Ubezpieczenie na życie
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna zarejestrowana w Polsce
Produkt: Indywidualne ubezpieczenie na życie dla kredytobiorców kredytów
hipotecznych udzielanych przez Alior Bank S.A.
Pełne informacje podane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy dotyczące produktu udostępnione są w Ogólnych
warunkach indywidualnego ubezpieczenia na życie dla kredytobiorców kredytów hipotecznych udzielanych przez Alior Bank S.A.
(OWU) oraz w innych dokumentach.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to ubezpieczenie na życie, które należy do grupy 1 działu I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
 życie ubezpieczającego – zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć
ubezpieczającego w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA.
 zdrowie ubezpieczającego – zakres ubezpieczenia obejmuje
wystąpienie u ubezpieczającego w okresie odpowiedzialności
PZU Życie SA niezdolności do samodzielnej egzystencji będącej
następstwem nieszczęśliwego wypadku lub choroby, zaistniałych
w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie nie obejmuje między innymi:
	życia i zdrowia osób w wieku poniżej 18 lat;
	życia i zdrowia osób w wieku powyżej 80 lat;
	w przypadku osób, które ukończyły 65 lat – niezdolności
do samodzielnej egzystencji powstałej w wyniku choroby
(PZU Życie SA ponosi odpowiedzialność z tytułu niezdolności
do samodzielnej egzystencji powstałej wyłącznie w wyniku
nieszczęśliwego wypadku).

Świadczenia i suma ubezpieczenia

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

W przypadku śmierci ubezpieczającego PZU Życie SA wypłaca
100% sumy ubezpieczenia.

W ubezpieczeniu występują różne ograniczenia i wyłączenia
odpowiedzialności, między innymi:

W przypadku wystąpienia trwałej niezdolności do samodzielnej
egzystencji, PZU Życie SA wypłaca 100% sumy ubezpieczenia.

W przypadku śmierci, jeśli śmierć nastąpiła:

W momencie zawierania ubezpieczenia, ubezpieczający
w porozumieniu z Alior Bankiem S.A. ustala sumę ubezpieczenia
i udział procentowy.
Udział procentowy oznacza udział w sumie ubezpieczenia
każdego ubezpieczającego w związku z jedną umową kredytu.
Udział procentowy jest aktualizowany w przypadku, gdy zmieni
się liczba ubezpieczających w ramach jednej umowy kredytu oraz
w przypadku zmiany umowy ubezpieczenia w związku ze zmianą
umowy kredytu. Udział procentowy nie może przekroczyć 100%.
Suma ubezpieczenia w pierwszym okresie ubezpieczenia jest
równa iloczynowi udziału procentowego oraz:
1)	100% kwoty udzielonego kredytu – jeśli umowa ubezpieczenia
jest zawierana razem z umową kredytu
2)	100% salda kapitału aktualnego w dniu podpisania wnioskupolisy – jeśli umowa ubezpieczenia jest zawierana w trakcie
trwania umowy kredytu.
W przypadku zmiany umowy ubezpieczenia w związku ze
zmianą umowy kredytu, suma ubezpieczenia jest równa
iloczynowi udziału procentowego oraz kwoty udzielonego kredytu
określonego w aneksie do umowy kredytu, aktualnych na dzień
początku odpowiedzialności z tytułu nowej umowy ubezpieczenia.
Suma ubezpieczenia w kolejnych okresach ubezpieczenia jest
równa iloczynowi udziału procentowego oraz 100% salda kapitału
pozostałego do spłaty w terminie spłaty raty kredytu.
Maksymalna wysokość sumy ubezpieczenia dla osób, które
ukończyły 70. rok życia wynosi 250 000 zł.

	wskutek samobójstwa popełnionego w okresie 2 lat od
początku odpowiedzialności PZU Życie SA;
	w wyniku zdarzenia wywołanego przez ubezpieczającego
w stanie po spożyciu alkoholu, pod wpływem narkotyków,
środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych
w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, o ile
stan ten miał wpływ na zajście zdarzenia;
	w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem alkoholu,
użyciem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji
psychoaktywnych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu
narkomanii, o ile zatrucie miało wpływ na zajście zdarzenia;
	w następstwie chorób ubezpieczającego:
– które były zdiagnozowane lub
– z powodu których rozpoczęto u ubezpieczającego
postępowanie diagnostyczno-lecznicze,
w okresie 5 lat przed początkiem odpowiedzialności
PZU Życie SA. Wyłączenie to nie dotyczy:
– chorób, w przypadku których postępowanie diagnostycznolecznicze rozpoczęło się i zakończyło przed ukończeniem
przez ubezpieczającego 18 roku życia,
– chorób, w przypadku których nie istnieje adekwatny związek
przyczynowo-skutkowy pomiędzy poprzednim a obecnym
wystąpieniem takiej samej choroby.
W przypadku niezdolności do samodzielnej egzystencji będącej
następstwem nieszczęśliwego wypadku zaistniałego przed
początkiem odpowiedzialności PZU Życie SA lub powstałej:
	gdy ubezpieczający prowadził pojazd:
1) nie mając uprawnień określonych w stosownych przepisach
prawa do prowadzenia danego pojazdu, lub
2) będąc w stanie po spożyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości,
pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji
psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji
psychoaktywnych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu
narkomanii
– o ile okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub 2 miały wpływ
na zajście nieszczęśliwego wypadku;
	
