Karta Produktu

Skandia Życie+
Terminowe
Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczający:
Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki.

Ubezpieczony:
Obejmujemy ochroną jego zdrowie i życie. Możesz nim być Ty albo
osoba wskazana przez Ciebie jako Ubezpieczającego.

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY
Jest to ubezpieczenie o charakterze ochronnym. Celem Umowy jest ochrona życia i zdrowia Ubezpieczonego, a nie gromadzenie
i inwestowanie środków pochodzących ze Składek.
W niniejszej Karcie Produktu znajdziesz szczegółowy opis zasad funkcjonowania Umowy, ale najważniejszym dokumentem
określającym Twoje prawa i obowiązki jako Ubezpieczającego są Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU).

Podstawowe cechy Umowy
W ramach zawartej przez Ciebie Umowy bliscy Ubezpieczonego albo sam Ubezpieczony otrzymają określoną kwotę pieniężną
(Świadczenie) w przypadku jego śmierci albo Całkowitego Trwałego Inwalidztwa w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku,
bądź Choroby Śmiertelnej.
Podstawą do ustalenia kwot Świadczeń jest tzw. Suma Ubezpieczenia, którą wskazujesz we wniosku o zawarcie umowy
ubezpieczenia.
Możesz zmienić wysokość Sumy Ubezpieczenia w trakcie trwania Umowy, jednakże dopiero od 2. Rocznicy Polisy ( jeżeli
mówimy o Rocznicy Polisy, mamy na myśli dzień odpowiadający w kolejnych latach Dniowi Początku Odpowiedzialności,
jaki będziesz miał wskazany w Polisie).

Okres trwania Umowy
Okres Ubezpieczenia wskazujesz we wniosku o zawarcie Umowy. Może on trwać od 5 do 30 lat, ale nie dłużej niż do dnia przed
Rocznicą Polisy ( jeżeli mówimy o Rocznicy Polisy, mamy na myśli dzień odpowiadający w kolejnych latach dniowi początku
okresu ubezpieczenia, jaki będziesz miał wskazany w Polisie) po dniu ukończenia przez Ubezpieczonego 70 roku życia

Składka Regularna
Wysokość Składki Regularnej obliczana jest na podstawie wskazanej przez Ciebie Sumy Ubezpieczenia, wyników oceny ryzyka
ubezpieczeniowego, długości trwania Umowy oraz wieku Ubezpieczonego.
Minimalna wysokość Składki Regularnej wynosi 80 PLN miesięcznie. Nie możesz zmienić częstotliwości opłacanych Składek.
W trakcie trwania Umowy możesz dokonywać nadpłat Składek Regularnych, ale tylko do najbliższej Rocznicy Polisy.
Nadpłacając Składkę, najlepiej aby wpłacana kwota była wielokrotnością Składki miesięcznej, wtedy szybciej zaalokujemy środki.
Minimalna wysokość Składki Regularnej opłacanej przez Ciebie może ulec zmianie:
jeżeli dokonasz zmiany wysokości Sumy Ubezpieczenia,
na skutek proponowanej przez nas przed każdą Rocznicą Polisy podwyższenia Składki (nazywamy to indeksacją).
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II. ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ I ŚWIADCZENIA
Zakres ochrony ubezpieczeniowej
W ramach Umowy obejmujemy ochroną ubezpieczeniową:
pierwsze z następujących zdarzeń:
śmierć Ubezpieczonego z dowolnej przyczyny, która nastąpi w Okresie Ubezpieczenia,
Całkowite Trwałe Inwalidztwo Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku,
Chorobę Śmiertelną Ubezpieczonego.

