Karta Produktu Ubezpieczeniowego
Grupowe ubezpieczenie Assistance na wypadek nowotworu Ona On
Dokument zawierajacy informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiebiorstwo: AWP P&C S.A. Oddział w Polsce
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie grupowe (Dział II, grupa 18)
Ubezpieczający: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie
kosztów pomocy udzielonej Ubezpieczonemu w przypadku
zaistnienia
uznanego
przez
Nationale-Nederlanden
roszczenia z tytułu Umowy dodatkowej na wypadek
nowotworu ON, Umowy dodatkowej na wypadek nowotworu
ONA, Nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego wypadku.
Świadczenia i limity świadczeń
Centrum Operacyjne zapewnia Ubezpieczonemu w okresie
ochrony ubezpieczeniowej:
 w razie zaistnienia nagłego zachorowania lub
nieszczęśliwego wypadku organizację i pokrycie
kosztów wizyt lekarskich (do 500 zł za jedna wizytę);
 w razie zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego w
ramach Umowy dodatkowej na wypadek nowotworu ON
lub Umowy dodatkowej na wypadek nowotworu ONA (do
łącznej kwoty 5000 zł):
o dostarczenia
leków
do
miejsca
zamieszkania
(pokrycie
kosztów
dostarczenia i organizacji);
o opiekę
nad
dziećmi
i
osobami
niesamodzielnymi w przypadku gdy
Ubezpieczony przebywa w szpitalu
(pokrycie kosztów i organizacji);
o organizację procesu rehabilitacyjnego w
poradni rehabilitacyjnej lub w miejscu
zamieszkania (pokrycie kosztów i
organizacji);
o pomoc domową (pokrycie kosztów i
organizacji);
o pomoc pielęgniarki (pokrycie kosztów i
organizacji);
o pomoc psychologa (pokrycie kosztów
wizyt i organizacji);
o transport medyczny z osobą bliską do
przychodni lub szpitala (pokrycie kosztów
i organizacja);
o transport medyczny z osobą bliską z
przychodni lub szpitala (pokrycie kosztów
i organizacja);
o transport sprzętu rehabilitacyjnego do
miejsca zamieszkania (pokrycie kosztów
i organizacja);
o wypożyczenie
lub
zakup
sprzętu
rehabilitacyjnego (pokrycie kosztów i
organizacja);
o dostarczenie posiłków (pokrycie kosztów
dostarczenia i organizacja);
o przekazywanie
wiadomości
osobom
bliskim;
o zwrot kosztów zakupu peruk, protez;
o konsultacje dietetyczne (dostęp i pokrycie
kosztów);
o dostęp do infolinii medycznej, w ramach
której ubezpieczony ma dostęp do
informacji m.in. o państwowych i
prywatnych placówkach służby zdrowia,
działaniu leków i skutkach ubocznych,
informacjach oraz o aptekach czynnych
całą dobę.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje zdarzeń:




zaistniałych przez objęciem Ubezpieczonego ochroną
ubezpieczeniową;
zaistniałych wskutek umyślnego działania lub rażącego
niedbalstwa Ubezpieczonego.

Jakie
są
ubezpieczeniowej?

ograniczenia

ochrony

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje
zdarzeń:

!

zaistniałych wskutek działań wojennych, stanu
wojennego, stanu wyjątkowego, wybuchu nuklearnego,
epidemii, pandemii, wycieków, zanieczyszczeń, skażeń,
reakcji jądrowej, skażenia spowodowanego bronią
jądrową lub promieniotwórczością, energii jądrowej lub
skażenia radioaktywnego;

!

zaistniałych w wyniku leczenia
i niepotwierdzonego badaniami;

!

zaistniałych
w wyniku
zabiegów
ze
wskazań
estetycznych niezależnie od powodu ich wykonania;

!

wynikających
depresji.

z chorób

eksperymentalnego

psychicznych,

nerwic

lub

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Świadczenia assistance są realizowane wyłącznie w Polsce.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
W przypadku zaistnienia Zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczony powinien
niezwłocznie skontaktować się z Centrum Operacyjnym, tel. 0 22 563 11 05 i postępować zgodnie z dyspozycjami.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka opłacana jest przez Ubezpieczającego.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia rozpoczyna się z dniem objęcia ubezpieczonego ochroną w ramach
Umowy dodatkowej na wypadek nowotworu ON lub Umowy dodatkowej na wypadek nowotworu ONA.
Odpowiedzialność kończy się po wyczerpaniu sumy ubezpieczenia lub w dniu zgłoszenia przez Nationale-Nederlanden
wystąpienia Ubezpieczonego z Ubezpieczenia Assistance na wypadek Nowotworu, o ile zgłoszenie wystąpienia nastąpiło przed
dniem zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego.