w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem alkoholu, użyciem
narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii
oraz w wyniku schorzeń spowodowanych nadużywaniem
ww. substancji;
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	w wyniku samookaleczenia lub usiłowania
popełnienia samobójstwa;
	w następstwie chorób ubezpieczającego:
– które były zdiagnozowane lub
– z powodu których rozpoczęto u ubezpieczającego
postępowanie diagnostyczno-lecznicze,
w okresie 5 lat przed początkiem odpowiedzialności
PZU Życie SA. Wyłączenie to nie dotyczy:
– chorób, w przypadku których postępowanie diagnostycznolecznicze rozpoczęło się i zakończyło przed ukończeniem
przez ubezpieczającego 18 roku życia,
– chorób, w przypadku których nie istnieje adekwatny związek
przyczynowo-skutkowy pomiędzy poprzednim a obecnym
wystąpieniem takiej samej choroby.
Wszystkie wyłączenia z zakresu ochrony ubezpieczeniowej
znajdują się w OWU, w rozdziale „Wyłączenia i ograniczenia
odpowiedzialności PZU Życie SA”.
Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 na całym świecie.
Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
– przed zawarciem umowy ubezpieczenia, zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz Kartą Produktu;
– zgłaszać PZU Życie SA zmiany danych osobowych i teleadresowych swoich, uposażonego i uposażonego dodatkowego;
– terminowo opłacać składki;
– informować Alior Bank SA o odstąpieniu od umowy albo o wypowiedzeniu umowy;
– w przypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji – złożyć do PZU Życie SA dokumenty określone w OWU
w rozdziale „Wykonanie zobowiązań lub rozpatrywanie roszczenia”.
Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka za pierwszy okres ubezpieczenia opłacana jest jednorazowo:
– w dniu uruchomienia kredytu lub jego pierwszej transzy – jeśli umowa ubezpieczenia jest zawierana razem z umową kredytu,
– najwcześniej w dniu podpisania wniosku-polisy – jeśli umowa ubezpieczenia jest zawierana w trakcie trwania umowy kredytu.
Składki w kolejnych okresach ubezpieczenia są opłacane miesięcznie, z góry, w terminie opłacania rat kredytu.
W przypadku zmiany w umowie kredytu skutkującej zmianą w umowie ubezpieczenia, składka opłacana jest najpóźniej do dnia początku
odpowiedzialności PZU Życie SA z tytułu zmienionej umowy ubezpieczenia.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu opłacenia pierwszej składki w pełnej wymaganej kwocie.
W przypadku zmiany w umowie kredytu skutkującej zmianą w umowie ubezpieczenia, ochrona rozpoczyna się w dniu miesięcznicy polisy
przypadającej bezpośrednio po zawarciu nowej umowy, pod warunkiem opłacenia pierwszej składki.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w dniu zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
– otrzymania przez Bank albo PZU Życie SA oświadczenia o odstąpieniu przez ubezpieczającego od umowy;
– śmierci ubezpieczającego;
– wypłaty świadczenia z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji;
– ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym Bank lub PZU Życie SA otrzymał oświadczenie o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia – jeśli
umowa została wypowiedziana przez ubezpieczającego w pierwszym okresie ubezpieczenia;
– ostatniego dnia miesiąca polisowego, w którym Bank lub PZU Życie SA otrzymał oświadczenie o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia – jeśli
wypowiedzenie jest wynikiem zmiany umowy ubezpieczenia w związku ze zmianą umowy kredytu;
– końca okresu, za który opłacono składkę i w którym Bank lub PZU Zycie SA otrzymał oświadczenie o wypowiedzeniu – jeśli umowa została
wypowiedziana w kolejnym okresie ubezpieczenia;
– bezskutecznego upływu terminu 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty zaległej składki, ale nie wcześniej niż z końcem okresu, za który
opłacono składkę, w przypadku nieopłacenia kolejnej składki;
– otrzymania przez Bank oświadczenia o odstąpieniu przez ubezpieczającego od umowy kredytu;
– upływu okresu wypowiedzenia umowy kredytu przez Bank;
– spłaty zobowiązań wynikających z umowy kredytu – w przypadku spłaty dokonanej w pierwszym okresie ubezpieczenia;
– końca okresu, za który opłacono składkę – w przypadku spłaty kredytu dokonanej w kolejnym okresie ubezpieczenia;
– ostatniego dnia miesiąca polisowego, w którym ubezpieczający ukończył 80. rok życia – jeśli ubezpieczający ukończył 80. rok życia w trakcie
pierwszego okresu ubezpieczenia;
– końca okresu, za który opłacono składkę, w przypadku ukończenia przez ubezpieczającego w tym okresie 80. roku życia – jeśli ubezpieczający
ukończył 80. rok życia w trakcie kolejnego okresu ubezpieczenia;
– końca okresu ubezpieczenia.
Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający ma prawo:
– odstąpić od umowy ubezpieczenia (termin odstąpienia, określony jest w OWU w rozdziale „Odstąpienie od umowy”),
– wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w każdej chwili (szczegóły dotyczące terminów wypowiedzenia określone są w OWU w rozdziałach
„Wypowiedzenie umowy” oraz „Początek i koniec odpowiedzialności PZU Życie SA”).
Aby odstąpić od umowy albo wypowiedzieć umowę, ubezpieczający składa oświadczenie w tym zakresie w Alior Bank SA lub w PZU Życie SA.
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