Opis świadczeń
Wysokości Świadczeń uzależnione są od wysokości Sumy Ubezpieczenia, zadeklarowanej przez Ciebie we wniosku o zawarcie
Umowy. Minimalna wysokość Sumy Ubezpieczenia wynosi 20 000 PLN.
Wypłata Świadczeń następuje na podstawie złożonego wniosku o wypłatę Świadczenia oraz innych dokumentów, których
szczegółową listę znajdziesz w OWU.
Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wypłacane jest Uposażonemu i wynosi 100% Sumy Ubezpieczenia.
Jednakże jeśli wypłaciliśmy wcześniej Świadczenie z tytułu Choroby Śmiertelnej, to Świadczenie z tytułu późniejszej śmierci
Ubezpieczonego zostanie pomniejszone o wypłacone uprzednio Świadczenie z tytułu Choroby Śmiertelnej.
Świadczenie z tytułu Całkowitego Trwałego Inwalidztwa Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku
wypłacane jest Ubezpieczonemu i wynosi 100% Sumy Ubezpieczenia. Jednakże jeśli wypłaciliśmy wcześniej Świadczenie
z tytułu Choroby Śmiertelnej, to Świadczenie z tytułu Całkowitego Trwałego Inwalidztwa zostanie pomniejszone o wypłacone
uprzednio Świadczenie z tytułu Choroby Śmiertelnej.
Świadczenie z tytułu Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego wypłacane jest Ubezpieczonemu i wynosi 50% Sumy
Ubezpieczenia, jednakże nie więcej niż 200 000 PLN.
Łączna kwota wszystkich wypłaconych Świadczeń nie może przekroczyć 100% Sumy Ubezpieczenia.
Dodatkowo w okresie od podpisania wniosku o zawarcie Umowy (ale pod warunkiem opłacenia Składki Regularnej) do dnia jej
zawarcia obejmujemy ochroną ubezpieczeniową śmierć Ubezpieczonego na skutek Nieszczęśliwego Wypadku (nazywamy ją
tymczasową ochroną ubezpieczeniową).
W ramach tymczasowej ochrony wypłacimy Świadczenie w wysokości 50 000 PLN.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UBEZPIECZYCIELA
Nasza odpowiedzialność rozpoczyna się w dniu wskazanym w Polisie jako Dzień Początku Odpowiedzialności, nie wcześniej
jednak niż w dniu następnym po dniu zapłaty Składki Regularnej.
Wygaśnięcie odpowiedzialności nastąpi na skutek upływu okresu, na jaki Umowa została zawarta, ale nie później niż w dniu
odstąpienia przez Ciebie od Umowy bądź w dniu rozwiązania Umowy z innych powodów (patrz: pkt IV).
Pamiętaj, że nasza odpowiedzialność z tytułu Całkowitego Trwałego Inwalidztwa i Choroby Śmiertelnej trwa tylko do Rocznicy
Polisy następującej po ukończeniu przez Ubezpieczonego 65. roku życia.
W przypadku zajścia zdarzeń objętych naszą ochroną, mamy prawo do odmowy wypłaty Świadczenia w ściśle określonych, niżej
wymienionych przypadkach:
w przypadku śmierci Ubezpieczonego, jeżeli nastąpiła w bezpośrednim następstwie:
wojny, działań zbrojnych, zamieszek, aktów terroryzmu lub świadomego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego
w aktach przemocy,
skażenia radioaktywnego, biologicznego lub chemicznego bądź katastrofy nuklearnej,
samobójstwa Ubezpieczonego popełnionego w ciągu pierwszych 2 lat.
w przypadku Całkowitego Trwałego Inwalidztwa, jeżeli Nieszczęśliwy Wypadek, spowodowany został lub wynikł bezpośrednio
w następstwie przypadków niżej wymienionych :
wojny, działań zbrojnych, zamieszek, aktów terroryzmu lub świadomego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego
w aktach przemocy,
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skażenia radioaktywnego, biologicznego lub chemicznego bądź katastrofy nuklearnej,
spożycia przez Ubezpieczonego alkoholu powodującego stan nietrzeźwości lub niezaleconego przez lekarza użycia przez
Ubezpieczonego środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych w rozumieniu przepisów
o przeciwdziałaniu narkomanii,
popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa umyślnego,
umyślnego samouszkodzenia ciała Ubezpieczonego bądź okaleczenia na własną prośbę Ubezpieczonego, jak również
usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego samobójstwa,
wypadku lotniczego, w którym Ubezpieczony był pasażerem, wyłączenie nie dotyczy pasażera samolotu pasażerskiego
linii lotniczych posiadających uprawnienia do przewozu pasażerów,
chorób Ubezpieczonego, w tym chorób umysłowych lub zaburzeń psychicznych, z zastrzeżeniem, że wyłączenie nie
dotyczy chorób stanowiących następstwo obrażeń fizycznych ciała, spowodowanych Nieszczęśliwym Wypadkiem,
leczenia lub zabiegów o charakterze leczniczym lub diagnostycznym, chyba że były one związane z leczeniem następstw
Nieszczęśliwego Wypadku,
uprawiania przez Ubezpieczonego amatorsko lub wyczynowo baloniarstwa, spadochroniarstwa, base jumpingu, lotniarstwa,
szybownictwa, lotnictwa, sportów motocyklowych, sportów motorowodnych, downhillu, wspinaczki, speleologii,
nurkowania, kitesurfingu, raftingu, sportów walki, skoków na gumowej linie lub czynnego uczestnictwa Ubezpieczonego
w wyścigach lub rajdach samochodowych, motocyklowych i motorowodnych.
Nie ponosimy też odpowiedzialności za skutki zdarzeń (o ile nastąpiły w okresie pierwszych 3 lat), o które pytaliśmy przed
zawarciem Umowy, a które przemilczałeś lub wskazałeś nieprawdziwe, a w szczególności gdy nie wiedzieliśmy o chorobie
Ubezpieczonego.

