Ubezpieczenie na wypadek zgonu oraz niezdolności do pracy„Bezpieczne Finansowanie”
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Ubezpieczyciele:
1.

Financial Assurance Company Limited, część AXA, z siedzibą w Building 6, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London W4 5HR, Wielka Brytania, wpisana
do rejestru Companies House Wielka Brytania pod numerem 4873014, posiadająca zezwolenie wydane przez Prudential Regulation Authority i podlegająca
nadzorowi Financial Conduct Authority oraz Prudential Regulation Authority - w zakresie ryzyka zgonu niezależnie od okresu trwania umowy
ubezpieczenia, a ponadto w zakresie ryzyka niezdolności do pracy, w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na okres równy lub dłuższy niż 5 lat oraz
2.
Financial Insurance Company Limited, część AXA, z siedzibą w Building 6, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London W4 5HR, Wielka Brytania, wpisana
do rejestru Companies House Wielka Brytania pod numerem 1515187, posiadająca zezwolenie wydane przez Prudential Regulation Authority i podlegająca
nadzorowi Financial Conduct Authority oraz Prudential Regulation Authority - w zakresie ryzyka Niezdolności do pracy, w przypadku zawarcia umowy
ubezpieczenia na okres krótszy niż 5 lat.
Produkt: Ubezpieczenie „Bezpieczne Finansowanie”
Pełne informacje dotyczące umowy ubezpieczenia podawane są przed jej zawarciem i znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na wypadek zgonu oraz niezdolności
do pracy „Bezpieczne Finansowanie” w wersji obowiązującej od dnia 1 października 2018 roku.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Produkt adresowany jest do osób fizycznych, które zawarły umowy leasingu pojazdu lub umowę pożyczki z Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
Celem ubezpieczenia jest zapewnienie wykonywania zobowiązań wynikających z umowy leasingu / pożyczki w razie zgonu lub niezdolności do pracy.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 ochronę na wypadek śmierci,
 ochronę na wypadek niezdolności do pracy
Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 Utraty pracy
 Czasowej niezdolności do pracy
 Poważnego zachorowanie
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona, jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło w wyniku:
! samobójstwa lub próby samobójstwa Ubezpieczonego, w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia,
! umyślnego samookaleczenia się przez Ubezpieczonego lub uszkodzenia ciała na prośbę Ubezpieczonego,
! nieskorzystania z porady lekarskiej, nieprzestrzegania zaleceń lekarza lub poddania się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską lub
uprawnionych do tego osób chyba, że zabiegi te miały na celu ratowanie życia lub zdrowia Ubezpieczonego, bezpośrednio po wypadku, któremu uległ
Ubezpieczony,
! w przypadku, gdy zdarzenie ubezpieczeniowe zaszło w okresie pierwszych 12 m-cy od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia i jest skutkiem nieszczęśliwego
wypadku, który wystąpił lub choroby stwierdzonej lub choroby leczonej, w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia umowy ubezpieczenia,
odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona.
Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest zarówno na terytorium Polski jak i poza jej granicami.
:

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego należy:
− zawiadomić Ubezpieczyciela o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego,
− wypełnić formularz zgłoszenia roszczenia,
− przedłożyć wymagane przez Ubezpieczyciela dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczeniowej lub wysokości odszkodowania.
Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka ubezpieczeniowa z tytułu ubezpieczenia płatna jest przez przelewem zgodnie z harmonogramem leasingu lub pożyczki wskazanym we Wniosku i w
Polisie.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Okres ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się następnego dnia po zawarciu umowy leasingu lub umowy pożyczki, nie wcześniej jednak od dnia wydania
pojazdu Korzystającemu oraz pod warunkiem opłacenia składki ubezpieczeniowej.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela wygasa i umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu m.in.:
1) z dniem rozwiązania umowy leasingu lub umowy pożyczki wskutek wypowiedzenia,
2) z dniem upływu okresu na jaki umowa ubezpieczenia została zawarta,
3) w zakresie niezdolności do pracy – z dniem przyznania świadczenia emerytalnego lub rentowego,
4) w dniu ukończenia przez Ubezpieczonego 72 roku życia.
Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia w formie pisemnej ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym Ubezpieczający
skutecznie złożył pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia.
Skorzystanie z uprawnień wskazanych powyżej nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki za okres udzielonej ochrony.

