Terminowe ubezpieczenie na życie
dla Klientów mBanku
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo:
AXA Życie TU S.A., Polska
nr zezwolenia: BS/1252/U-KP/635/93

Produkt:
Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie 24h Klientów
mBanku S.A. – indeks 24TER/18/08/01

Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące Umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach, w szczególności w Ogólnych Warunkach Terminowego Ubezpieczenia na Życie 24h Klientów mBanku S.A. – indeks 24TER/18/08/01 zatwierdzonych uchwałą Zarządu AXA Życie
TU S.A. nr 1/12/07/2018 z dnia 12 lipca 2018 r. („OWU”).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenia na życie w następujących grupach ryzyk według załącznika do ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:
Dział I: Grupa 1 – Ubezpieczenia na życie; Grupa 5 – Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeżeli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1–4.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Zakresem ochrony ubezpieczeniowej objęte są następujące ryzyka :
✔✔ śmierć Ubezpieczonego w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej;
✔✔ śmierć Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku
(NNW), który miał miejsce w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej – jeżeli śmierć nastąpiła w okresie 180 dni od daty Nieszczęśliwego wypadku;
✔✔ śmierć Ubezpieczonego w następstwie Wypadku komunikacyjnego, który miał miejsce w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej – jeżeli śmierć nastąpiła w okresie 180 dni od daty Wypadku
komunikacyjnego.
Sumy ubezpieczenia określone są osobno dla każdego ryzyka, a ich wysokość uzależniona jest od wybranego przez Ubezpieczającego wariantu ubezpieczenia i kształtują się następująco:

✘✘
✘✘
✘✘
✘✘

Ryzyko / Suma ubezpieczenia*
Wariant

Śmierć

Śmierć
w NNW

Śmierć w następstwie
Wypadku komunikacyjnego

Wariant 1

50 000 zł

100 000 zł

150 000 zł

Wariant 2

100 000 zł

200 000 zł

300 000 zł

Wariant 3

150 000 zł

300 000 zł

450 000 zł

Wariant 4

200 000 zł

400 000 zł

600 000 zł

Wariant 5

250 000 zł

500 000 zł

750 000 zł

Wariant 6

300 000 zł

600 000 zł

900 000 zł

* powyższe Sumy ubezpieczenia nie sumują się

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
✔✔ Cały świat.

