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Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
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Produkt:

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Komunikacyjnych – Bezpieczny Kierowca

Niniejszy dokument nie jest elementem Umowy ubezpieczenia ani materiałem marketingowym. Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy
ubezpieczenia zamieszczone są we Wniosku o zawarcie Ubezpieczenia Bezpieczny Kierowca (Wniosek Ubezpieczeniowy) oraz Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków komunikacyjnych – Bezpieczny Kierowca (Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Kierowca), a także w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia MediPlan dla Klientów Alior Leasing Sp. z o. o. (Warunki Ubezpieczenia MediPlan).
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków komunikacyjnych – Bezpieczny Kierowca jest dobrowolnym ubezpieczeniem majątkowym. Ubezpieczyciel
udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków komunikacyjnych, powstałych w związku używaniem i ruchem pojazdu lub
pojazdów wskazanych w Umowie ubezpieczenia, a także świadczy usługi assistance. W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowe w czasie udzielania ochrony,
Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie obliczone na zasadach określonych w § 7 Warunków Ubezpieczenia, o ile nie zachodzą okoliczności wyłączające jego
odpowiedzialność określone w § 10 Warunków Ubezpieczenia Bezpieczny Kierowca oraz §7 Warunków Ubezpieczenia MediPlan.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
1.

W zakresie Warunków Ubezpieczenia Bezpieczny Kierowca przedmiotem ubezpieczenia są:
✓ następstwa Nieszczęśliwych wypadków komunikacyjnych dotyczące Ubezpieczonego będące przyczyną: Śmierci, Trwałego
uszczerbku na zdrowiu, Hospitalizacji lub Złamania kości powstałe w związku używaniem i ruchem pojazdu lub pojazdów
wskazanych we Wniosku lub w Polisie;

2.

W zakresie Warunków Ubezpieczenia MediPlan przedmiotem ubezpieczenia jest:
✓

1.

organizacja lub organizacja i pokrycie kosztów usług assistance,
świadczonych na rzecz Ubezpieczonych za pośrednictwem
Centrum Pomocy w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, określonego dla poszczególnych świadczeń wskazanych w Tabeli świadczeń i limitów przedstawionych w Warunkach Ubezpieczenia MediPlan.

2.
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Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków komunikacyjnych
– Bezpieczny Kierowca nie obejmuje m.in.:
działań wojennych, w tym wojny domowej, stanu wojennego, rebelii, terroryzmu, sabotażu, rewolucji;
promieniowania jonizującego lub skażenia radioaktywnego pochodzącym z paliwa jądrowego lub odpadów nuklearnych lub sprzętu nuklearnego oraz skażenia toksycznego;
strajków, zamieszek i rozruchów społecznych;
uczestnictwa Ubezpieczonego w charakterze sprawcy w przestępstwach lub wykroczeniach, które zostały potwierdzone prawomocnym
wyrokiem sądowym;
spożycia przez Ubezpieczonego alkoholu, zażywania narkotyków lub innych środków odurzających;
samobójstwa Ubezpieczonego lub usiłowania jego popełnienia przed
upływem 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia ochrony;
nieuzasadnionej odmowy przez Ubezpieczonego skorzystania z porady
lekarskiej, nieprzestrzegania zaleceń lekarza lub poddania się zabiegom
o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską lub wykwalifikowanego personelu;
utraty przytomności spowodowanej przyczyną chorobową;
kierowania przez Ubezpieczonego Pojazdem silnikowym, jeżeli ubezpieczony nie posiadał uprawnień do kierowania danym pojazdem;
samookaleczenia Ubezpieczonego, niezależnie od tego czy dokonanego w stanie poczytalności czy niepoczytalności albo uszkodzenia
ciała lub rozstroju zdrowia dokonanego przez osobę trzecią na prośbę
Ubezpieczonego;
wypadku związanego z uprawianiem przez Ubezpieczonego niebezpiecznych lub ekstremalnych sportów motorowych oraz czynnym udziałem Ubezpieczonego w zawodach sportowych, wyścigach, rajdach.
Ubezpieczenie MediPlan dla Klientów Alior Leasing Sp. z o. o. nie obejmuje m.in. zdarzeń będących następstwem:
trzęsienia lub osunięcia się ziemi, powodzi, huraganu, pożaru, oraz działania wojennego, zamieszek, rozruchów, strajków, aktów terroru oraz
działania energii jądrowej, promieniowania radioaktywnego i pola elektromagnetycznego w zakresie szkodliwym dla człowieka;
szkód powstałych na skutek znajdowania się przez Ubezpieczonego
w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych
środków odurzających, jak również substancji psychotropowych lub leków o podobnym działaniu ;
chorób psychicznych Ubezpieczonego;
popełnienia samobójstwa lub próby samobójczej Ubezpieczonego;

