Karta produktu – Bezpieczna Karta
Strony umowy:





Ubezpieczający : Bank Spółdzielczy w Brodnicy
Ubezpieczony : Klient Banku będący użytkownikiem karty
Uprawniony do otrzymania świadczenia w zależności od przedmiotu ubezpieczenia: Ubezpieczony, osoba
upoważniona lub spadkobiercy
Ubezpieczyciel : TUZ TUW

Opis i charakter produktu:
Ubezpieczenie dające ochronę i wypłatę świadczenia lub odszkodowania dla użytkownika karty wydanej przez bank.
W zależności od wybranego wariantu klient może elastycznie kształtować uzyskiwana ochronę dostosowaną do swoich
potrzeb i możliwości. Produkt obejmuję w zależności od wariantu ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
dzienne świadczenia szpitalne, utratę gotówki pobranej z bankomatu lub utratę portfela.
Adresaci produktu:
Osoby fizyczne i osoby prawne (użytkownicy kart) posiadające aktywną kartę wydaną przez Bank.
Użytkownik Karty – osoba fizyczna lub osoba prawna uprawniona do użytkowania Karty na podstawie umowy
o korzystanie z Karty, która wyraziła wolę przystąpienia do umowy ubezpieczenia na określonych Warunkach
ubezpieczenia (Ubezpieczony).
Przedmiot i suma ubezpieczenia:
W zależności od indywidualnych potrzeb Użytkownik karty może dokonać wyboru jednego z wariantów określającego
przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej, oraz maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela:
1)

WARIANT I:
a) następstwa nieszczęśliwych wypadków - suma ubezpieczenia: 5.000 zł
b) utrata gotówki pobranej z bankomatu - suma ubezpieczenia: 500 zł

2)

WARIANT II:
a) następstwa nieszczęśliwych wypadków - suma ubezpieczenia: 10.000 zł
b) dzienne świadczenia szpitalne - wysokość świadczenia: 10 zł
c) utrata gotówki pobranej z bankomatu - suma ubezpieczenia: 1.000 zł
d) utrata portfela – suma ubezpieczenia: 300 zł

3)

WARIANT III:
a) następstwa nieszczęśliwych wypadków - suma ubezpieczenia: 20.000 zł
b) dzienne świadczenia szpitalne - wysokość świadczenia: 20 zł
c) utrata gotówki pobranej z bankomatu - suma ubezpieczenia: 1.500 zł
d) utrata portfela - suma ubezpieczenia: 300 zł.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej:
1.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.
1) Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące trwałe uszkodzenie ciała,
trwały rozstrój zdrowia lub śmierć Ubezpieczonego.
2) TUZ TUW udziela 24 godzinnej ochrony ubezpieczeniowej na obszarze RP i poza jego granicami, podczas
wykonywania pracy zawodowej, w tym w drodze do pracy i z pracy oraz w życiu prywatnym.
3) Ubezpieczonemu przysługują następujące świadczenia:
a) z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku w wysokości 100% sumy
ubezpieczenia,
b) z tytułu trwałego uszkodzenia ciała lub trwałego rozstroju zdrowia w wysokości odpowiedniej do stopnia
(procentu) trwałego uszkodzenia ciała lub trwałego rozstroju zdrowia, a w przypadku 100% inwalidztwa pełna suma ubezpieczenia.
4) TUZ TUW wypłaci należne odszkodowanie z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, jeżeli nastąpi
ona przed upływem 12 (dwunastu) miesięcy od daty wypadku, ale nie wcześniej niż 14 dni od daty zawarcia
umowy ubezpieczenia.

2.

Dzienne świadczenia szpitalne.
1) Prawo do dziennego świadczenia szpitalnego przysługuje w przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego wskutek
następstw nieszczęśliwego wypadku.
2) Dzienne świadczenia szpitalne przysługują od 3 dnia następującego po dacie wystąpienia nieszczęśliwego
wypadku, jednak nie dłużej niż za okres 60 dni od tej daty.
3) Podstawą do przyznania dziennego świadczenia szpitalnego jest przedstawienie TUZ TUW oryginału wypisu ze
szpitala oraz oryginałów zwolnień lekarskich.

4)
5)

Wysokość dziennego świadczenia szpitalnego wynosi 0,1% sumy ubezpieczenia określonej dla wybranego
wariantu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.
Ubezpieczony ubiegający się o przyznanie dziennego świadczenia szpitalnego może być zobowiązany do
poddania się badaniom wykonywanym przez lekarzy wskazanych przez TUZ TUW.

3.

Ubezpieczenie utraty gotówki pobranej z bankomatu.
1) Ubezpieczeniem objęta jest gotówka wypłacona przez Użytkownika karty z bankomatu przy użyciu Karty,
utracona w wyniku jej rabunku (z zastrzeżeniem pkt 2).
2) Ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa w pkt 1 obejmuje utratę gotówki od chwili dokonania jej wypłaty z
bankomatu i trwa nieprzerwanie przez okres 4 godzin.

4.

