UBEZPIECZENIE TWÓJ PORTFEL
DLA POSIADACZY RACHUNKU
BIEŻĄCEGO W EURO BANK S.A.
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: SOGESSUR S.A., zakład ubezpieczeń w formie spółki akcyjnej, zarejestrowany we Francji
pod numerem spółki 379 846 637 R.C.S Nanterre, działający w Polsce poprzez oddział SOGESSUR S.A
Oddział w Polsce z siedzibą we Wrocławiu
Produkt: UMOWA INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA TWÓJ PORTFEL DLA POSIADACZY RACHUNKU
BIEŻĄCEGO W EURO BANK S.A
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje umowne dotyczące produktu
ubezpieczeniowego zawarte są we wniosku ubezpieczeniowym i w Ogólnych Warunkach Indywidualnego Ubezpieczenia Twój
Portfel dla Posiadaczy Rachunku Bieżącego w Euro Bank S.A.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie indywidualne, majątkowe (Dział II, grupa 9 i grupa 16 Załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej), od nieautoryzowanego użycia lub utraty karty debetowej, gotówki lub rzeczy osobistych oraz niemożności
skorzystania z biletu, przeznaczone dla Posiadaczy Rachunku Bieżącego w Euro Bank S.A.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?






Nieautoryzowane użycie Karty Debetowej w wyniku
Kradzieży, Kradzieży z włamaniem lub Rozboju,
które nastąpiło przed zablokowaniem Karty
Debetowej;
Utrata gotówki pobranej z bankomatu przy użyciu
Karty Debetowej w wyniku Rozboju, która nastąpiła
w ciągu 24 godzin od pobrania gotówki;
Kradzież, Kradzież z włamaniem lub Rozbój
dotyczące Dokumentu Osobistego, Portfela, Torby
Miejskiej, gotówki przechowanej w Portfelu lub w
Torbie Miejskiej (łącznie zwane Rzeczą Osobistą).







Nieautoryzowanego użycia Karty Debetowej w wyniku
Kradzieży, Kradzieży z włamaniem lub Rozboju po
zablokowaniu Karty;
Strat finansowych dotyczących Wirtualnych pieniędzy;
Kradzieży Kieszonkowej Rzeczy Osobistej lub Biletu;
Biletów bez imienia i nazwiska lub bez określonej daty
Wydarzenia lub będących okresową kartą wstępu;
Nieskorzystania z Biletu z powodu okoliczności znanych w
dniu zakupu Biletu lub rezygnacji z udziału w Wydarzeniu
bez określonej przyczyny.

Niemożność Skorzystania z Biletu.

W zakresie powyższych zdarzeń Umowa Ubezpieczenia
może zostać zawarta w wariancie „Standard” (obejmując
Kartę Debetową, gotówkę pobraną z bankomatu oraz
Dokument Osobisty i Portfel) lub w wariancie
rozszerzonym „Premium” (obejmując także Torbę
Miejską, gotówkę w Torbie Miejskiej lub Portfelu oraz
Bilet).
Maksymalna Suma Ubezpieczenia w jednym Okresie
Ubezpieczenia
dla
danego
Zdarzenia
Ubezpieczeniowego wynosi w przypadku:
- Karty Debetowej: równowartości 150 EUR + koszty
opłaty za wydanie nowej karty;
- gotówki pobranej przy użyciu Karty Debetowej:
1.000 zł;
- Dokumentu Osobistego lub Torby Miejskiej: 500 zł,
- Portfela lub gotówki w Portfelu lub Torbie Miejskiej:
200 zł;
- Biletu: 500 zł.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?



Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie obowiązuje na terytorium Polski i za
granicą.

Jakie są istotne
ubezpieczeniowej?

ograniczenia

ochrony

Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia, gdy zdarzenie
spowodowane zostało m.in. przez:
! umyślne działanie lub rażące niedbalstwo Ubezpieczonego
lub Osoby Bliskiej;
! zachowanie Ubezpieczonego lub Osoby Bliskiej wskutek
spożycia alkoholu, narkotyków lub innych środków
odurzających, substancji psychotropowych lub środków
zastępczych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa;
! kradzież wskutek pozostawienia Karty Debetowej lub
Rzeczy Osobistej w miejscu publicznym;
! powierzenie innej osobie Karty Debetowej z PIN;
! nieskorzystanie z Biletu w związku z odwołaniem
Wydarzenia przez organizatora lub udziałem w okresowych
lub zaleconych kontrolnych badania lekarskich w dniu
Wydarzenia;
! Nagłe Zachorowanie, Nieszczęśliwy Wypadek lub chorobę,
które miały miejsce przed datą zakupu Biletu;
! zagubienia lub kradzieży Biletu.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

Ubezpieczony jest zobowiązany:
przed zawarciem Umowy Ubezpieczenia – do podania Ubezpieczycielowi wymaganych przez Ubezpieczyciela
informacji zgodnie z prawdą,
w trakcie trwania Umowy Ubezpieczenia - do opłacania Składki Ubezpieczeniowej,
w przypadku wystąpienia Zdarzenia Ubezpieczeniowego, m.in.:
a) do powiadomienia bez zbędnej zwłoki Ubezpieczyciela;
b) gdy to dotyczy, do powiadomienia właściwych organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
c) w zakresie Karty Debetowej - do wykonania wszystkich niezbędnych czynności zabezpieczających i chroniących
jego Kartę Debetową oraz PIN, w tym do jej zablokowania.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka Ubezpieczeniowa jest płatna w ratach, miesięcznie, do 10 dnia danego miesiąca. Składka jest płatna wyłącznie z
Rachunku Bieżącego Ubezpieczonego, za jego zgodą na obciążanie tego rachunku bieżącego.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Umowa Ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy.
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu ustalonym z Ubezpieczycielem, jednak nie wcześniej niż pierwszego dnia
miesiąca następującego po dniu zawarcia Umowy Ubezpieczenia, pod warunkiem zapłacenia pierwszej raty Składki
Ubezpieczeniowej.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się z dniem upływu okresu na jaki została zawarta Umowa Ubezpieczenia. Ochrona
ubezpieczeniowa może też wygasnąć w najwcześniejszej z poniższych dat:
- w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, w którym Ubezpieczający wypowiedział Umowę Ubezpieczenia;
- w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Rachunku Bieżącego pomiędzy Ubezpieczającym a Bankiem;
- w dniu, w którym Ubezpieczający odstąpił od Umowy Ubezpieczenia;
- w przypadku nieopłacenia w terminie raty Składki Ubezpieczeniowej za dany miesiąc i pod warunkiem wezwania przez
Ubezpieczyciela do zapłaty, z upływem 7 dni od dnia otrzymania tego wezwania.

Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający może:
- odstąpić od Umowy Ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia.
- wypowiedzieć Umowę Ubezpieczenia w każdym momencie jej trwania.
Odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia składa się Ubezpieczycielowi na piśmie.

