Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo:

Produkt:

Cardif - Assurances Risques Divers SA Oddział w Polsce
z siedzibą w Warszawie, przy pl. Piłsudskiego 2
(dalej „Ubezpieczyciel”)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia o indeksie
VW/CARCPI/LB_3_1.0/2018
Pakiet A1

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje na temat umowy ubezpieczenia dotyczące
produktu ubezpieczeniowego udostępnione są w treści Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
o indeksie
VW/CARCPI/LB_3_1.0/2018 (OWU) oraz we Wnioskopolisie.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie ryzyka utraty pracy, o którym mowa w grupie 16 działu II załącznika
do ustawy z dnia 11 września 2015
roku
BGZBNP/CASHCPI_3_1.2/2017,
Pakiet
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
✓ Utrata pracy – ryzyko dotyczy Ubezpieczonych, którzy na
dzień zajścia Zdarzenia uzyskują dochód z tytułu umowy o
pracę, kontraktu menadżerskiego lub z tytułu stosunku
służbowego zawartych na czas nieokreślony lub czas
określony (z terminem rozwiązania przypadającym w dniu
lub po dniu zakończenia odpowiednio Umowy kredytu lub
Umowy leasingu zgodnie z Harmonogramem spłat).
Suma
ubezpieczenia,
czyli
maksymalna
kwota
odpowiedzialności Ubezpieczyciela, z tytułu ryzyka utraty
pracy wynosi 54.000 PLN w całym Okresie ubezpieczenia,
nie więcej niż 18
Świadczeń równych Świadczeniu
miesięcznemu i nie więcej niż 3.000 PLN na jedno
Świadczenie miesięczne.

Zielony.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 Utraty pracy niezgodnej z definicją określoną w OWU (art.
1 ust 520), na którą składa się wymóg:
- utraty pracy wskutek rozwiązania umowy o pracę,
kontraktu menadżerskiego lub stosunku służbowego
przez
pracodawcę,
z zachowaniem
okresu
wypowiedzenia,
- uzyskanie Statusu bezrobotnego nie uprawniającego do
pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

 Utraty dochodu uzyskiwanego z innego tytułu niż umowa o
pracę zawarta na czas nieokreślony lub czas określony z
terminem wygaśnięcia przypadającym w dniu lub po dniu
zakończenia odpowiednio Umowy kredytu lub Umowy
leasingu, zgodnie z Harmonogramem spłat.

Jakie są ograniczenia Ochrony ubezpieczeniowej?
Odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wyłączona, gdy utrata pracy nastąpiła w związku z :

! rozwiązaniem przez Ubezpieczonego stosunku służbowego, kontraktu menedżerskiego, umowy o pracę, z wyłączeniem trybu
!
!
!

rozwiązania umowy przez pracownika bez wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w trybie art. 55 § 1
Kodeksu Pracy;
rozwiązaniem stosunku służbowego, kontraktu menedżerskiego, umowy o pracę za porozumieniem stron, chyba że porozumienie
stron nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracownika;
rozwiązaniem przez pracodawcę umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego z Ubezpieczonym bez wypowiedzenia a także w
związku z rozwiązaniem przez pracodawcę stosunku służbowego w wyniku przyczyn zawinionych przez Ubezpieczonego, chyba,
że rozwiązanie nastąpiło wskutek długotrwałej choroby;
rozwiązaniem stosunku służbowego, umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego gdy Ubezpieczony otrzymał wypowiedzenie
przed Dniem zawarcia Umowy ubezpieczenia lub w okresie pierwszych 90 dni od Dnia rozpoczęcia Ochrony ubezpieczeniowej.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
✓ Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
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Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
-

opłacenie Składki (jeśli ubezpieczony jest jednocześnie Ubezpieczającym);
informowanie Ubezpieczyciela o zmianie swoich danych osobowych;
w przypadku zgłoszenia roszczenia, przekazanie dokumentów wskazanych w OWU niezbędnych do jego rozpatrzenia.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka jest płatna przez Ubezpieczającego za pośrednictwem Agenta na zasadach wskazanych w OWU oraz we Wnioskopolisie.
Składka opłacana jest jednorazowo za cały Okres ubezpieczenia i zależy od wysokości udzielonego Kredytu lub Leasingu

