ubezpieczenia

Karta produktu

ubezpieczenia „Gwarancja Spłaty”
Niniejszy dokument jest materiałem informacyjnym przygotowanym na podstawie Rekomendacji U, dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance, wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego i nie stanowi ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU).

Ubezpieczyciel

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie – w zakresie ryzyk:
śmierci, śmierci w następstwie Nieszczęśliwego wypadku, Pobytu w Szpitalu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku, Trwałej i całkowitej niezdolności do pracy w następstwie Nieszczęśliwego wypadku, Trwałej i całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji w następstwie Nieszczęśliwego wypadku, oraz
AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie – w zakresie ryzyka Utraty pracy.

Ubezpieczający

Posiadacz karty, który: w dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia ukończył 18. rok życia i nie ukończył 75. roku życia, na stałe zamieszkuje na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej, złożył prawidłowo wypełniony dokument Wnioskopolisy albo złożył wymagane
przez Ubezpieczyciela oświadczenia podczas zarejestrowanej rozmowy telefonicznej.

Umowa ubezpieczenia

Umowa zawarta na podstawie prawidłowo wypełnionego i zaakceptowanego przez
uprawnionego przedstawiciela Ubezpieczyciela dokumentu Wnioskopolisy lub na podstawie oświadczenia woli zawarcia Umowy ubezpieczenia złożonego przez Ubezpieczającego podczas zarejestrowanej rozmowy telefonicznej z Ubezpieczycielem, do których
zastosowanie mają OWU.

Ubezpieczony

Posiadacz karty objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy ubezpieczenia,
będący jednocześnie Ubezpieczającym.

Bank

Agent, który pośredniczy przy zawarciu Umowy ubezpieczenia, którym jest: Deutsche
Bank Polska S.A.

PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU
Warunek zawarcia
Umowy ubezpieczenia

·	złożenie

przez Ubezpieczającego oświadczeń o treści i formie wymaganej przez
Ubezpieczyciela w dokumencie Wnioskopolisy lub podczas zarejestrowanej rozmowy telefonicznej

·	opłacenie Składki
Zakres ochrony
ubezpieczeniowej

Zakresem ubezpieczenia objęte są następujące Zdarzenia ubezpieczeniowe:

·
·

śmierć Ubezpieczonego,
śmierć Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku,

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 22 555 00 00, fax 22 555 05 00, www.axa.pl
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 271543; NIP 107-00-06-155; Kapitał zakładowy: 107 912 677 zł – wpłacony w całości
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cd.
Zakres ochrony
ubezpieczeniowej

·

wymiennie, w zależności od statusu zatrudnienia Ubezpieczonego:
a) U
 trata pracy przez Ubezpieczonego – dla osób zatrudnionych przez okres co
najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem stosunku pracy na podstawie umowy
o pracę zawartej na czas określony, względem których w terminie 90 dni od daty
Objęcia ochroną ubezpieczeniową nie rozpoczął biegu okres wypowiedzenia umowy o pracę, oraz osób zatrudnionych na czas nieokreślony, względem których
w terminie 90 dni od Daty objęcia ochroną ubezpieczeniową nie rozpoczął biegu
okres wypowiedzenia umowy o pracę, albo
b) P
 obyt Ubezpieczonego w Szpitalu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku – dla
osób, które nie spełniają warunku objęcia ochroną ubezpieczeniową w zakresie
wymienionym w pkt a) powyżej, oraz osób, które przestaną spełniać warunki
objęcia ochroną ubezpieczeniową w zakresie wymienionym w pkt a) powyżej, po
upływie 90 dni wskazanych w tym punkcie,

·	wymiennie, w zależności od tego, czy Ubezpieczony jest zdolny do pracy oraz czy ma
ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy:

a) T rwała i całkowita niezdolność do pracy Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku – dla osób, które w chwili zawarcia Umowy ubezpieczenia są
zdolne do pracy w rozumieniu przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach, oraz osoby, które nie posiadają ustalonego prawa do emerytury lub renty
z tytułu orzeczonej niezdolności do pracy na podstawie przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach, albo
b) T rwała i całkowita niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku – dla osób, które w chwili
zawarcia Umowy ubezpieczenia nie spełniają warunku objęcia ochroną ubezpieczeniową w zakresie wymienionym w pkt a) powyżej, w dniu złożenia przez
Ubezpieczającego oświadczenia woli zawarcia Umowy ubezpieczenia, lub przestały spełniać którykolwiek z warunków objęcia ochroną w zakresie Trwałej i całkowitej niezdolności do pracy w następstwie Nieszczęśliwego wypadku w okresie
świadczenia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela.
Rozpoczęcie ochrony
ubezpieczeniowej

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się w dniu następującym po dniu zawarcia
Umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż w dniu następującym po dniu Aktywacji
karty, pod warunkiem zapłaty Składki.

