Indywidualne ubezpieczenie życia, zdrowia i utraty źródła dochodów
Dokument zawiera informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: CACI Life dac zakład ubezpieczeń z siedzibą w Dublinie, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Irlandia,
wpisanym w Urzędzie ds. Rejestracji Spółek (Companies Registration Office), Dublin, pod numerem: 306030 –
Ubezpieczyciel w zakresie ryzyka śmierci;
CACI Non-Life dac zakład ubezpieczeń z siedzibą w Dublinie, Beaux Lane House, Mercer Street Lower,
Irlandia, wpisanym w Urzędzie ds. Rejestracji Spółek (Companies Registration Office), Dublin, pod numerem:
306027 – Ubezpieczycielem w zakresie ryzyk Trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, Czasowej niezdolności
do pracy, Poważnego zachorowania, Niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz Utraty stałego źródła
dochodów;
Produkt: Indywidualne Ubezpieczenia Posiadaczy Kart Kredytowych wydanych przez Credit Agricole Bank Polska S.A.
Niniejszy dokument zawiera podsumowanie głównych warunków i wyłączeń produktu ubezpieczeniowego. Nie uwzględnia
on Twoich szczególnych wymagań i potrzeb. Pełne informacje na temat tego ubezpieczenia znajdziesz w dokumentacji, jaką
otrzymasz przed zawarciem umowy ubezpieczenia, w szczególności informacje dotyczące odpowiedzialność
ubezpieczyciela są szczegółowo opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Celem tego produktu ubezpieczeniowego jest ochrona posiadaczy kart kredytowych wydanych przez Credit Agricole Bank
Polska SA poprzez spłatę całości lub części wykorzystanego limitu kredytowego na koncie karty kredytowej w przypadku
wystąpienia jednego z ryzyk objętych umową ubezpieczenia.

 ŚMIERĆ;
 TRWAŁA I CAŁKOWITA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY;

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 Zdarzeń ubezpieczeniowych, które wystąpiły przed
upływem okresu karencji:

 NIEZDOLNOŚĆ DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI
UBEZPIECZONEGO;


UTRATA STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ,



CZASOWA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY LUB



POWAŻNE ZACHOROWANIE;
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Y
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Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Suma ubezpieczenia na wypadek śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do
pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji (ograniczone łączną
kwotą wypłat w wysokości 50.000 złotych) obejmuje:
- kwotę wykorzystanego Limitu kredytowego na rachunku Karty Kredytowej,
- wszystkie należne w tym dniu od posiadacza odsetki, opłaty i prowizje
związane z prowadzeniem rachunku karty kredytowej;
Suma ubezpieczenia na wypadek utraty stałego źródła dochodów oraz
czasowej niezdolności do pracy równa jest 6 miesięcznym wymaganym
spłatom minimalnym, w oparciu i na podstawie wykorzystanego przed
zajściem tych Zdarzeń ubezpieczeniowych limitu kredytowego oraz nie więcej
niż 12 miesięcznym wymaganym spłatom minimalnym w okresie trwania
okresu ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia dla powyższych zdarzeń
ubezpieczeniowych jest ograniczona łączną kwotą 50 000 złotych.
Suma ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania, w odniesieniu
do jednego zdarzenia i dla całego okresu ochrony ubezpieczeniowej równa
jest 12 miesięcznym wymaganym spłatom minimalnym, w oparciu i na
podstawie
wykorzystanego
przed
zajściem
tego
zdarzenia
ubezpieczeniowego limitu kredytowego, z zastrzeżeniem limitu 50 000 zł;

Ryzyko
ubezpieczeniowe
Utraty stałego źródła
dochodów
Czasowej
niezdolności do
pracy
Poważnego
zachorowania

Karencja
90 dni od daty rozpoczęcia
ochrony ubezpieczeniowej
30 dni od daty rozpoczęcia
ochrony ubezpieczeniowej
60 dni od daty rozpoczęcia
ochrony ubezpieczeniowej

 Ochrona
-

-

ubezpieczeniowa w zakresie Utraty
stałego źródła dochodów nie jest udzielana, jeżeli
ubezpieczony na dzień zajścia zdarzenia
ubezpieczeniowego,
nie
spełnia
łącznie
następujących warunków:
jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę,
Stosunku służbowego, Kontraktu
Menadżerskiego lub prowadzi działalność
gospodarczą,
nie ma ukończonych 67 lat,
nie ma prawa do emerytury albo renty z tytułu
niezdolności do pracy ustalonego przez Właściwy
organ rentowy,
jest objęty Ubezpieczeniem chorobowym.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wyłączona w przypadku, gdy:

!

Zdarzenie ubezpieczeniowe: śmierć ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność do pracy, niezdolność do samodzielnej
egzystencji, poważne zachorowanie, czasowa niezdolność do pracy, powstało w skutek choroby, leczonej lub zdiagnozowanej
przez lekarza w okresie 3 lat przed datą zawarcia umowy ubezpieczenia.
Świadczenie ubezpieczeniowe nie zostanie wypłacone, jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpi w wyniku:

!
!

