Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych
Wypadków Getin Noble Bank
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo: LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
zarejestrowane w Polsce, działa na podstawie zezwolenia, wydanego
przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 28 listopada
2002 r.

Produkt:
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NNW Getin
Noble Bank (NNW)

Poniżej znajdziesz najważniejsze dla Ciebie informacje dotyczące ubezpieczenia. Pełne informacje podawane przed zawarciem
umowy i informacje umowne podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NNW
Getin Noble Bank (OWU), zatwierdzonymi uchwałą Zarządu LINK4 TU S.A. nr 52/2017 z dnia 16 maja 2017 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie NNW Getin Noble Bank to ubezpieczenie, które obejmuje ochroną trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków
związane z użytkowaniem pojazdu przez kierowcę i pasażerów - Dział II grupa 1 według załącznika do Ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Ubezpieczenie możesz wykupić jeżeli posiadasz ubezpieczenie OC lub AC pojazdu w LINK4.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?








W ubezpieczeniu NNW Getin Noble Bank
ubezpieczamy:
trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków
polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju
zdrowia, jeśli spowodują trwałe inwalidztwo
lub śmierć kierowcy lub pasażerów pojazdu
zdarzenia które powstaną podczas wypadku,
związane z:
 ruchem pojazdu
 wysiadaniem i wsiadaniem do pojazdu
 postojem lub naprawą pojazdu na trasie
jazdy
 załadunkiem,
rozładunkiem
lub
wyładunkiem pojazdu
Ochroną obejmujemy kierowcę i pasażerów pojazdu
- w liczbie określonej w dowodzie rejestracyjnym.
Nasza
odpowiedzialność
jest
ograniczona
do wybranej przez Ciebie sumy ubezpieczenia.
Maksymalna suma ubezpieczenia dla każdego
ubezpieczonego wynosi 50 000 zł:
 w przypadku śmierci ubezpieczonego
wskutek
nieszczęśliwego
wypadku,
wypłacimy
jednorazowe
świadczenie
w wysokości 50% sumy ubezpieczenia
 w przypadku zwrotu kosztów zakupu
protez
oraz
specjalnych
środków
ochronnych
i
pomocniczych
nasza
odpowiedzialność jest ograniczona do 10%
sumy ubezpieczenia

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?




Szkód, które wystąpią poza okresem ubezpieczenia
lub poza terytorium obowiązywania ubezpieczenia
Szkód, które powstaną w wyniku zdarzeń nie objętych
zakresem ubezpieczenia

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Ubezpieczenie NNW Getin Noble Bank nie działa w każdej
sytuacji. Istnieją pewne przypadki (wyłączenia), w których
nie
będziemy
mogli
wypłacić
odszkodowania.
W szczególności nie wypłacimy odszkodowania gdy:
! Szkoda powstanie umyślnie lub na skutek rażącego
niedbalstwa
! Szkoda powstanie w czasie, gdy pojazd nie będzie mieć
ważnej rejestracji lub ważnych badań technicznych jeżeli stan techniczny ubezpieczonego pojazdu będzie
mieć wpływ na powstanie lub rozmiar szkody
! Szkoda powstanie podczas rajdów, wyścigów, pokazów,
konkursów lub innych imprez sportowych z udziałem
pojazdu
! Szkoda powstanie na skutek działań wojennych, stanu
wojennego
i
wyjątkowego,
wojny
domowej
lub niepokojów społecznych, rozruchów, strajków, aktów
terroryzmu i sabotażu
Wszystkie
wyłączenia
i
ograniczenia
ubezpieczeniowej opisane są w OWU.

ochrony

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w Europie

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
Obowiązki na początku umowy:
 Przy zawarciu umowy powinieneś podać nam wszystkie dane określone w OWU i okoliczności, o których podanie prosimy.
Obowiązki w trakcie trwania umowy:
 W trakcie trwania umowy powinieneś jak najszybciej informować nas o wszystkich zmianach danych.
Obowiązki w przypadku zgłoszenia szkody:
 Poinformuj nas o szkodzie z NNW w ciągu 14 dni od jej powstania
 Zawiadom policję i pogotowie o wypadku drogowym
 Postaraj się złagodzić skutki wypadku przez niezwłoczne poddanie się opiece medycznej i zaleconemu leczeniu
 Powinieneś przekazać nam dokumenty potrzebne do ustalenia zasadności i wysokości świadczenia i umożliwić nam
zebranie informacji o Twoim zdrowiu, w szczególności u lekarzy opiekujących się Tobą po wypadku
 Powinieneś zgłosić się na badanie lub obserwację kliniczną u lekarzy wskazanych przez nas w celu ustalenia wysokości
trwałego uszczerbku na zdrowiu
Wszystkie obowiązki Ubezpieczonego są wskazane w OWU.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę możesz zapłacić jednorazowo bądź w ratach w terminie ustalonym przy zawieraniu umowy

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
 Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem wskazanym przez Ciebie, ale nie wcześniej niż z dniem zapłaty składki
lub jej pierwszej raty. Możemy się jednak umówić na późniejszy termin płatności niż dzień rozpoczęcia ubezpieczenia.
W takim przypadku Twoje ubezpieczenie zacznie działać od wskazanego przez Ciebie dnia.
 Umowę ubezpieczenia zawierasz na wskazany przez siebie okres, maksymalnie na 36 miesięcy. Po upływie wskazanego
terminu umowa wygasa.
 W określonych przypadkach umowa ubezpieczenia może zakończyć się przed upływem wskazanego przez Ciebie okresu
ubezpieczenia, np. gdy samochód zostanie wyrejestrowany lub sprzedany.
 Jeśli chcesz przedłużyć ubezpieczenie, musisz zawrzeć kolejną umowę.

Jak rozwiązać umowę?
W ciągu 30 dni od zawarcia umowy możesz z niej dobrowolnie zrezygnować. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy nie
poinformujemy Cię, jako konsumenta, o przysługującym Ci do tego prawie – termin 30 dni biegnie od dnia, w którym się
o nim dowiesz.
Po upływie tego czasu umowa może być rozwiązana tylko w przypadkach określonych w OWU, na przykład możesz
wypowiedzieć umowę jeżeli zażądamy zmiany wysokości składki.

