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UNIQA Simple Life
Kockázati életbiztosítás

A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás az UNIQA Simple Life kockázati életbiztosítás feltételeiben érhető el.
A teljes körű tájékozódás érdekében kérjük a biztosítás megkötése előtt olvassa el ezeket a dokumentumokat!

Milyen típusú biztosításról van szó?
Az UNIQA Simple Life kockázati életbiztosítási szerződés (a „Szerződés”) a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szerinti életbiztosításnak minősül.
A Biztosított halála – mint biztosítási esemény – esetén a Biztosító a Szerződésben meghatározott összeget fizeti ki a Kedvezményezett(ek)nek.

Mire terjed ki a biztosítás?
A biztosítás a Biztosított kockázatviselés tartama alatt történő elhalálozása esetén nyújt fedezetet. A kockázati életbiztosítás öszszegét a Szerződő határozza meg az ajánlat megtételekor.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
Az alábbi, főbb kizárásokon kívül a biztosítási feltétel további kizárásokat tartalmaz!
A Biztosító kizárja kockázatviselési köréből azon eseményeket, amelyek közvetlenül vagy közvetve összefüggésben állnak:
HIV fertőzéssel;
különösen kockázatos hobbival, sporttevékenységgel, extrém
sporttal, valamint a motoros meghajtású szárazföldi-, vízi-, illetve
motoros vagy motor nélküli légi járművek használatával járó
sportágak űzése, országos vagy nemzetközi sportversenyre való
felkészülés (edzés) közben bekövetkezett eseményekkel;
repüléshez kapcsolódó eseményekkel (többek között ejtőernyős
ugrással, sárkányrepüléssel, egyéb sportrepülés, mezőgazdasági
repülés, stb.), kivéve az utasként, pilótaként, személyzetként való
részvételt a szervezett légi utasforgalomban;
a következő foglalkozások végzésével ok-okozati összefüggésben
bekövetkezett eseményre: földalatti munkavégzéssel, bányászattal kapcsolatos foglalkozások, cirkuszi foglalkozások, veszélyes
anyagokat szállítók, veszélyes anyagokkal dolgozók, keszonmunkás, tesztpilóta, túravezető (magashegyi), a Biztosított fegyveres
szolgálatának teljesítése közben, légvédelmi erők tagjaként, illetve a Biztosított fegyverviselésének vagy fegyverhasználatának
során, azzal összefüggésben bekövetkezett eseményekkel;
a biztosított rendszeres alkohol-fogyasztásával, kábítószer-fogyasztásával, kábító hatású anyag vagy gyógyszer szedésével
összefüggésben történt kivéve, ha ez utóbbiakat kezelőorvos előírására, az előírásnak megfelelően alkalmazták;
ha a biztosítási eseményben közrehatott az a tény, hogy a Biztosított az esemény idején bizonyíthatóan alkoholos állapotban
volt, illetőleg kábítószer vagy kábító hatású anyag vagy gyógyszer hatása alatt állt.

Milyen korlátozások vannak
a biztosítási fedezetben?
Az alábbi, főbb korlátozásokon kívül a biztosítási feltétel további
korlátozásokat tartalmaz!
A Biztosító kockázatviselése a várakozási idő alatt részleges, kizárólag a balesettel okozati összefüggésben bekövetkezett biztosítási eseményekre terjed ki. Orvosi vizsgálat elvégzése esetén
a Biztosító eltekint a várakozási időtől.
A közlésre vagy a változás bejelentésére irányuló kötelezettség
megsértése esetén a Biztosító kötelezettsége nem áll be, kivéve,
ha a Szerződő bizonyítja, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a Biztosító a szerződéskötéskor ismerte, vagy
az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkeztében.
A Biztosító kötelezettsége nem áll be, amennyiben a biztosítási
esemény bekövetkezését a Szerződésben megadott határidőn
belül nem jelentik be, a szükséges felvilágosítást nem adják meg,
vagy a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését nem teszik lehetővé, és emiatt a Biztosító kötelezettsége szempontjából lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak.
A Biztosító mentesül a biztosítási összeg kifizetése alól, ha a Biztosított a kedvezményezett szándékos magatartása következtében vesztette életét.
A Szerződés a haláleseti szolgáltatás kifizetése nélkül szűnik meg,
ha a Biztosított szándékosan elkövetett súlyos bűncselekménye
folytán, azzal összefüggésben, vagy a szerződéskötéstől számított
két éven belül elkövetett öngyilkossága következtében halt meg.
A Biztosító mentesül a szolgáltatások teljesítése alól, ha a Biztosított halálát annak szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával idézte elő.
A Szerződésből eredő igények a követelés esedékességétől számított 2 év alatt évülnek el.

Hol érvényes a biztosításom?
A Biztosító kockázatviselése területi korlátozás nélkül érvényes.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
Szerződéskötéskor minden lényeges körülményre tájékoztatási.
A Szerződés megkötését követően közlési és változás-bejelentési.
Díjfizetési.
A Kedvezményezett(ek)nek a biztosítási esemény bekövetkezése esetén a kárrendezéshez szükséges dokumentumok benyújtásának kötelezettsége van.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A biztosítási díj a Biztosítót a kockázatviselés tartamára, a díjfizetési gyakoriságnak megfelelő időszakokra előre illeti meg. Kivételt képez ez alól
a biztosítás első díja, amelyre a Biztosító halasztást ad a Szerződőnek.
Ön havi, negyedéves, féléves vagy éves díjfizetési gyakoriságot választhat.
A díjfizetés történhet csoportos beszedéssel, online díjfizetéssel, banki átutalással és postai csekken az Ön választása szerint. A biztosítás első
díját nem lehet csekkes díjfizetéssel teljesíteni.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A Biztosító kockázatviselése a biztosítási ajánlat aláírásának napját követő nap 0:00 órájakor kezdődik.
A biztosítás határozott tartamra jön létre, minimálisan választható tartama 5 év, maximális tartama 30 év.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
Ön:
– A Szerződő a Szerződést írásban, 30 napos felmondási idő mellett, a biztosítási időszak utolsó napjára felmondhatja, ha az első évi biztosítási
díj befizetésre került (rendes felmondási jog).
– A Szerződést önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül megkötő természetes személy Szerződő (fogyasztó), a Szerződés létrejöttét igazoló kötvény kézhezvételétől számított 30 napon belül a Szerződést írásbeli nyilatkozattal – indoklás nélkül – felmondhatja (különös
felmondási jog).
– A Szerződő a díj módosításából eredő felmondása estén a Szerződés megszűnik a Szerződő felmondó nyilatkozatának Biztosítóhoz történő
beérkezését követő évfordulón.
Biztosító:
– A Szerződést – a biztosítási kockázat jelentős növekedésének esetét kivéve – a Biztosító nem mondhatja fel. Ha a Biztosító a szerződéskötés
után szerez tudomást a Szerződést érintő lényeges körülményekről, továbbá ha lényeges körülmények változását közlik és ezek a körülmények
a Biztosító kockázatelbírálása alapján a biztosítási kockázat jelentős növekedését eredményezik, úgy a Biztosító a tudomásszerzéstől számított
15 napon belül javaslatot tehet a Szerződés módosítására, vagy a Szerződést 30 napra írásban felmondhatja.
A biztosítási fedezet megszűnik továbbá:
– a biztosítási tartam végén;
– a Biztosított halálának az időpontjában;
– a díjfizetés elmulasztása esetén;
– a Biztosított hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásával, kivéve, ha a Biztosított a Szerződésben Szerződőként belép.
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