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Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA
 

ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, numer KRS 0000024807 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ  
w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 585 124 55 89  

wysokość kapitału zakładowego, który został opłacony w całości: 64 000 000 zł

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Niniejszy dokument zawiera wymagane przepisem art. 8 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia  
15 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2486 ze zm.) obiektywne informacje o produkcie ubezpieczeniowym.

Podane poniżej informacje nie są wyczerpujące. Pełne informacje podane są w Warunkach Ubezpieczenia  
na Życie Klientów Oney Polska SA „Ochrona życia i zdrowia” (kod ON-L 09/19) zwanych dalej „WU”.

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie przyjmują znaczenie określone w WU.

CO JEST PRZEDMIOTEM UBEZPIECZENIA?

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje:

• zgon:

Ubezpieczyciel wypłaca Beneficjentowi Świadczenie równe Sumie Ubezpieczenia (kwota Kredytu z dnia jego zawarcia).

• Trwały Uszczerbek na Zdrowiu (powstały wskutek Nieszczęśliwego Wypadku):

Ubezpieczyciel wypłaca Ubezpieczonemu (jako Uprawnionemu) Świadczenie równe wskazanemu w Tabeli  
zamieszczonej w § 4 ust. 2 WU (dalej: „Tabela”) procentowi Salda zadłużenia obliczonemu na dzień wystąpienia 
Nieszczęśliwego Wypadku będącego przyczyną zdarzenia.

Suma wskazań procentowych określonych w Tabeli, będących podstawą do wypłacenia Ubezpieczonemu Świadczeń  
z tytułu Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu w całym Okresie Ubezpieczenia, nie może przekroczyć 100%.

CZEGO NIE OBEJMUJE UBEZPIECZENIE?

Ubezpieczenie nie obejmuje:

• ryzyk innych niż zgon i Trwały Uszczerbek na Zdrowiu;

• uszczerbku na zdrowiu z przyczyn innych niż Nieszczęśliwy Wypadek;

• zgonu Ubezpieczonego w okresie 60 dni od daty zawarcia Umowy Ubezpieczenia, o ile nie był on spowodowany 
Nieszczęśliwym Wypadkiem (Karencja);

• sytuacji, gdy Trwały Uszczerbek na Zdrowiu nastąpił po upływie 180 dni od daty Nieszczęśliwego Wypadku  
będącego przyczyną Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu.

JAKIE SĄ OGRANICZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ?

Ubezpieczyciel odpowiada maksymalnie do wysokości Sumy Ubezpieczenia i limitów Świadczeń określonych w WU;

Ubezpieczyciel nie wypłaci Świadczenia, jeżeli Zdarzenie Ubezpieczeniowe (zgon lub Trwały Uszczerbek na Zdrowiu)  
nastąpi w wyniku normalnego następstwa:

• samobójstwa popełnionego w ciągu pierwszych 24 miesięcy od rozpoczęcia Okresu Ubezpieczenia (w przypadku  
zgonu Ubezpieczonego);

• aktów wojny (w tym wojny domowej), uczestnictwa w zamieszkach, przestępstwach, aktach terroryzmu  
lub sabotażu oraz czynnego udziału Ubezpieczonego w aktach przemocy;

• popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa z winy umyślnej;
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• próby samobójczej lub umyślnego samookaleczenia lub uszkodzenia ciała Ubezpieczonego na jego prośbę;

• prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień (prawo jazdy, dowód 
rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym), chyba że brak wymaganych uprawnień nie miał wpływu na 
wystąpienie Zdarzenia Ubezpieczeniowego i nie pozostaje z nim w adekwatnym związku przyczynowo-skutkowym;

• Nieszczęśliwego Wypadku lub urazu, który wystąpił przed dniem początku Okresu Ubezpieczenia lub uszkodzenia  
ciała, które nastąpiły przed dniem początku Okresu Ubezpieczenia;

• poddania się przez Ubezpieczonego zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską lub uprawnionych  
do tego osób, chyba że miały bezpośredni związek z wystąpieniem Zdarzenia Ubezpieczeniowego lub Nieszczęśliwego 
Wypadku będącego przyczyną Zdarzenia Ubezpieczeniowego.

Pełna lista wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela znajduje się w § 6 WU.

GDZIE OBOWIĄZUJE UBEZPIECZENIE?

Ubezpieczenie obowiązuje na terenie całego świata. Proces likwidacji roszczeń ma miejsce w Polsce.

CO NALEŻY DO OBOWIĄZKÓW UBEZPIECZONEGO?

Przed zawarciem Umowy Ubezpieczenia należy zapoznać się z Warunkami Ubezpieczenia oraz złożyć wymagane  
przez Ubezpieczyciela oświadczenia znajdujące się na Dokumencie ubezpieczenia (Wniosko-polisie).

W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego należy:

• zawiadomić Ubezpieczyciela o wystąpieniu Zdarzenia Ubezpieczeniowego,

• przekazać Ubezpieczycielowi niezbędne do rozpatrzenia roszczenia dokumenty.

JAK I KIEDY NALEŻY OPŁACAĆ SKŁADKI?

Składkę na rzecz Ubezpieczyciela opłaca Ubezpieczający jednorazowo z góry za cały Okres Ubezpieczenia nie później  
niż w dniu zawarcia Umowy Ubezpieczenia. Składkę ubezpieczeniową uznaje się za opłaconą z dniem przekazania  
Oney Polska SA, jako agentowi ubezpieczeniowemu Ubezpieczyciela.

KIEDY ROZPOCZYNA SIĘ I KOŃCZY OCHRONA UBEZPIECZENIOWA?

Okres Ubezpieczenia określony jest w Dokumencie ubezpieczenia (Wniosko-polisie). Ochrona ubezpieczeniowa  
kończy się w stosunku do danego Ubezpieczonego:

• z chwilą śmierci Ubezpieczonego,

• z dniem wyczerpania Sumy Ubezpieczenia (wskutek wypłaty Świadczeń),

• z ostatnim dniem Okresu Ubezpieczenia wskazanym we Wniosko-polisie,

• z dniem, w którym doręczono Ubezpieczycielowi w formie pisemnej oświadczenie Ubezpieczającego  
o wypowiedzeniu Umowy Ubezpieczenia lub o odstąpieniu od Umowy Ubezpieczenia.

JAK ROZWIĄZAĆ UMOWĘ?

Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia, w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Ubezpieczenia. 
Odstąpienie od Umowy Ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki ubezpieczeniowej  
za okres, w jakim Ubezpieczyciel udzielał Ochrony Ubezpieczeniowej.

Ubezpieczający może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę Ubezpieczenia, składając pisemne oświadczenie w tym 
przedmiocie. W takim przypadku składka ubezpieczeniowa za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej jest 
zwracana Ubezpieczającemu. 