Rozwiązanie Umowy
ubezpieczenia

Rozwiązanie Umowy ubezpieczenia następuje z dniem:

· śmierci Ubezpieczonego,
·	odstąpienia od Umowy ubezpieczenia – z upływem dnia, w którym Ubezpieczający
złożył bezpośrednio Ubezpieczycielowi lub za pośrednictwem Agenta oświadczenie
o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia,

·	wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego – z ostatnim dniem
Cyklu rozliczeniowego, w którym Ubezpieczający złożył bezpośrednio Ubezpieczycielowi lub za pośrednictwem Agenta oświadczenie woli o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia,

· rozwiązania Umowy o wydanie karty,
·	wypłaty 100% świadczenia z tytułu Trwałej i całkowitej niezdolności do pracy albo
Trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji,

·	utraty ważności Karty – z ostatnim dniem Okresu ubezpieczenia, za który została
zapłacona Składka, z zastrzeżeniem, że ochrona ubezpieczeniowa jest kontynuowana w odniesieniu do wznowionej Karty, wydanej w miejsce Karty, która straciła ważność;

·	zastrzeżenia Karty – z ostatnim dniem Okresu ubezpieczenia, za który została za-

płacona Składka, z zastrzeżeniem że ochrona ubezpieczeniowa jest kontynuowana
w odniesieniu do nowej Karty, wydanej w miejsce zastrzeżonej Karty,

· ukończenia przez Ubezpieczonego 76. roku życia,
·	upływu Okresu ubezpieczenia, w którym Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpie-

czeniowej i za który została zapłacona Składka, jeżeli wymagalna Składka za kolejny
Okres ubezpieczenia nie została zapłacona w terminie, mimo uprzedniego wezwania
przez Ubezpieczyciela do jej zapłaty w dodatkowym terminie nie krótszym niż 7 dni.
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Częstotliwość płatności
składki

Składka miesięczna, płatna z góry.

Sposób płatności składki

z Rachunku karty

Wysokość Składki należnej z tytułu udzielania ochrony ubezpieczeniowej stanowi
Sposób obliczania składki iloczyn stawki procentowej wynoszącej dla każdego typu Karty 0,3% i wykorzystanego
limitu na Rachunku karty na koniec Cyklu rozliczeniowego:
ubezpieczeniowej
[stawka procentowa] x [wykorzystany limit na Rachunku karty na koniec Cyklu rozliczeniowego]

Suma ubezpieczenia

Sumy ubezpieczenia z tytułu wszystkich zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia
wskazane są w § 13 OWU.

Wypłata świadczenia

Z zastrzeżeniem punktu poniżej, uprawnionym do odbioru świadczenia jest Posiadacz
karty.

·	Uprawnionym do odbioru świadczenia z tytułu śmierci Posiadacza karty jest Uposażo-

ny albo osoba uprawniona, zgodnie z postanowieniem § 10 ust. 4 OWU, w przypadku
braku Uposażonych lub gdy wszyscy Uposażeni utracili prawo do świadczenia.

Wyłączenia
odpowiedzialności

1.	Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli śmierć Ubezpieczonego jest
skutkiem:

·	działań wojennych, działań zbrojnych, zamieszek, świadomego i dobrowolnego

uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, chyba że jego udział w aktach
przemocy wynikał z wykonywania czynności służbowych, stanu wyższej konieczności lub obrony koniecznej,

·	samobójstwa popełnionego przez Ubezpieczonego w okresie jednego roku, liczonego od daty przystąpienia Ubezpieczonego do ubezpieczenia,

·	samookaleczenia Ubezpieczonego lub okaleczenia na jego prośbę, niezależnie
od stanu poczytalności Ubezpieczonego,

·	choroby lub niepełnosprawności: choroby niedokrwiennej serca, zawału serca, cho-

roby wieńcowej, choroby tętnic, miażdżycy, tętniaka, choroby naczyń mózgowych,
udaru mózgu, choroby nadciśnieniowej, zaburzeń rytmu serca, choroby nowotworowej, padaczki, cukrzycy, niewydolności nerek, zwłóknienia i marskości wątroby,
choroby trzustki, AIDS lub nosicielstwa wirusa HIV, wirusowego zapalenia wątroby
typu B lub C, gruźlicy, sepsy, choroby psychicznej, zdiagnozowanych, rozpoznanych
lub leczonych w ciągu 24 miesięcy przed dniem złożenia oświadczenia woli o zawarciu Umowy ubezpieczenia, i będących przyczyną wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego w okresie 24 miesięcy od Dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową,