prowadzenia pojazdu, jeżeli Ubezpieczony nie posiadał odpowiednich
uprawnień do prowadzenia pojazdu;
uczestnictwa Ubezpieczonego w bójce, z wyłączeniem przypadku
obrony koniecznej;
umyślnego działania Ubezpieczonego lub umyślnego działania osoby,
z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego, chyba że realizacja świadczenia odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.

1.

2.

!
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Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Zakres Warunków Ubezpieczenia Bezpieczny Kierowca nie obejmuje napraw pojazdu, który został wskazany we Wniosku lub Polisie,
dokonywanych na trasie jazdy, jeżeli nie mają one na celu dojechanie do najbliższego warsztatu lub stacji serwisowej albo kontynuowania jazdy.
Zakres Warunków Ubezpieczenia MediPlan nie obejmuje m.in. zdarzeń powstałych na skutek:
wyczynowego i zawodowego uprawiania wszelkich dyscyplin sportu;
amatorskiego uprawiania sportów: powietrznych, motorowych, motorowodnych, speleologii, wspinaczki górskiej i skałkowej przy użyciu sprzętu zabezpieczającego lub asekuracyjnego lub wymagającej
użycia takiego sprzętu, raftingu i wszystkich jego odmian, nurkowania przy użyciu specjalistycznego sprzętu, heliskiingu, heliboardingu,
skoków na gumowej linie, a także uczestniczenie w wyprawach
survivalowych lub wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi czy przyrodniczymi tereny
śnieżne wymagające użycia sprzętu zabezpieczającego lub asekuracyjnego).

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia ubezpieczeniowe powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z zastrzeżeniem wyjątków
przewidzianych w Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczny Kierowca i Warunkach Ubezpieczenia MediPlan.
Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Do obowiązków Ubezpieczającego należy opłacenie składki ubezpieczeniowej.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka ubezpieczeniowa z tytułu Umowy ubezpieczenia jest płatna w polskich złotych przez Ubezpieczającego za pośrednictwem Agenta ubezpieczeniowego
jednorazowo za cały okres ubezpieczenia. Wysokość składki ubezpieczeniowej jest wskazana we Wniosku i w Polisie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Okres ubezpieczenia odpowiada długości trwania umowy leasingu / umowy pożyczki i rozpoczyna się w dniu jej aktywacji. Okres ubezpieczenia nie może być
krótszy niż 12 miesięcy i nie może trwać dłużej niż 59 miesięcy. Okres ubezpieczenia kończy się, a Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z chwilą zaistnienia
któregokolwiek z następujących zdarzeń:
1) z chwilą wyczerpania Sumy Ubezpieczenia,
2) z dniem zaprzestania spełniania przez Ubezpieczonego kryterium wskazanego w §3 ust. 1 pkt 3) Warunków Ubezpieczenia Bezpieczny Kierowca,
3) w dniu rozwiązania Umowy leasingu lub Umowy pożyczki, z wyłączeniem postanowień pkt. 4) poniżej;
4) z dniem zbycia Pojazdu wskazanego w Umowie ubezpieczenia, chyba że zbycie nastąpiło na rzecz Korzystającego, z upływem ostatniego dnia
miesiąca kalendarzowego, w którym Ubezpieczony ukończył 67 rok życia, z upływem okresu ubezpieczenia wskazanego we Wniosku o zawarcie
Umowy ubezpieczenia.

Jak rozwiązać Umowę ubezpieczenia?
Ubezpieczający może w każdym czasie zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej, składając Ubezpieczycielowi oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy
ubezpieczenia. W takim przypadku Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczającemu składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia ze skutkiem na koniec
miesiąca kalendarzowego, w którym złożono wypowiedzenie Umowy ubezpieczenia.
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