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KARTA PRODUKTU UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW
ZACHOROWANIA NA RAKA „WIKTORIA”
Karta produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy ubezpieczenia. Karta produktu została przygotowana przez Sygma Bank Polska S.A. przy pomocy AIG Europe Limited Oddział w Polsce, na podstawie Rekomendacji U, dotyczącej
dobrych praktyk w zakresie bancassurance, wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego w czerwcu 2014 r., i ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o produkcie, tj. ubezpieczeniu następstw zachorowania na raka „Wiktoria”, i pomóc Klientowi w zrozumieniu
cech produktu.
Decyzję o przystąpieniu do ubezpieczenia podejmij po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją ubezpieczeniową, w tym zwłaszcza z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU), w których znajdują się szczegółowe informacje o ubezpieczeniu oraz definicje
pojęć, użytych w niniejszej karcie produktu.
PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA
Ubezpieczyciel

AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce

Bank

Sygma Bank Polska S.A.

Rola Banku

Ubezpieczający (umowa grupowa)

Ubezpieczony

Kredytobiorca, który zawarł z Bankiem umowę kredytu i wyraził zgodę na objęcie
ochroną ubezpieczeniową na podstawie odpowiedniej Deklaracji i jednocześnie
w dniu złożenia Deklaracji ukończył 18. rok życia i nie przekroczył 59. roku życia.
Status Ubezpieczonego ustaje z dniem ukończenia 65. roku życia.

Typ umowy ubezpieczenia

Grupowa umowa ubezpieczenia

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Zdrowie Ubezpieczonego

Świadczenia Ubezpieczyciela

Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w przypadku pierwszej diagnozy nowotworu
złośliwego.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI I SUMA UBEZPIECZENIA
Świadczenie

Wariant brązowy

Wariant srebrny

Wariant złoty

Diagnoza raka

25 000 zł

35 000 zł

45 000 zł

Wiek Ubezpieczonego
w dniu przystąpienia

Okres ochrony
ubezpieczeniowej

Miesięczna składka (w zależności od wieku przystąpienia do ubezpieczenia)

18 – 39 lat

12 zł

16 zł

22 zł

40 – 49 lat

38 zł

55 zł

68 zł

50 – 59 lat

70 zł

X

X

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu, w którym Bank otrzymał Deklarację. Ochrona
ubezpieczeniowa kończy się w jednym ze wskazanych poniżej przypadków, w zależności od tego,
który z nich wystąpi wcześniej:
a) z dniem wypłaty Świadczenia z tytułu ubezpieczenia;
b)	w przypadku osiągnięcia przez Ubezpieczonego wieku 65 lat, w dniu określonym w pkt 3 OWU;
c) w dniu śmierci Ubezpieczonego;
d)	z ostatnim dniem miesiąca, za który została uiszczona Opłata – w przypadku wypowiedzenia
Umowy kredytowej;
e)	w razie pisemnej/telefonicznej rezygnacji lub pisemnego/telefonicznego odstąpienia przez
Ubezpieczonego od ubezpieczenia.
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Ograniczenia i wyłączenia
odpowiedzialności
Ubezpieczyciela

Prawo do otrzymania Świadczenia na wypadek zachorowania na Raka nie przysługuje Ubezpieczonemu w przypadku, jeśli posiada on lub posiadał:
a)	Raka lub Złośliwe zmiany w komórkach w dowolnej części ciała, zdiagnozowane przed początkiem ochrony zdefiniowanej w punkcie 3 OWU;
b)	zmiany, które przed przystąpieniem do ubezpieczenia zostały zdefiniowane pod względem
histologicznym i/lub zdiagnozowane jako przednowotworowe, Rak nieinwazyjny bądź Rak in
situ (Rak in situ stanowi dysplazję, która nie przekracza błony podstawnej nabłonka);
c)	skierowanie na testy lub badania albo oczekuje na wyniki testów lub badań przeprowadzonych przed objęciem ochroną ubezpieczeniową, na mocy których zdiagnozowany jest Rak;
d)	przewlekłą białaczkę limfatyczną, bez względu na datę jej zdiagnozowania, chyba że została
sklasyfikowana jako białaczka z grupy A w klasyfikacji Bineta;
e)	wczesnego Raka gruczołu krokowego, w stopniu zaawansowania < T2 w klasyfikacji TNM lub
≤ 6 według skali (sumy) Gleasona, bez względu na datę jego zdiagnozowania;
f)	Raka skóry innego niż czerniak, bez względu na datę jego zdiagnozowania, przekraczającego
warstwę powierzchowną skóry.
Prawo do otrzymania Świadczenia nie przysługuje również, jeśli zdiagnozowano Raka po śmierci
Ubezpieczonego.