·	spożycia przez Ubezpieczonego alkoholu w ilości powodującej, że zawartość al-

koholu w jego organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi co najmniej
0,2‰ alkoholu albo że zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi co
najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3,

·	zażycia przez Ubezpieczonego narkotyków lub innych środków odurzających oraz

leków niezaleconych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniami lekarza,

·	poddania się zabiegowi o charakterze medycznym przeprowadzonemu poza kontrolą lekarza lub innych osób uprawnionych,

·	usiłowania popełnienia lub popełnienia przez Ubezpieczonego czynu spełniającego ustawowe znamiona przestępstwa,

·	udziału Ubezpieczonego w sportach wysokiego ryzyka, przez które rozumiane są

sporty lub aktywności fizyczne, których uprawianie wymaga działania w warunkach podwyższonego ryzyka ze względu na wystąpienie choćby jednego z następujących czynników ryzyka: jazda konna, użycie broni białej lub palnej, użycie pojazdów silnikowych, walka wręcz, schodzenie pod wodę na głębokość większą niż
10 m, przebywanie w terenie górskim poza wytyczonymi trasami lub szlakami;
za sporty wysokiego ryzyka uważa się również sporty ekstremalne, przez które
rozumie się sporty lub aktywności fizyczne, których uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi lub działania w warunkach zagrożenia życia:
sporty powietrzne, downhill rowerowy, wspinaczkę wysokogórską, skalną, skałkową, lodową, speleologię, skoki narciarskie, skoki akrobatyczne na nartach, skoki
z wysokich budynków lub skał, skoki bungee, jazdę po muldach, rafting, sporty
uprawiane na rzekach górskich, a także wyprawy do miejsc charakteryzujących
się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi: pustynia, wysokie góry (pow. 4000 m n.p.m.), busz, bieguny, dżungla, tereny lodowcowe,
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cd. Wyłączenia
odpowiedzialności

·	prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego lub powietrznego, jeżeli Ubezpieczony nie posiadał odpowiednich uprawnień lub dokumentu
uprawniającego do kierowania i używania danego pojazdu lub pojazd ten nie
posiadał odpowiedniego świadectwa kwalifikacyjnego,

·	transportu środkami powietrznymi, z wyjątkiem licencjonowanych pasażerskich

linii lotniczych, przez które rozumie się podmiot uprawniony do wykonywania
przewozów lotniczych na podstawie koncesji – w przypadku polskiego przewoźnika lotniczego, lub na podstawie odpowiedniego aktu właściwego organu obcego
państwa – w przypadku obcego przewoźnika lotniczego.

2.	
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu śmierci Ubezpieczonego
w następstwie Nieszczęśliwego wypadku, jeżeli śmierć nastąpiła po upływie 180
dni od dnia Nieszczęśliwego wypadku albo jest skutkiem:

·	działań wojennych, działań zbrojnych, zamieszek, świadomego i dobrowolnego

uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, chyba że jego udział w aktach
przemocy wynikał z wykonywania czynności służbowych, stanu wyższej konieczności lub obrony koniecznej,

·	samookaleczenia Ubezpieczonego lub okaleczenia na jego prośbę, niezależnie
od stanu poczytalności Ubezpieczonego,

·	spożycia przez Ubezpieczonego alkoholu w ilości powodującej, że zawartość al-

koholu w jego organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi co najmniej
0,2‰ alkoholu albo że zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi co
najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3,

·	zażycia przez Ubezpieczonego narkotyków lub innych środków odurzających oraz

leków niezaleconych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniami lekarza,

·	poddania się zabiegowi o charakterze medycznym przeprowadzonemu poza kontrolą lekarza lub innych osób uprawnionych,

·	usiłowania popełnienia lub popełnienia przez Ubezpieczonego czynu spełniającego ustawowe znamiona przestępstwa,

