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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące umowy ubezpieczenia znajdują się w innych dokumentach,
w szczególności w Ogólnych warunkach ubezpieczenia szkolnego, zatwierdzonych uchwałą Zarządu nr 2/12/04/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie majątkowe, Dział II według załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:
– grupa 1: Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej: (1) świadczenia jednorazowe; (2) świadczenia powtarzające się;
(3) połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2; (4) przewóz osób;
– grupa 2: Ubezpieczenia choroby: (1) świadczenia jednorazowe; (2) świadczenia powtarzające się; (3) świadczenia kombinowane;
– grupa 13: Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10–12;
– grupa 17: Ubezpieczenia ochrony prawnej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

W ubezpieczeniu szkolnym:
✔ śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (w tym wypadku komunikacyjnego), udaru mózgu,
zawału serca;
✔ uszkodzenie ciała Ubezpieczonego będące następstwem nieszczęśliwego wypadku;
✔ pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku;
✔ pobyt w szpitalu Ubezpieczonego niebędący następstwem
nieszczęśliwego wypadku;
✔ zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w następstwie nieszczęśliwego wypadku;
✔ zwrot kosztów nabycia protez, nabycia lub wypożyczenia
środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku, w tym zwrot kosztów naprawy albo nabycia okularów
korekcyjnych w razie zniszczenia lub uszkodzenia dotychczas
używanych w następstwie nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego dojdzie do uszkodzenia ciała Ubezpieczonego;
✔ śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku;
✔ zdiagnozowanie poważnego zachorowania;
✔ ukąszenie przez kleszcza.

W ubezpieczeniu szkolnym:
✘ śmierci z przyczyn naturalnych;
✘ szkód majątkowych.
W ubezpieczeniu Hejt w Internecie:
✘ utraconych korzyści w związku z naruszeniem dobrego imienia lub prawa do prywatności Ubezpieczonego w Internecie.
W ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym:
✘ szkód zaistniałych na terytorium innym niż Polska i pozostałe kraje europejskie.

Jakie są ograniczenia ochrony
ubezpieczeniowej?

W ubezpieczeniu ochrony prawnej:
✔ Hejt w Internecie – następstwa naruszenia dobrego imienia
lub prawa do prywatności Ubezpieczonego w Internecie.

W ubezpieczeniu szkolnym z naszej odpowiedzialności wyłączone są szkody:
! powstałe wskutek znajdowania się Ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu, środków
odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii lub podobnie działających leków, a niezalecanych
przez lekarza; musi zachodzić związek przyczynowy pomiędzy zaistniałym zdarzeniem i użyciem wyżej wymienionych
substancji przez Ubezpieczonego;
! powstałe wskutek uprawiania przez Ubezpieczonego sportów wysokiego ryzyka.

W ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym:
✔ szkody rzeczowe lub osobowe wyrządzone osobom trzecim
w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego czynności
życia prywatnego oraz w związku z nauką lub odbywaniem
praktyk przyuczających do zawodu.

W ubezpieczeniu Hejt w Internecie nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli:
! Ubezpieczony udzielił pełnomocnictwa radcy prawnemu
lub adwokatowi bez wiedzy i zgody naszego Centrum Alarmowego.
W ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym z naszej odpowiedzialności wyłączone są szkody:
! powstałe w następstwie aktów wandalizmu lub sabotażu;
! wynikłe z przeniesienia jakichkolwiek chorób.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
W ubezpieczeniu szkolnym i Hejt w Internecie:
✔ cały świat.
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W ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym:
✔ Polska i pozostałe kraje europejskie, tj. kraje leżące na obszarze geograficznym Europy.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
Masz obowiązek:
— podać nam wszystkie znane sobie okoliczności, o które pytamy podczas zawierania umowy ubezpieczenia albo przed zawarciem umowy
ubezpieczenia w innych pismach; jeżeli zawierasz umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na nim i obejmuje ponadto
okoliczności jemu znane;
— zawiadomić nas o wszelkich zmianach okoliczności, o których mowa powyżej, niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości;
— sprawdzić po otrzymaniu polisy poprawność danych i informacji w niej zawartych;
— zgłosić nam telefonicznie lub na piśmie – w terminie 7 dni od dnia otrzymania polisy – stwierdzone niezgodności danych oraz podać poprawne dane;
— przed zawarciem umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek przekazać osobie zainteresowanej OWU wraz z informacją o istotnych postanowieniach OWU na piśmie lub, jeśli wyrazi ona na to zgodę, na innym trwałym nośniku.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka płatna jest jednorazowo. Za dzień zapłaty składki uznajemy dzień wpływu składki na nasz rachunek bankowy w przypadku płatności
przelewem bankowym lub dzień dokonania autoryzacji płatności elektronicznej przez agenta rozliczeniowego w rozumieniu ustawy z dnia 19
sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta z chwilą zapłaty składki w terminie wskazanym w ofercie.
Nasza ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w terminie określonym na polisie jako początek ochrony ubezpieczeniowej, nie wcześniej
jednak niż po zawarciu umowy ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa z terminem rozwiązania umowy ubezpieczenia oraz w innych przypadkach określonych w OWU.

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, masz prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni.
Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy nie poinformowaliśmy Cię o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym
dowiedziałeś się o tym prawie.
Możesz wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w dowolnym czasie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
Jeśli jesteś konsumentem, a umowa ubezpieczenia została zawarta na odległość, możesz od niej odstąpić w terminie 30 dni od dnia poinformowania Cię o zawarciu umowy ubezpieczenia lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane.

