Ubezpieczenie Bancassurance
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Ubezpieczyciel: TUiR „WARTA” S.A.

 rodukt: Ubezpieczenie dla klientów Spółek
P
z Grupy Kapitałowej Murapol (Dział II, Grupa 1, 16)

Niniejszy dokument prezentuje najważniejsze informacje o produkcie. Pełne informacje o produkcie podawane są przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia i znajdują się
w Warunkach Ubezpieczenia dla klientów Spółek z Grupy Kapitałowej Murapol o symbolu C7991 (zwanych dalej WU). Powyższe WU obowiązują od 18 października 2021 roku .

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Niniejszy produkt jest ubezpieczeniem przeznaczonym dla klientów zakupujących nieruchomość od spółek z grupy kapitałowej Murapol (dalej: Murapol),
chcących zabezpieczyć się przed niespodziewanymi sytuacjami życiowymi, takimi jak utrata stałego źródła dochodów bądź pobyt w szpitalu w wyniku
nieszczęśliwego wypadku.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
ü utrata stałego źródła dochodów
ü zdrowie ubezpieczonego w zakresie pobytu w szpitalu w wyniku
nieszczęśliwego wypadku

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
û osób poniżej 18. roku życia i powyżej 65. roku życia
û osób nie posiadających zdolności prawnej
û osób, które nie zakupują nieruchomości od Murapol

ü suma ubezpieczenia w przypadku utraty stałego źródła dochodów
na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe
w okresie odpowiedzialności WARTY wynosi 8 miesięcznych
świadczeń ubezpieczeniowych i stanowi górną granicę
odpowiedzialności WARTY; jedno miesięczne świadczenie wynosi
3500 zł
ü w przypadku pobytu ubezpieczonego w szpitalu w wyniku
wypadku suma ubezpieczenia wynosi 9000 zł i stanowi górną
granicę odpowiedzialności WARTY
ü za każdy dzień pobytu ubezpieczonego w szpitalu w wyniku
wypadku WARTA wypłaca dzienne świadczenie ubezpieczeniowe
w wysokości 150 zł, pod warunkiem że pobyt w szpitalu
w wyniku wypadku trwał co najmniej 7 dni; ubezpieczyciel wypłaca
świadczenie ubezpieczeniowe przez okres maksymalnie 60 dni
pobytu ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku
ü wysokość sumy ubezpieczenia oraz należnego świadczenia
ubezpieczeniowego jest ustalana proporcjonalnie do ilości
ubezpieczonych na dzień złożenia deklaracji przystąpienia do
ubezpieczenia
Szczegółowy opis przedmiotu i zakresu ubezpieczenia zawarty jest
w § 3, § 4, § 5, § 6 i § 10 WU.

Jakie są ograniczenia ochrony
ubezpieczeniowej?
!u
 trata stałego źródła dochodów nastąpi w okresie pierwszych
30 dni, licząc od pierwszego dnia okresu odpowiedzialności, WARTA
wypłaca ubezpieczonemu jednorazowe świadczenie w wysokości
10% miesięcznego świadczenia
!u
 bezpieczony podjął jakąkolwiek pracę zarobkową
! z ostanie rozwiązany stosunek pracy, stosunek służbowy bądź
kontrakt menadżerski na wniosek ubezpieczonego
! z ostanie rozwiązany stosunek pracy, stosunek służbowy bądź
kontrakt menadżerski bez wypowiedzenia z winy pracownika
! s amookaleczenie lub okaleczenie ubezpieczonego na własną prośbę,
usiłowanie popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego
!p
 oddanie się przez ubezpieczonego leczeniu, terapii, zabiegom
o charakterze medycznym, odbywanym poza kontrolą lekarzy lub
innych osób uprawnionych
!p
 ozostałe ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności
uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania lub jego
obniżenia opisane są w § 4, § 5, § 6 i § 8 WU

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem że:
ü utrata stałego źródła dochodu nastąpiła w przypadku czasowego oddelegowania ubezpieczonego do pracy lub służby w Siłach
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, pracy w placówkach dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej, oddelegowania do pracy za
granicą Rzeczypospolitej Polskiej
ü nieszczęśliwy wypadek nastąpił poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej, ale pobyt w szpitalu ubezpieczonego nastąpił w placówce na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
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Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
– p
 odanie aktualnych danych, niezbędnych do przystąpienia do ubezpieczenia, zgodnie ze stanem faktycznym oraz najlepszą wiedzą na dzień
przystąpienia do ubezpieczenia
– zawiadomienie WARTY o wszelkich zmianach okoliczności podanych podczas przystąpienia do ubezpieczenia
– zawiadomienie WARTY o każdej zmianie danych osobowych oraz adresowych w czasie trwania umowy
– zgłoszenie szkody do Centrum Obsługi Klienta WARTY niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia zdarzenia ubezpieczeniowego lub po ustaniu
przyczyn uniemożliwiających wcześniejsze zgłoszenie zdarzenia
Szczegółowe informacje na temat obowiązków klienta podane są w § 9, § 12, § 13, § 14 WU.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka ubezpieczeniowa za poszczególnych ubezpieczonych płatna jest przez ubezpieczającego (Murapol). Terminy regulowania składki
ubezpieczeniowej uregulowane są w umowie pomiędzy TUiR WARTA S.A. a Murapol.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Okres odpowiedzialności WARTY wobec poszczególnych ubezpieczonych rozpoczyna się z dniem złożenia deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia,
jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym nastąpiło podpisanie umowy deweloperskiej, pod warunkiem zgłoszenia ubezpieczonego do
ubezpieczenia przez ubezpieczającego i trwa przez 12 miesięcy.
W przypadku gdy ubezpieczony przestał spełniać warunki ubezpieczenia utraty stałego źródła dochodów, ochrona ubezpieczeniowa z tytułu
ubezpieczenia pobytu w szpitalu w wyniku wypadku rozpoczyna się od dnia następnego po dniu, w którym ubezpieczony przestał spełniać
wspomniane warunki ubezpieczenia utraty stałego źródła dochodów, i trwa do końca okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela.
Odpowiedzialność WARTY kończy się z upływem najwcześniejszej z poniższych dat:
– z upływem 12-miesięcznego okresu odpowiedzialności WARTY
– z dniem śmierci ubezpieczonego
– z dniem, w którym ubezpieczony ukończył 65 lat
– z dniem, w którym ubezpieczony zaczął pobierać świadczenie rentowe lub emerytalne – dotyczy ubezpieczenia utraty stałego źródła dochodów
– z dniem złożenia rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej przez ubezpieczonego
– w dniu wyczerpania sumy ubezpieczenia
– z dniem rozwiązania umowy deweloperskiej
– z dniem odstąpienia od umowy deweloperskiej
– z dniem rezygnacji ubezpieczonego z ubezpieczenia
Szczegółowe informacje na temat okresu ubezpieczenia i czasu trwania odpowiedzialności znajdują się w § 7 WU.

Jak rozwiązać umowę?
Klient może odstąpić od umowy ubezpieczenia w każdym momencie jej obowiązywania.
Szczegółowe informacje na temat rozwiązania umowy znajdują się w § 7 WU.
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