Rezygnacja z ubezpieczenia
Odstąpienie
Wypowiedzenie

Mają Państwo prawo odstąpić od ubezpieczenia w ciągu pierwszych 90 dni ochrony ubezpieczeniowej oraz zrezygnować z ubezpieczenia w dowolnym momencie. W przypadku rezygnacji ochrona ubezpieczeniowa wygasa ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, za który wniesiona została
Opłata. W przypadku odstąpienia zwrócimy każdą wpłaconą Opłatę.
Oświadczenie o odstąpieniu lub rezygnacji mogą Państwo złożyć telefonicznie lub pisemnie, zgodnie
z poniższymi danymi kontaktowymi:
Biuro Obsługi Klienta AIG
02-770 Warszawa 130
Skrytka pocztowa 60
tel. 22 545 85 25
W przypadku odstąpienia przez Państwa od Umowy kredytowej stosunek ubezpieczenia wygasa.
W takim wypadku uważa się, że ten stosunek ubezpieczenia w ogóle nie powstał.

Zasady i tryb
zgłaszania zdarzenia
ubezpieczeniowego

Jeśli chcą Państwo zgłosić roszczenie, prosimy skontaktować się z Działem Likwidacji Szkód AIG
pod adresem mailowym: szkodyaig@aig.com lub z infolinią pod numerem 22 545 85 50,
dostępną w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00.
W celu zgłoszenia roszczenia zobowiązani są Państwo dostarczyć do Działu Likwidacji Szkód AIG
poniższe dokumenty:
1) wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia roszczenia z tytułu ubezpieczenia Wiktoria;
2) kopię dokumentacji medycznej potwierdzającej diagnozę Raka;
3) kopię historii choroby związanej z zachorowaniem na Raka.
Formularz zgłoszenia roszczenia dostępny jest na stronie http://www.sygmabank.pl/ubezpieczenia
lub zostanie Państwu przekazany przez Dział Likwidacji Szkód AIG.
Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia roszczenia w formie pisemnej (formularz zgłoszenia roszczenia), z zastrzeżeniem przypadków określonych w OWU.

Zasady i tryb zgłaszania
oraz rozpatrywania
reklamacji i skarg

Ubezpieczyciel dołoży wszelkich starań w celu zagwarantowania Państwu najwyższego standardu
obsługi. Jednakże, jeżeli nie są Państwo usatysfakcjonowani poziomem obsługi, prosimy o kontakt z:
AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce
ul. Marszałkowska 111
00-102 Warszawa
Na wniesione zażalenie lub skargę Ubezpieczyciel odpowie pisemnie w terminie 14 dni od daty
jego otrzymania.
Aby Ubezpieczyciel jeszcze szybciej odniósł się do zgłoszonych uwag, wskazane jest podanie
numeru Umowy kredytowej / Certyfikatu ubezpieczenia.

Opodatkowanie świadczeń

Na dzień 1 kwietnia 2015 roku świadczenia ubezpieczeniowe nie są opodatkowane.

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu, w tym o prawach i obowiązkach Ubezpieczonego, zawarte są w Ogólnych warunkach
ubezpieczenia następstw zachorowania na raka „Wiktoria” z dnia 1 października 2013 roku, które są ogólnodostępne na stronie Banku
www.sygmabank.pl.