·	udziału Ubezpieczonego w sportach wysokiego ryzyka, przez które rozumiane są

sporty lub aktywności fizyczne, których uprawianie wymaga działania w warunkach podwyższonego ryzyka ze względu na wystąpienie choćby jednego z następujących czynników ryzyka: jazda konna, użycie broni białej lub palnej, użycie pojazdów silnikowych, walka wręcz, schodzenie pod wodę na głębokość większą niż
10 m, przebywanie w terenie górskim poza wytyczonymi trasami lub szlakami;
za sporty wysokiego ryzyka uważa się również sporty ekstremalne, przez które
rozumie się sporty lub aktywności fizyczne, których uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi lub działania w warunkach zagrożenia życia:
sporty powietrzne, downhill rowerowy, wspinaczkę wysokogórską, skalną, skałkową, lodową, speleologię, skoki narciarskie, skoki akrobatyczne na nartach, skoki
z wysokich budynków lub skał, skoki bungee, jazdę po muldach, rafting, sporty
uprawiane na rzekach górskich, a także wyprawy do miejsc charakteryzujących
się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi: pustynia, wysokie góry (pow. 4000 m n.p.m.), busz, bieguny, dżungla, tereny lodowcowe,

·	prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego lub powietrznego, jeżeli Ubezpieczony nie posiadał odpowiednich uprawnień lub dokumentu
uprawniającego do kierowania i używania danego pojazdu lub pojazd ten nie
posiadał odpowiedniego świadectwa kwalifikacyjnego,

·	transportu środkami powietrznymi, z wyjątkiem licencjonowanych pasażerskich

linii lotniczych, przez które rozumie się podmiot uprawniony do wykonywania
przewozów lotniczych na podstawie koncesji – w przypadku polskiego przewoźnika lotniczego, lub na podstawie odpowiedniego aktu właściwego organu obcego
państwa – w przypadku obcego przewoźnika lotniczego.

3.	Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Trwała i całkowita niezdolność
do pracy Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku albo Trwała
i całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku jest skutkiem:

·	działań wojennych, działań zbrojnych, zamieszek, świadomego i dobrowolnego

uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, chyba że jego udział w aktach
przemocy wynikał z wykonywania czynności służbowych, stanu wyższej konieczności lub obrony koniecznej,
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cd. Wyłączenia
odpowiedzialności

·	samookaleczenia Ubezpieczonego lub okaleczenia na jego prośbę, usiłowania
popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego, niezależnie od stanu poczytalności Ubezpieczonego,

·	spożycia przez Ubezpieczonego alkoholu w ilości powodującej, że zawartość al-

koholu w jego organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi co najmniej
0,2‰ alkoholu albo że zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi co
najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3,

·	zażycia przez Ubezpieczonego narkotyków lub innych środków odurzających oraz leków niezaleconych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniami lekarza;·
poddania się zabiegowi o charakterze medycznym przeprowadzonemu poza kontrolą lekarza lub innych osób uprawnionych,

·	poddania się zabiegowi o charakterze medycznym przeprowadzonemu poza kontrolą lekarza lub innych osób uprawnionych,

·	usiłowania popełnienia lub popełnienia przez Ubezpieczonego czynu spełniającego ustawowe znamiona przestępstwa,

·	udziału Ubezpieczonego w sportach wysokiego ryzyka, przez które rozumiane są

sporty lub aktywności fizyczne, których uprawianie wymaga działania w warunkach podwyższonego ryzyka ze względu na wystąpienie choćby jednego z następujących czynników ryzyka: jazda konna, użycie broni białej lub palnej, użycie pojazdów silnikowych, walka wręcz, schodzenie pod wodę na głębokość większą niż
10 m, przebywanie w terenie górskim poza wytyczonymi trasami lub szlakami;
za sporty wysokiego ryzyka uważa się również sporty ekstremalne, przez które
rozumie się sporty lub aktywności fizyczne, których uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi lub działania w warunkach zagrożenia życia:
sporty powietrzne, downhill rowerowy, wspinaczkę wysokogórską, skalną, skałkową, lodową, speleologię, skoki narciarskie, skoki akrobatyczne na nartach, skoki
z wysokich budynków lub skał, skoki bungee, jazdę po muldach, rafting, sporty
uprawiane na rzekach górskich, a także wyprawy do miejsc charakteryzujących
się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi: pustynia, wysokie góry (pow. 4000 m n.p.m.), busz, bieguny, dżungla, tereny lodowcowe,

·	prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego lub powietrznego, jeżeli Ubezpieczony nie posiadał odpowiednich uprawnień lub dokumentu
uprawniającego do kierowania i używania danego pojazdu lub pojazd ten nie
posiadał odpowiedniego świadectwa kwalifikacyjnego,

·	transportu środkami powietrznymi, z wyjątkiem licencjonowanych pasażerskich

linii lotniczych, przez które rozumie się podmiot uprawniony do wykonywania
przewozów lotniczych na podstawie koncesji – w przypadku polskiego przewoźnika lotniczego, lub na podstawie odpowiedniego aktu właściwego organu obcego
państwa – w przypadku obcego przewoźnika lotniczego.

