia innych chorób
	wypadków,
	śmierci włącznie ze śmiercią spowodowaną nowotworem złośliwym.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Odpowiedzialność jest wyłączona m.in. w przypadku, gdy:
! zdiagnozowano nowotwór złośliwy w ciągu pierwszych 90 dni (okres karencji),
! nowotwór złośliwy został zdiagnozowany po śmieci ubezpieczonego,
!	ubezpieczony skłamał, co do swojego stanu zdrowia (patrz obowiązki ubezpieczonego),
!	wypłata świadczenia spowodowałaby naruszenie przepisów prawa w zakresie sankcji
międzynarodowych.
A także, gdy ubezpieczony ma lub miał:
!	raka lub złośliwe zmiany w komórkach w dowolnej części ciała, zdiagnozowane przed
datą zawarcia umowy,
!	skierowanie na testy lub badania diagnostyczne przeprowadzone w celu wykrycia raka
albo oczekuje na wyniki testów lub badań przeprowadzonych przed objęciem ochroną
ubezpieczeniową, a wyniki tych testów wskażą wynik pozytywny, tj. u ubezpieczonego
został zdiagnozowany nowotwór,
!	przewlekłą białaczkę limfatyczną, chyba że została sklasyfikowana jako białaczka z grupy
A w klasyfikacji Bineta,
!	raka prostaty, chyba że histologicznie został sklasyfikowany przynajmniej jako T2N0M0
w klasyfikacji TNM lub oceniony na więcej niż 6 w skali Gleasona,
!	hiperkeratozę (znaczne pogrubienie warstwy rogowej naskórka związane z nadmiernym rogowaceniem), raki i czerniaki komórek warstwy podstawnej i komórek płaskich
nabłonka;
!	raka skóry innego niż czerniak, przekraczającego warstwę powierzchowną skóry,
!	przed przystąpieniem do ubezpieczenia Ubezpieczony miał zmiany, które zostały zdefiniowane pod względem histologicznym i/lub zdiagnozowane jako przednowotworowe,
rak nieinwazyjny bądź rak in situ (rak in situ stanowi dysplazję, która nie przekracza
błony podstawnej nabłonka).

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 badan, historii choroby związanej
z zachorowaniem na raka bądź udzielenie Colonnade pełnomocnictwa do uzyskania tych informacji.
Dostarczenie karty informacyjnej ze szpitala w sytuacji przeprowadzenia operacji związanej z zachorowaniem na raka.
Oświadczenie na podstawie znanych przez siebie okoliczności przed złożeniem wniosku, że:
a)	nie diagnozowano u niego nowotworu złośliwego bądź nie zdiagnozowano u niego złośliwych zmian w komórkach (w szczególności: przewlekłej białaczki, raka prostaty, hiperkeratozy, czerniaka, raka skóry),
b) nie ma zdefiniowanych histologicznie lub zdiagnozowanych nowotworowych zmiany, raka nieinwazyjnego, raka in situ
c)		 nie ma skierowania na testy lub badania diagnostyczne prowadzone w celu wykrycia nowotworu złośliwego,
d) nie oczekuje na wyniki testów lub badań przeprowadzonych w celu wykrycia nowotworu złośliwego.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Miesięcznie – w terminie i wysokości wskazanych w polisie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa trwa rok. Jeśli po upływie roku zostanie automatycznie zawarta kolejna umowa ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa na tych samych warunkach
będzie trwała bez przerwy przez kolejny rok.
Jeżeli najpóźniej na 14 dni przed upływem roku trwania umowy nie oświadczysz nam, że nie chcesz zawrzeć umowy na kolejny rok lub jeśli Colonnade nie oświadczy Ci w tym
terminie, że nie chce zawrzeć umowy na kolejny rok, automatycznie zostanie zawarta kolejna roczna umowa, na warunkach identycznych z umową z poprzedniego roku.
Ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia wskazanego w polisie pod warunkiem opłacenia składki.
Ochrona kończy się:
—	po upływie 7 dni od otrzymania przez ubezpieczającego wezwania od Colonnade, wynikającego z braku opłacenia składki,
— w przypadku ukończenia przez Ciebie 65 lat – z ostatnim dniem okresu ubezpieczenia, za który należna była składka i w którym przypadły Twoje 65. urodziny,
— w dniu wypłaty świadczenia, z tytułu Twojego ubezpieczenia w łącznej kwocie równej sumie ubezpieczenia z obu zdarzeń (diagnozy raka i operacji),
— w dniu śmierci ubezpieczającego,
—	w ostatnim dniu miesiąca, w którym otrzymaliśmy wypowiedzenie ubezpieczającego, chyba że nastąpi to po dacie płatności w takim przypadku umowa rozwiąże się w ostatnim dniu następnego miesiąca.

Jak rozwiązać umowę?
Pisemnie składając je na adres: Biuro Obsługi Klienta Colonnade, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa lub telefonicznie pod numerem 22 276 26 00

