Ubezpieczenie Konkretna Ochrona
dla Klientów AS Inbank S.A.
Materiał reklamowy
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
Ubezpieczycielem świadczącym ochronę ubezpieczeniową, czyli podmiotem, który jest stroną Umowy ubezpieczenia,
jest AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej 51 (dalej: AXA).
Szczegóły dotyczące ubezpieczenia oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela zostały
określone w Ogólnych warunkach ubezpieczenia Konkretna Ochrona dla Klientów AS Inbank S.A. Oddział w Polsce
– indeks KO/18/04/27 (dalej OWU), dostępnych pod adresem https://www.inbankpolska.pl/documents/pl/owu.pdf.
Maksymalne Sumy ubezpieczenia i wysokości świadczeń określone zostały w OWU. Wysokości Sum ubezpieczenia
i świadczeń dla danego Ubezpieczonego określone są we Wnioskopolisie i OWU.
Agentem ubezpieczeniowym AXA pośredniczącym przy zawarciu umowy ubezpieczenia jest AS Inbank z siedzibą
w Tallinnie, przy ulicy Niine 11, Harju maakond, 10414, Estonia, działający w Polsce poprzez oddział AS Inbank Spółka
Akcyjna Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie (00-446), przy ul. Fabrycznej 5A.

Dlaczego warto zawrzeć umowę ubezpieczenia
■■

Suma ubezpieczenia na życie jest stała przez cały Okres ubezpieczenia i równa jest wysokości zaciągniętego kredytu
oferowanego przez AS Inbank S.A. Oddział w Polsce.

■■

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas określony (wskazany we Wnioskoplisie) równy okresowi trwania
umowy kredytu.

■■

Pieniądze z ubezpieczenia są wypłacane Ubezpieczonemu, Uposażonemu lub innemu Uprawnionemu.

■■

Składka ubezpieczeniowa jest płatna jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia i może zostać skredytowana przez AS Inbank S.A. Oddział w Polsce.

■■

Elastyczny zakres ochrony dostosowany do statusu zatrudnienia Ubezpieczonego.
PRZYKŁAD 1

Kwota kredytu
Liczba rat
Stawka za ubezpieczenie
Koszt ubezpieczenia

PRZYKŁAD 2
10 000 zł
24
0,206%

10 000 zł x 24 x 0,206% = 494,40 zł

Tylko 0,67 zł za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej

5000 zł

Kwota kredytu

10

Liczba rat

0,206%

Stawka za ubezpieczenie
Koszt ubezpieczenia

5000 zł x 10 x 0,206% = 103,00 zł

Tylko 0,43 zł za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej

Jak zawrzeć umowę ubezpieczenia
1. Zapoznaj się z OWU oraz przeczytaj kartę produktu, w której umieściliśmy kluczowe informacje na temat ubezpieczenia.
2. Podczas składania wniosku o kredyt zaznacz na „Tak” pole dotyczące chęci zawarcia Umowy ubezpieczenia. Następnie złóż oświadczenia niezbędne do zawarcia Umowy ubezpieczenia.
Warunkiem zawarcia umowy jest zaakceptowanie przez AXA Twojego wniosku o ubezpieczenie oraz opłacenie
Składki za ubezpieczenie.

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 22 555 00 00, fax 22 555 00 52, www.axa.pl

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 41216, NIP 521-10-36-859, Kapitał zakładowy: 444 440 000 zł – wpłacony w całości

Jak długo trwa ochrona
Twoja ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się w dniu zapłaty Składki, z zastrzeżeniem że:
a) po upływie 30 dni od dnia zapłaty Składki rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa z tytułu Pobytu w szpitalu oraz
Czasowej niezdolności do pracy, pod warunkiem że pobyt oraz czasowa niezdolność nie wynikły z Nieszczęśliwego
wypadku;
b) po upływie 90 dni od dnia zapłaty Składki rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa z tytułu Poważnego zachorowania.
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Dlaczego warto ubezpieczyć się w AXA
1. Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci jest stała w okresie trwania Umowy ubezpieczenia i równa jest wysokości
zaciągniętego kredytu.
2. Zakres ochrony:
Jakie zdarzenia objęte są ochroną ubezpieczeniową?

Jakie są sumy ubezpieczenia i wysokości świadczeń?