4.	Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu Utraty pracy przez Ubezpieczonego jest
wyłączona, jeżeli:

·	do dnia przystąpienia do ubezpieczenia Ubezpieczony został poinformowany (pisemnie bądź ustnie), że utraci pracę,

·	Ubezpieczony przed przystąpieniem do ubezpieczenia został poinformowany pisemnie przez pracodawcę o przejściu zakładu pracy lub jego części na nowego
pracodawcę i związanych z tym faktem zmianach sposobu zatrudnienia lub redukcji zatrudnienia, dotyczących bezpośrednio Ubezpieczonego,

·	utrata pracy nastąpiła wskutek wygaśnięcia umowy o pracę w związku z upływem

czasu, na który została zawarta, rozwiązania umowy o pracę przez Ubezpieczonego na mocy porozumienia stron, z wyjątkiem rozwiązania w drodze porozumienia
stron na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach
rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 ze zm.), wypowiedzenia umowy o pracę przez
Ubezpieczonego, rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy Ubezpieczonego lub za wypowiedzeniem z przyczyn dotyczących
Ubezpieczonego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa pracy,

·	Ubezpieczony był zatrudniony przez przedsiębiorcę będącym dla Ubezpieczonego

krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie lub Ubezpieczony jest
wspólnikiem (akcjonariuszem) spółki osobowej lub kapitałowej lub jest członkiem organów zarządczych przedsiębiorcy zatrudniającego Ubezpieczonego,
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odpowiedzialności

·	Utrata pracy wynikła z powodu: działań wojennych, działań zbrojnych, zamieszek,

świadomego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy,
chyba że jego udział w aktach przemocy wynikał z wykonywania czynności służbowych, stanu wyższej konieczności lub obrony koniecznej.

5.	Świadczenie nie zostanie wypłacone, gdy pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku jest skutkiem:

·	działań wojennych, działań zbrojnych, zamieszek, świadomego i dobrowolnego

uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, chyba że jego udział w aktach
przemocy wynikał z wykonywania czynności służbowych, stanu wyższej konieczności lub obrony koniecznej,

·	samookaleczenia Ubezpieczonego lub okaleczenia na jego prośbę, usiłowania
popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego, niezależnie od stanu poczytalności Ubezpieczonego,

·	spożycia przez Ubezpieczonego alkoholu w ilości powodującej, że zawartość al-

koholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ alkoholu
albo do obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg alkoholu w 1 dm³,

·	zażycia przez Ubezpieczonego narkotyków lub innych środków odurzających oraz

leków niezaleconych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniami lekarza,

·	poddania się zabiegowi o charakterze medycznym przeprowadzonemu poza kontrolą lekarza lub innych osób uprawnionych,

·	usiłowania popełnienia lub popełnienia przez Ubezpieczonego czynu spełniającego ustawowe znamiona przestępstwa,

·	udziału Ubezpieczonego w sportach wysokiego ryzyka, przez które rozumiane są

sporty lub aktywności fizyczne, których uprawianie wymaga działania w warunkach podwyższonego ryzyka ze względu na wystąpienie choćby jednego z następujących czynników ryzyka: jazda konna, użycie broni białej lub palnej, użycie pojazdów silnikowych, walka wręcz, schodzenie pod wodę na głębokość większą niż
10 m, przebywanie w terenie górskim poza wytyczonymi trasami lub szlakami;
za sporty wysokiego ryzyka uważa się również sporty ekstremalne, przez które
rozumie się sporty lub aktywności fizyczne, których uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi lub działania w warunkach zagrożenia życia:
sporty powietrzne, downhill rowerowy, wspinaczkę wysokogórską, skalną, skałkową, lodową, speleologię, skoki narciarskie, skoki akrobatyczne na nartach, skoki
z wysokich budynków lub skał, skoki bungee, jazdę po muldach, rafting, sporty
uprawiane na rzekach górskich, a także wyprawy do miejsc charakteryzujących
się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi: pustynia, wysokie góry (pow. 4000 m n.p.m.), busz, bieguny, dżungla, tereny lodowcowe,

·	prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego lub powietrznego, jeżeli Ubezpieczony nie posiadał odpowiednich uprawnień lub dokumentu
uprawniającego do kierowania i używania danego pojazdu lub pojazd ten nie
posiadał odpowiedniego świadectwa kwalifikacyjnego,

·	transportu środkami powietrznymi, z wyjątkiem licencjonowanych pasażerskich

linii lotniczych, przez które rozumie się podmiot uprawniony do wykonywania
przewozów lotniczych na podstawie koncesji – w przypadku polskiego przewoźnika lotniczego, lub na podstawie odpowiedniego aktu właściwego organu obcego
państwa – w przypadku obcego przewoźnika lotniczego.