Pobytu w szpitalu;
Zachorowania;
Urazu ciała;
Ryzyk innych niż śmierć.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
W przypadku śmierci Ubezpieczonego odpowiedzialność AXA Życie
TU S.A. jest wyłączona, jeżeli śmierć wystąpiła wskutek:
!! spożycia przez Ubezpieczonego alkoholu w ilości powodującej,
że zawartość alkoholu w jego organizmie wynosi lub prowadzi
do stężenia we krwi od 0,2‰ alkoholu albo do obecności w wydychanym powietrzu wynosi od 0,1 mg alkoholu w 1 dm3;
!! następujących chorób lub niepełnosprawności: choroby niedokrwienne serca, zawał serca, choroba wieńcowa, choroby
tętnic, miażdżyca i tętniak, choroby naczyń mózgowych, udar
mózgu, choroba nadciśnieniowa, zaburzenia rytmu serca, choroby nowotworowe, padaczka, cukrzyca, niewydolność nerek,
zwłóknienie i marskość wątroby, choroby trzustki, AIDS lub
nosicielstwo wirusa HIV, wirusowe zapalenie wątroby typu B
lub C, gruźlica, sepsa, choroby psychiczne – zdiagnozowanych,
rozpoznanych lub leczonych w ciągu 24 miesięcy przed dniem
złożenia Wniosku ubezpieczeniowego i będących przyczyną
wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną
ubezpieczeniową w okresie 24 miesięcy od Dnia objęcia ochroną
ubezpieczeniową.
W przypadku śmierci Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku lub Wypadku komunikacyjnego odpowiedzialność AXA
Życie TU S.A. jest wyłączona, jeżeli śmierć nastąpiła po upływie 180
dni od daty Nieszczęśliwego wypadku lub Wypadku komunikacyjnego albo jest skutkiem:
!! spożycia przez Ubezpieczonego alkoholu w ilości powodującej,
że zawartość alkoholu w jego 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;
!! udziału Ubezpieczonego w sportach wysokiego ryzyka, które są
wskazane w OWU;
!! prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego lub powietrznego, jeżeli Ubezpieczony nie posiadał odpowiednich uprawnień do kierowania takim pojazdem lub czasowo
lub na stałe zostały mu zatrzymane dokumenty potwierdzające
te uprawnienia lub nie posiadał odpowiedniego świadectwa
kwalifikacyjnego.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
—— Ubezpieczający ma obowiązek opłacać składkę w wysokości i terminach określonych w Polisie;
—— Ubezpieczający ma obowiązek powiadamiać AXA Życie TU S.A. o każdej zmianie swojego adresu zamieszkania;
—— Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości AXA Życie TU S.A. wszystkie znane sobie okoliczności, o które AXA Życie TU S.A. zapytywała
we wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia albo w innych pismach przed zawarciem Umowy ubezpieczenia. Jeżeli Ubezpieczający zawiera Umowę
ubezpieczenia przez przedstawiciela, wyżej wymieniony obowiązek ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka jest opłacana z częstotliwością miesięczną przez pobranie ze wskazanego przez Ubezpieczającego rachunku bankowego.
Termin zapłaty składki określony jest w Polisie, z wyjątkiem pierwszej składki, która jest płatna po dniu zaakceptowania przez AXA Życie TU S.A. złożonego
Wniosku ubezpieczeniowego.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 5 lat, licząc od Daty rozpoczęcia ochrony. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w pierwszym dniu
miesiąca kalendarzowego następującego po dniu zaakceptowania przez AXA Życie TU S.A. złożonego Wniosku ubezpieczeniowego, pod warunkiem opłacenia pierwszej składki w wymaganej wysokości, z zastrzeżeniem że jeżeli dzień zaakceptowania przez AXA Życie TU S.A. złożonego Wniosku ubezpieczeniowego przypada po 20. dniu miesiąca, odpowiedzialność AXA Życie TU S.A. z tytułu udzielania ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się w pierwszym
dniu drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po dniu zaakceptowania przez AXA Życie TU S.A. złożonego Wniosku ubezpieczeniowego.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa z dniem zajścia wcześniejszego ze zdarzeń:
—— ukończenia 65. roku życia przez Ubezpieczonego – z upływem ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpi to zdarzenie;
—— z końcem ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Ubezpieczający wypowiedział Umowę ubezpieczenia;
—— z dniem odstąpienia od Umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego;
—— z dniem śmierci Ubezpieczonego;
—— z upływem Okresu rozliczeniowego, w którym AXA Życie TU S.A. udzielała ochrony ubezpieczeniowej i za który nie została zapłacona składka w dodatkowym terminie, nie krótszym niż 14 dni, mimo uprzedniego wezwania przez AXA Życie TU S.A. do jej zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w wyżej
wymienionym terminie od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności;
—— z upływem okresu obowiązywania Umowy ubezpieczenia.
Okres trwania Umowy ubezpieczenia kończy się z dniem wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej.

Jak rozwiązać umowę?
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Odstępując od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od Daty rozpoczęcia
ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli najpóźniej w dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia AXA Życie TU S.A. nie poinformowała Ubezpieczającego będącego
konsumentem o prawie odstąpienia od Umowy ubezpieczenia, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział
się o tym prawie.
Wypowiadając Umowę ubezpieczenia w każdym czasie, składając stosowne oświadczenie podczas zarejestrowanej rozmowy telefonicznej pod numerem
mLinii mBanku S.A., za pośrednictwem Serwisu transakcyjnego mBanku S.A. lub w placówce mBanku S.A. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa z ostatnim
dniem kolejnego Okresu rozliczeniowego, tj. miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym Ubezpieczający złożył oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia.
W przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia przez Konsumenta bez jednoczesnej obecności Stron przy użyciu środków porozumiewania się na odległość,
Ubezpieczający będący konsumentem może odstąpić od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu Umowy lub od
dnia potwierdzenia informacji, które należy przekazać konsumentowi na podstawie przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, jeżeli jest to
termin późniejszy.

