Regulamin programu „Zabezpieczenie
na wypadek utraty pracy” oznaczony
kodem: RG/PPI2/1/2016 (dalej: „Regulamin”)

Organizator Programu

Zakres Ubezpieczenia

Suma Ubezpieczenia (zł)

1.

Czasowa niezdolność
do pracy

Maksymalnie sześć świadczeń
miesięcznych z tytułu danego zdarzenia
ubezpieczeniowego w każdych
kolejnych 12 miesiącach trwania ochrony
ubezpieczeniowej.

Organizatorem Programu „Zabezpieczenie na
wypadek utraty pracy” (dalej: „Program”) jest
Nationale‑Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń
na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej:
„Nationale‑Nederlanden”).

Cel Programu
2. Celem Programu jest umożliwienie jego Uczestnikom,
w ramach grupowego ubezpieczenia, skorzystania ze
świadczeń realizowanych przez Financial Insurance
Company Limited, działającą pod nazwą Genworth,
zarejestrowaną według Companies Act 1985 pod
numerem 1515187 z siedzibą Building 11, Chiswick Park,
Chiswick High Road, London W4 5XR, Wielka Brytania,
podlegającą nadzorowi Prudential Regulation
Authority (PRA) i zarejestrowaną przez PRA pod
numerem 202639 (dalej: „Genworth”), natomiast
Nationale‑Nederlanden jest ubezpieczającym
tj. stroną umowy grupowego ubezpieczenia
zawartej z Genworth jako ubezpieczycielem (dalej:
„Umowa Grupowego Ubezpieczenia”) w przypadku
zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego
opisanego w Szczególnych Warunkach Grupowego
Ubezpieczenia Genworth
nr ING/2015/02/non-life dla Uczestników Programu.
3. Uczestnictwo w Programie następuje wyłącznie na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. W ramach Programu, zgodnie z Szczególnymi
Warunkami Grupowego Ubezpieczenia Genworth nr
ING/2015/02/non-life, Genworth zapewnia ochronę
ubezpieczeniową w następującym zakresie świadczeń:

Utrata pracy

Wysokość świadczenia miesięcznego
Hospitalizacja wskutek równa jest wysokości minimalnej
wymaganej spłaty zadłużenia na rachunku
Nieszczęśliwego wy‑
karty w dniu ostatniego miesięcznego
padku
rozliczenia karty poprzedzającego dzień
zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego,
nie mniej jednak niż 50 zł oraz nie więcej
niż 5% salda zadłużenia i nie więcej niż
5.000 złotych.

5. Warunki korzystania ze świadczeń wskazane
są w Szczególnych Warunkach Grupowego
Ubezpieczenia Genworth nr ING/2015/02/non-life,
na podstawie których świadczone są usługi.
Przystąpienie do Programu
6. Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie
osoby objęte ochroną ubezpieczeniową przez
Nationale‑Nederlanden w ramach umowy
indywidualnego ubezpieczenia na życie „Spłata na
Bank PLUS”, oznaczonej kodem OWU/PPI2/1/2016
(dalej: „Umowa ubezpieczenia”).
7. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest złożenie
przez Uczestnika pisemnej Deklaracji przystąpienia do
Umowy Grupowego Ubezpieczenia.
8. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest złożenie
przez Uczestnika oświadczenia obejmującego:
a) zgodę na przystąpienie do Programu,
b) zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową
w ramach Umowy Grupowego Ubezpieczenia,
c) zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
Nationale‑Nederlanden oraz Genworth w celach
związanych z udzielaną ochroną ubezpieczeniową
(wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne,
ale niezbędne do zgłoszenia do grupowego
ubezpieczenia i realizacji świadczeń z tytułu
grupowego ubezpieczenia).

9. Przystąpienie do Programu jest możliwe wyłącznie
na formularzu przygotowanym przez Genworth
i Nationale‑Nederlanden.
10. Przystąpienie do Programu będzie oznaczało, że
Uczestnik zapoznał się z postanowieniami niniejszego
Regulaminu i zaakceptował je.
11. Uczestnik Programu uzyskuje prawo do świadczeń
zgodnie z Szczególnymi Warunkami Grupowego
Ubezpieczenia Genworth nr ING/2015/02/non-life.

18. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału
w Programie składając odpowiednie oświadczenie
ubezpieczającemu. Jeśli do wybranej czynności przez
Genworth i ubezpieczającego został opracowany
formularz należy użyć właściwego formularza.
Formularze są zamieszczone na stronie internetowej
www.ingbank.pl.
19. Świadczenia uzyskane na podstawie Programu
podlegają przepisom ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznym.

Wygaśnięcie prawa do świadczeń z Programu
Dane osobowe
12. Uczestnictwo w Programie ma charakter czasowy,
co oznacza, że prawo do świadczeń z Programu
w stosunku do danego Uczestnika Programu trwa
od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej
zgodnie z Umową ubezpieczenia, do końca trwania
Umowy ubezpieczenia. Ponadto, zakończenie
Programu następuje z chwilą rozwiązania albo
wygaśnięcia Umowy Grupowego Ubezpieczenia
oraz w przypadkach wygaśnięcia ochrony
ubezpieczeniowej określonych w Szczególnych
Warunkach Grupowego Ubezpieczenia
Genworth nr ING/2015/02/non-life. W przypadku
zakończenia Programu z powodu rozwiązania lub
wygaśnięcia Umowy Grupowego Ubezpieczenia,
Nationale‑Nederlanden poinformuje o tym Uczestnika
nie później niż na 30 dni przed zakończeniem
Programu, podając jednocześnie dokładną
datę zakończenia Programu, na piśmie albo za
pośrednictwem Banku, w szczególności przy
wykorzystaniu drogi elektronicznej oraz środków
porozumiewania się na odległość, o ile Uczestnik
Programu uzgodnił z Nationale‑Nederlanden taka
formę kontaktu.

20. Dane osobowe uzyskane od Uczestników Programu
będą gromadzone i wykorzystywane przez
Organizatora oraz ubezpieczyciela Financial Insurance
Company Limited wyłącznie w celach związanych
z udziałem w Programie (zgłoszenie do grupowego
ubezpieczenia, realizacja świadczeń wynikających
z grupowego ubezpieczenia), zgodnie z przepisami
ustawy o ochronie danych osobowych.
21. Administratorami danych osobowych Uczestników
Programu są:
a) Nationale‑Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń
na Życie S.A.,
ul. Topiel 12, Warszawa;
b) Financial Insurance Company Limited „Genworth”,
działającą pod nazwą Genworth Financial,
zarejestrowaną według Companies Act 1985 pod
numerem 1515187 z siedzibą Building 11, Chiswick
Park, Chiswick High Road, London W4 5XR,
Wielka Brytania.
22. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do przetwarzanych
danych osobowych oraz ich poprawiania.

Postanowienia końcowe
13. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2016 r.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści
niniejszego Regulaminu oraz odwołania Programu bez
podania przyczyn, co nie będzie miało wpływu
na prawa nabyte.
15. O wszelkich zmianach Regulaminu mających wpływ
na prawa Uczestników Programu, o odwołaniu
Programu oraz o zmianach Szczególnych Warunków
Grupowego Ubezpieczenia Genworth
nr ING/2015/02/non-life dla Uczestników Programu
Organizator poinformuje Uczestników poprzez
zamieszczenie informacji na stronie internetowej
www.nn.pl.
16. Do dokonania zmiany Regulaminu lub odwołania
Programu nie jest wymagana zgoda Uczestników
Programu.
17. Wszelkie roszczenia związane z realizacją świadczeń
w ramach grupowego ubezpieczenia, o którym
mowa w pkt. 2 Uczestnik Programu zobowiązany jest
zgłaszać bezpośrednio do ubezpieczyciela – Financial
Insurance Company Limited, oddział w Polsce:
Genworth Financial, ul. Emilii Plater 53, 00-113
Warszawa.

Telefon i kontakt – Program
„Zabezpieczenie na wypadek
utraty pracy”
+48 22 526 29 99
ops.poland@genworth.com
Załącznik
Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Genworth
nr ING/2015/02/non-life