6.	Świadczenie nie zostanie wypłacone, jeżeli celem pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku jest:

·	wykonanie Ubezpieczonemu rutynowych badań lekarskich, badań biochemicznych, badań rentgenowskich oraz innych badań, o ile przyczyną ich przeprowadzenia nie są obrażenia ciała,

·	wykonanie Ubezpieczonemu zabiegów rehabilitacyjnych,
·	leczenie bólów kręgosłupa, niepotwierdzonych wynikami badań radiologicznych.
Wypowiedzenie
Umowy ubezpieczenia

·	Ubezpieczający może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia poprzez złożenie Ubezpieczycielowi oświadczenia na piśmie.

·	W przypadku wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia ochrona trwa do ostatniego dnia
Cyklu rozliczeniowego, w którym Ubezpieczający złożył oświadczenie woli o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia.
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Umowy ubezpieczenia

·	Składka zapłacona za okres udzielanej przez Ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej nie podlega zwrotowi.

·	Umowę ubezpieczenia uważa się za wypowiedzianą przez Ubezpieczającego, jeżeli
Składka nie została opłacona w terminie określonym w Umowie ubezpieczenia, pomimo uprzedniego wezwania do zapłaty w dodatkowym terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Odstąpienie od Umowy
ubezpieczenia

·	Ubezpieczający może odstąpić od Umowy ubezpieczenia poprzez złożenie bezpośrednio Ubezpieczycielowi lub za pośrednictwem Agenta oświadczenia o odstąpieniu, na piśmie, w terminie 30 dni od Dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową.

·	W przypadku odstąpienia od Umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczającemu wpłaconą Składkę w pełnej wysokości.

Zgłoszenie roszczenia

Dokumenty w sprawie roszczenia z tytułu śmierci oraz śmierci w wyniku Nieszczęśliwego wypadku, Pobytu w Szpitalu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku, Trwałej i całkowitej
niezdolności do pracy w następstwie Nieszczęśliwego wypadku, Trwałej i całkowitej
niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji w następstwie Nieszczęśliwego wypadku należy złożyć na adres:
AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
Z dopiskiem: Roszczenie Bancassurance
Dokumenty w sprawie roszczenia z tytułu Utraty pracy należy złożyć na adres:
AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
Z dopiskiem: Roszczenie Bancassurance
Powyższe dokumenty można przekazać także za pośrednictwem Agenta.

Reklamacje

Reklamacje (w tym skargi i zażalenia) można składać Ubezpieczycielowi w następujący sposób:

·	ustnie – telefonicznie pod numerami telefonu 22 555 05 06 lub 801 200 200

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) albo osobiście podczas wizyty w jednostce Ubezpieczyciela,

·	w formie elektronicznej na adres e-mail: ubezpieczenia@axa.pl,
·	w formie pisemnej – osobiście w siedzibie Ubezpieczyciela: AXA Życie Towarzystwo

Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa lub AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa albo

·	drogą pocztową na adres ww. siedzib AXA Życie T.U S.A. lub AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
Reklamacja może być złożona w każdej jednostce Ubezpieczyciela obsługującej
Klientów.
Informacje dodatkowe

·	Karta produktu została opracowana zgodnie z Rekomendacją U Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczącą dobrych praktyk w zakresie bancassurance (wersja z czerwca 2014 r.), i ma za zadanie pokazać kluczowe informacje o produkcie i pomóc
klientowi w zrozumieniu cech produktu.

·	Jeśli nie rozumiesz cech produktu zawartych w niniejszej karcie albo nie jesteś

pewien czy produkt jest dla Ciebie odpowiedni, skorzystaj z usług doradcy Banku
w tym zakresie przed przystąpieniem do Umowy ubezpieczenia.

3750417

Wyrazy pisane wielką literą, niezdefiniowane w tym dokumencie, mają znaczenie nadane im w OWU.
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