Kiedy rozpoczyna się i kończy Ochrona ubezpieczeniowa?
Okres ubezpieczenia rozpoczyna się dziewięćdziesiątego pierwszego dnia po Dniu rozpoczęcia Ochrony ubezpieczeniowej .
Ubezpieczyciel udziela ubezpieczonemu Ochrony ubezpieczeniowej do końca trwania odpowiednio Umowy kredytu lub Umowy
leasingu zgodnie z Harmonogram spłat, jednak nie dłużej niż 84 miesiące:
W przypadku Wcześniejszej spłaty Kredytu lub Leasingu, Ochrona ubezpieczeniowa trwa do ostatniego dnia wskazanego w
Harmonogramie spłat jako dzień spłaty odpowiednio ostatniej Raty kredytu lub Raty leasingu, o ile Ubezpieczony nie złożył
oświadczenia o rezygnacji z Ochrony ubezpieczeniowej.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
a) w ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia trwającego maksymalnie 84 miesiące – w stosunku do wszystkich Ubezpieczonych;
b) w dniu Zgonu Ubezpieczonego - w stosunku do danego Ubezpieczonego;
c) w przypadku Trwałej i całkowitej niezdolności do pracy lub Poważnego zachorowania - w Dniu zajścia Zdarzenia, pod
warunkiem wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego - w stosunku do danego Ubezpieczonego;
d) w dniu wypłaty 18 Świadczeń miesięcznych z tytułu Utraty pracy –w stosunku do danego Ubezpieczonego;
e) w dniu wypłaty 18 Świadczeń miesięcznych z tytułu Pobytu w Szpitalu –w stosunku do danego Ubezpieczonego;
f) w dniu wypłaty 18 Świadczeń miesięcznych z tytułu Pobytu w Szpitalu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku – w stosunku
do danego Ubezpieczonego;
g) w ostatnim dniu miesiąca, w którym Ubezpieczony ukończył odpowiednio 65, 75 lub 80 rok życia w zależności od wybranego
Pakietu wskazanego w art. 2 ust. 3 OWU- w stosunku do danego Ubezpieczonego;
h) z dniem upływu okresu wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia złożonego przez Ubezpieczającego – w stosunku do
wszystkich Ubezpieczonych;
i) z dniem skutecznego odstąpienia od Umowy ubezpieczenia – w stosunku do wszystkich Ubezpieczonych;
j) w dniu rozwiązania lub odstąpienia odpowiednio od Umowy kredytu lub Umowy leasingu– w stosunku do wszystkich
Ubezpieczonych
k) w dniu określonym w Harmonogramie jako dzień spłaty ostatniej Raty kredytu/leasingu – w stosunku do wszystkich
Ubezpieczonych;
l) w przypadku Wcześniejszej całkowitej spłaty Kredytu/ Leasingu, jeżeli Ubezpieczający nie wyraził we Wnioskopolisie zgody
na Kontynuację Ochrony ubezpieczeniowej po Wcześniejszej całkowitej spłacie Kredytu/Leasingu;
w zależności, które ze zdarzeń nastąpi pierwsze.
- w zależności, które z tych zdarzeń wystąpi jako pierwsze.
1.

W przypadku, gdy Kredytobiorca odstąpi od Umowy kredytu, będzie on traktowany jako osoba nieubezpieczona.
W sytuacji
w zdaniu
poprzednim, Ubezpieczyciel zwróci zapłaconą Składkę Ubezpieczającemu.
Jakopisanej
rozwiązać
umowę?
Ubezpieczający może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia w każdym czasie trwania Okresu ubezpieczenia składając
Ubezpieczycielowi za pośrednictwem Agenta pisemne oświadczenie.
Wypowiedzenie uznaje się za skuteczne z ostatnim dniem miesiąca, w którym Ubezpieczający złożył Ubezpieczycielowi pisemne
wypowiedzenie Umowy ubezpieczenia.
Ubezpieczony może zrezygnować z Umowy ubezpieczenia w każdym czasie Okresu ubezpieczenia składając Ubezpieczycielowi
pisemne oświadczenie. Oświadczenie o rezygnacji z Ochrony ubezpieczeniowej może być złożone Ubezpieczycielowi również za
pośrednictwem Agenta. Rezygnację z Ochrony ubezpieczeniowej uznaje się za skuteczną z ostatnim dniem miesiąca, w którym
Ubezpieczyciel otrzymał od Ubezpieczonego pisemną rezygnację z Ochrony ubezpieczeniowej. Otrzymanie przez Agenta
rezygnacji z Ochrony ubezpieczeniowej jest równoznaczne z jej otrzymaniem przez Ubezpieczyciela