!
!

samobójstwa lub podjęcia próby samobójczej przez ubezpieczonego w okresie 2 lat od daty rozpoczęcia ochrony
ubezpieczeniowej;
zdarzenia wywołanego działaniem ubezpieczonego w stanie pod wpływem alkoholu, gdy jego zawartość we krwi przekracza
0,2 ‰(promile), środków odurzających lub innych substancji wyłączających lub ograniczających zdolność świadomego
działania, za wyjątkiem sytuacji, w których spożycie powyższych środków nastąpiło wbrew woli ubezpieczonego lub zgodnie
z zaleceniem lekarza;
zdarzenie ubezpieczeniowe powstało przed zawarciem umowy ubezpieczenia;
nieprzestrzegania przez ubezpieczonego zaleceń medycznych lekarza;

!
!
!
!
!
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kierowania przez ubezpieczonego pojazdem mechanicznym, bez wymaganych do tego uprawnień;
uprawiania przez ubezpieczonego sportu wysokiego ryzyka;
dokonania przez ubezpieczonego umyślnego samookaleczenia lub uszkodzenia ciała ubezpieczonego na jego/jej prośbę;
popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa;
zakażenia wirusem HIV lub zachorowania na AIDS – wyłącznie w odniesieniu do ryzyka poważnego zachorowania;
choroby psychicznej lub zaburzeń na tle nerwowym takich jak stany lękowe, depresja zdiagnozowane lub leczone przez
lekarza;
Odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wyłączona w przypadku, gdy:
Utrata stałego źródła dochodów nastąpiła wskutek rozwiązania stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy cywilnoprawnej lub kontraktu menadżerskiego:

!
!

z inicjatywy ubezpieczonego;
za porozumieniem stron, z wyłączeniem sytuacji, gdy takie porozumienie zostało zawarte przez pracodawcę i ubezpieczonego
z przyczyn niedotyczących pracownika w rozumieniu przepisów prawa;
przez pracodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia na podstawie art. 52 Kodeksu pracy, tj. z winy ubezpieczonego,
bądź z uwagi na jego długotrwałą nieobecność w pracy przekraczającą okresy wskazane w art. 53 Kodeksu Pracy;
zawartego na czas określony;

!
!

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?



Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na terenie całego świata w zakresie i na czas posiadania przez ubezpieczonego
stałego miejsca zamiekszania w Polsce

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
-

Ubezpieczający ma obowiązek opłacić składkę ubezpieczeniową;
Ubezpieczony ma obowiązek przedłożyć dokumenty wymagane do złożenia zawiadomienia o roszczeniu;
Ubezpieczony ma obowiązek poddać się badaniom lekarskim, jedynie, jeśli jest to wymagane przez ubezpieczyciela w celu
wyjaśnienia okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela i wysokości świadczenia
ubezpieczeniowego.
Jak i kiedy należy opłacać składki?

-

Składka ubezpieczeniowa jest opłacana miesięcznie i jest obliczana, jako iloczyn stawki ubezpieczeniowej określonej we
wniosku ubezpieczeniowym oraz salda zadłużenia aktualnego na dzień generowania wyciągu.
Składka ubezpieczeniowa może zostać opłacona najpóźniej w dniu generowania kolejnego wyciągu, następującego po
okresie rozliczeniowym, za który należna jest dana składka ubezpieczeniowa.
Sposoby płatności są oferowane przez agenta w momencie zawierania przez ubezpieczającego umowy ubezpieczenia
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

-

-

Umowa ubezpieczenia obowiązuje od daty podpisania wniosku ubezpieczeniowego i jest zawierana na okres 12 miesięcy.
Umowa ubezpieczenia może zostać automatycznie przedłużona na kolejny 12-miesięczny okres ubezpieczenia.
Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się w następujących przypadkach i terminach, w zależności od tego, które z poniższych
zdarzeń nastąpi wcześniej:
o z dniem rozwiązania Umowy o Kartę Kredytową;
o z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia określonej dla ryzyka trwałej i całkowitej niezdolności do pracy lub ryzyka
niezdolności do samodzielnej egzystencji;
o z dniem utraty pełnej zdolności do czynności prawnych przez Ubezpieczonego
o z chwilą śmierci ubezpieczonego;
o z ostatnim dniem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia
o z dniem skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu z Umowy ubezpieczenia złożonego przez Ubezpieczającego
o z dniem ukończenia przez Ubezpieczonego 75 roku życia
o z ostatnim dniem Okresu rozliczeniowego Karty Kredytowej, w którym Ubezpieczający wypowiedział Umowę
ubezpieczenia
o z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od danej Umowy Karty Kredytowej w trybie wskazanym w ustawie o kredycie
konsumenckim;
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z datą zawarcia umowy ubezpieczenia, jednakże pod warunkiem opłacenia przez
Ubezpieczającego pierwszej Składki ubezpieczeniowej.
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest na czas trwania umowy ubezpieczenia:
o do czasu kiedy ubezpieczony ukończy 75 lat, w odniesieniu do ryzyka śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy,
poważnego zachorowania i utraty zdolności do samodzielnej egzystencji;
o do czasu kiedy ubezpieczony ukończy 67 lat w odniesieniu do ryzyka czasowej niezdolności do pracy i utraty stałego źródła
dochodów.
Jak rozwiązać umowę?
- Ubezpieczający ma prawo do:
a) odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia – w takim przypadku umowa ubezpieczenia
rozwiązuje się z dniem otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia przez ubezpieczyciela lub
agenta;
b) wypowiedzenia umowy ubezpieczenia po upływie 30 dni od dnia jej zawarcia – w takim przypadku umowa ubezpieczenia
rozwiązuje się z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego karty kredytowej, w którym ubezpieczający wypowiedział umowę
ubezpieczenia;
Oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia może być złożone
bezpośrednio ubezpieczycielowi lub za pośrednictwem agenta na piśmie lub na innym trwałym nośniku