IV. REZYGNACJA Z UMOWY
Odstąpienie od Umowy
Masz prawo do odstąpienia od Umowy w okresie pierwszych 30 dni od doręczenia Polisy (ale jeśli jesteś przedsiębiorcą, musisz
podjąć tą decyzję w okresie 7 dni).
Po złożeniu pisemnej decyzji w tej sprawie zwrócimy Ci wpłaconą Składkę za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

Rozwiązanie Umowy
Umowa ulegnie rozwiązaniu w przypadku, gdy:
wypłacimy Świadczenie z tytułu pierwszego ze zdarzeń: śmierci Ubezpieczonego albo Całkowitego Trwałego Inwalidztwa,
nie zapłacisz wymaganej Składki Regularnej do 30 dnia (dodatkowy termin do wpłaty Składki), licząc od Terminu Płatności,
w którym była ona należna, pomimo naszego wezwania do zapłaty,
złożysz nam pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy,
skończy się okres, na jaki zawarłeś Umowę (Okres Ubezpieczenia).
Umowa ulegnie rozwiązaniu w najwcześniej z powyższych dat.
W przypadku wypowiedzenia przez Ciebie umowy ubezpieczenia zwrócimy Ci wpłaconą Składkę za okres niewykorzystanej
ochrony ubezpieczeniowej.

Wznowienie Umowy
Rozwiązaną Umowę możesz wznowić za naszą zgodą w ciągu 12 miesięcy. Warunkiem wznowienia jest uiszczenie opłaty
w kwocie 52,02 PLN i opłacenie Składki Regularnej należnej od dnia wznowienia Umowy.
Rozpatrując wniosek o wznowienie Umowy, dokonujemy oceny ryzyka ubezpieczeniowego, w związku z czym możemy poprosić
Cię o dodatkowe dokumenty lub o poddanie się badaniom medycznym.
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V. SKARGI I REKLAMACJE
Skargę lub reklamację możesz złożyć w każdym czasie:
Korespondencyjnie - na adres naszej siedziby przy ul. Cybernetyki 7 w Warszawie, przesyłką pocztową w rozumieniu przepisów
prawa pocztowego,
Pocztą elektroniczną - na adres e-mail: reklamacje.skandia@skandia.pl, który został specjalnie wyznaczony do składania
reklamacji,
Osobiście - w naszej siedzibie lub dowolnym Biurze Obsługi Klienta, np. najbliższym Twojego miejsca zamieszkania
(adresy znajdziesz na naszej stronie internetowej www.skandia.pl),
Telefonicznie - poprzez Infolinię 801 888 000 / 22 460 22 22.
Podane powyżej adresy i numery telefonu są aktualne na dzień zawarcia Umowy; w przypadku zmiany Ubezpieczyciel przekaże
informacje o aktualnych danych.
Twoją reklamację postaramy się rozpatrzyć jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
Jeżeli jednak w ww. terminie nie będziemy mogli rozpatrzyć sprawy i udzielić odpowiedzi, przekażemy Ci wyjaśnienia dotyczące
przyczyny opóźnienia, wskazując jednocześnie okoliczności niezbędne do ustalenia oraz przewidywany termin zakończenia
(nie może on przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji).
Odpowiedź na zgłoszoną reklamację przekażemy Ci w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji.
Na Twoją prośbę możemy przekazać też odpowiedź za pomocą poczty elektronicznej.
Możesz też zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego albo innych podmiotów lub organów powołanych do ochrony osób
ubezpieczających i ubezpieczonych.

VI. PODATKI
W ramach umowy ubezpieczenia w określonych sytuacjach naliczymy i pobierzemy odpowiedni podatek, zgodnie z przepisami
prawa. Zgodnie z przepisami wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych
i osobowych, z wyjątkiem dochodu z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia
zawartą z funduszami kapitałowymi (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Natomiast świadczenia zakładu ubezpieczeń z tytułu umów ubezpieczenia na życie otrzymywane przez osoby prawne,
jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek nie posiadających osobowości prawnej,
podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności
w art. 12 ust. 1 pkt 1) tej ustawy.
W przypadku śmierci Ubezpieczonego suma ubezpieczenia przysługująca osobie uprawnionej, wskazanej przez Ubezpieczonego
jako Uposażony, nie należy do spadku po nim. Tym samym nie podlega przepisom prawa spadkowego. Oznacza to, że wskazując
osobę uposażoną można dokonać rozporządzenia zgromadzonymi środkami bez późniejszego obowiązku zapłaty przez
Uposażonego zachowku na rzecz spadkobierców ustawowych Ubezpieczonego, który by im przypadł w razie dziedziczenia
z ustawy.
W związku z tym, że świadczenia z umowy ubezpieczenia nie wchodzą w skład masy spadkowej, nie podlegają więc opodatkowaniu
podatkiem od spadków i darowizn.
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