Zakres ochrony bez względu na status zatrudnienia Ubezpieczonego
Śmierć Ubezpieczonego

świadczenie w wysokości Sumy ubezpieczenia wskazanej we
Wnioskopolisie;
Suma ubezpieczenia jest równa wysokości kredytu

Poważne zachorowanie

maksymalnie 6 Świadczeń miesięcznych, wysokość Świadczenia miesięcznego określona jest we Wnioskopolisie i nie może
być wyższa niż 5000 zł;
Poważne zachorowania objęte ochroną: anemia aplastyczna,
utrata wzroku w następstwie choroby, łagodny guz mózgu,
niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, udar mózgu, zawał
serca, przeszczep narządów, utrata mowy, śpiączka, utrata
kończyn, utrata słuchu;
Suma ubezpieczenia jest równa 30 000 zł i jest odnawiana co
24 miesiące
Zakres ochrony uzależniony od statusu zatrudnienia Ubezpieczonego
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Dotyczy wyłącznie osób, które nie mają ustalonego prawa
do emerytury lub renty
Całkowita niezdolność do pracy powyżej 24 miesięcy

świadczenie w wysokości Sumy ubezpieczenia wskazanej we
Wnioskopolisie;
Suma ubezpieczenia jest równa wysokości kredytu

Dotyczy wyłącznie osób, które mają ustalone prawo
do emerytury lub renty
Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji

świadczenie w wysokości Sumy ubezpieczenia wskazanej we
Wnioskopolisie;
Suma ubezpieczenia jest równa wysokości kredytu

Jakie zdarzenia objęte są ochroną ubezpieczeniową?

Jakie są sumy ubezpieczenia i wysokości świadczeń?

Dotyczy wyłącznie osób, wobec których nie może zostać
orzeczona Całkowita niezdolność do pracy albo Całkowita
niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

maksymalnie 6 Świadczeń miesięcznych, wysokość Świadczenia miesięcznego określona jest we Wnioskopolisie i nie może
być wyższa niż 5000 zł; w przypadku tego samego nieprzerwanego Pobytu w szpitalu pierwsze Świadczenie miesięczne jest
należne po 3-dniowym nieprzerwanym Pobycie w szpitalu,
a kolejne Świadczenia miesięczne z tytułu Pobytu w szpitalu są
należne za każde kolejne udokumentowane 30 dni nieprzerwanego Pobytu w szpitalu;
Suma ubezpieczenia jest równa 30 000 zł i jest odnawiana co
24 miesiące

Dotyczy wyłącznie osób, które posiadają tytuł do ubezpieczenia
chorobowego w ZUS
Czasowa niezdolność do pracy

maksymalnie 6 Świadczeń miesięcznych, wysokość Świadczenia miesięcznego określona jest we Wnioskopolisie i nie może
być wyższa niż 5000 zł; pierwsze świadczenie należne jest po
30-dniowym nieprzerwanym zwolnieniu lekarskim; kolejne
świadczenia należne są za każde kolejne udokumentowane
30 dni nieprzerwanego przebywania na zwolnieniu lekarskim;
Suma ubezpieczenia jest równa 30 000 zł i jest odnawiana co
24 miesiące

Dotyczy wyłącznie osób, które nie posiadają tytułu
do ubezpieczenia chorobowego w ZUS
Pobyt w szpitalu

maksymalnie 6 Świadczeń miesięcznych, wysokość Świadczenia miesięcznego określona jest we Wnioskopolisie i nie może
być wyższa niż 5000 zł; w przypadku tego samego nieprzerwanego Pobytu w szpitalu pierwsze Świadczenie miesięczne jest
należne po 5-dniowym nieprzerwanym Pobycie w szpitalu,
a kolejne Świadczenia miesięczne z tytułu Pobytu w szpitalu są
należne za każde kolejne udokumentowane 30 dni nieprzerwanego Pobytu w szpitalu;
Suma ubezpieczenia jest równa 30 000 zł i jest odnawiana co
24 miesiące

3. Składka ubezpieczeniowa uzależniona jest od Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego, liczby miesięcy
trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego i opłacana jest jednorazowo.
4. Prosty sposób zawarcia Umowy ubezpieczenia podczas składania wniosku o kredyt.

Jak złożyć wniosek o wypłatę świadczenia
1. W przypadku zaistnienia Zdarzenia ubezpieczeniowego uzupełnij wniosek o wypłatę roszczenia (formularz wniosku
znajdziesz na www.axa.pl).
2. Prześlij wniosek wraz z wymaganymi dokumentami na adres claims.service@axa.pl lub na poniższy adres:
AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
z dopiskiem: Obszar Bancassurance i Programy Partnerskie AXA
3. Po przeprowadzeniu postępowania, mającego na celu ustalenie odpowiedzialności AXA, wypłata należnego świadczenia nastąpi na wskazany rachunek bankowy lub w formie przekazu pieniężnego.

Ważne
Kontakt:

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
tel. 22 555 05 06* lub 801 200 200, e-mail: ubezpieczenia@axa.pl
* koszt połączenia wg taryf poszczególnych operatorów telefonicznych
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