Ubezpieczenie utraty portfela (portmonetki), dokumentów oraz Karty.
1) Ubezpieczeniem objęte są udokumentowane koszty poniesione przez Użytkownika Karty powstałe
w wyniku rabunku Karty, dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, legitymacji oraz
portfela (portmonetki) należącego do Użytkownika karty.
2) W ramach odszkodowania TUZ TUW refunduje Użytkownikowi Karty poniesione przez niego następujące
udokumentowane koszty:
a) koszty wydania przez Bank nowej Karty w miejsce utraconej,
b) koszty odtworzenia ww. dokumentów wraz z kosztami poniesionymi w celu wykonania fotografii
potrzebnych do ich odtworzenia,
c) koszty zakupu nowego portfela (portmonetki).
3) Odszkodowanie za powyższe koszty przysługuje wyłącznie, gdy utrata portfela (portmonetki) oraz
wymienionych dokumentów nastąpiła wraz z Kartą.

Wyłączenia odpowiedzialności:
1. W ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków, o którym mowa w § 4 ust. 1 Warunków Ubezpieczenia,
TUZ TUW nie odpowiada za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe wskutek:
1) usiłowania lub popełnienia samobójstwa, samookaleczenia lub przestępstwa przez Ubezpieczonego,
2) zakłóceń lub zaburzeń świadomości wynikających ze spożycia alkoholu, użycia narkotyków lub innych środków
odurzających, psychotropowych lub podobnych środków, z wyłączeniem przypadków zażycia tych środków
zgodnie z zaleceniem lekarza,
3) zgonu z przyczyn naturalnych, zawału serca i udaru mózgu,
4) zdarzeń spowodowanych umyślnie przez Ubezpieczonego lub wynikających z jego rażącego niedbalstwa,
5) działań wojennych, zamachów terrorystycznych, uczestniczenia w rozruchach, sabotażach, strajkach, bójkach,
porachunkach,
6) pośredniego i bezpośredniego działania materiałów radioaktywnych,
7) chorób i zaburzeń psychicznych nerwic, stanów depresyjnych, chorób zawodowych, przewlekłych, chronicznych
lub tropikalnych,
8) uszkodzenia ciała spowodowanego leczeniem lub zabiegami leczniczymi, bez względu na to przez kogo były
wykonywane, chyba że leczenie było spowodowane bezpośrednimi następstwami nieszczęśliwych wypadków
objętych ochroną ubezpieczeniową,
9) wyczynowego uprawiania sportu oraz uprawiania niebezpiecznych dyscyplin sportu; przez osobę wyczynowo
uprawiającą sport należy rozumieć osobę należącą do klubu sportowego, z wyłączeniem szkolnych klubów
sportowych lub osobę profesjonalnie uprawiającą sport w celach zarobkowych,
10)
uprawiania dyscyplin sportu polegających na używaniu pojazdów mechanicznych,
11)
prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdów mechanicznych lub innych pojazdów bez wymaganych
uprawnień,
12)
zdarzeń zaistniałych przed zawarciem umowy ubezpieczenia, a zgłoszonych w trakcie trwania umowy
ubezpieczenia,
13)
powstałe w wyniku oficjalnie ogłoszonej epidemii,
14)
związane z uczestnictwem w badaniach i eksperymentach naukowych lub medycznych.
15)
Odpowiedzialność TUZ TUW nie obejmuje:
a) strat materialnych związanych z nieszczęśliwym wypadkiem z tytułu utraty, uszkodzenia lub zniszczenia
rzeczy osobistych lub wszelkiego mienia,
b) czystych strat finansowych poniesionych w związku z nieszczęśliwym wypadkiem,
c) zadośćuczynienia za odniesiony ból i cierpienie fizyczne i moralne.
2. W przypadku dziennego świadczenia szpitalnego, o którym mowa w § 4 ust. 2 Warunków Ubezpieczenia,
TUZ TUW ma prawo odmówić lub zawiesić wypłatę dziennego świadczenia szpitalnego w razie nie poddania się
Ubezpieczonego badaniom, o których stanowi § 4 ust. 2 pkt 5.
3. W ubezpieczeniu utraty gotówki pobranej z bankomatu, o którym mowa w § 4 ust. 3 Warunków Ubezpieczenia,
TUZ TUW nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku:
1) umyślnego działania Użytkownika karty, jego współmałżonka, konkubenta, rodziców, dzieci, jakiejkolwiek innej
osoby spokrewnionej lub osoby nie będącej krewnym lub powinowatym pozostającej we wspólnym
gospodarstwie domowym z Użytkownikiem karty lub współdziałania Użytkownika karty z tymi osobami oraz
pozostałymi osobami trzecimi,
2) działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, zamieszek cywilnych i wojskowych,
3) rozruchów, bójek, buntu, rewolucji, powstania aktów terrorystycznych,
4) konfiskaty, zatrzymania lub zniszczenia Karty, które nastąpiły zgodnie z decyzją organów władzy państwowej.
5) usiłowania lub popełnienia przestępstwa przez Użytkownika karty, osób bliskich lub osób, pozostających z
Użytkownika Karty we wspólnym gospodarstwie domowym,
6) nie zgłoszenia rabunku ubezpieczonego mienia na Policji w ciągu 48 godzin od chwili wystąpienia zdarzenia i
braku dokumentów potwierdzających zgłoszenia zdarzenia Policji,

4.

5.

7) wystąpienia zdarzeń nie mających znamion rabunku,
8) zapisania numeru PIN na karcie.
W ubezpieczeniu utraty portfela (portmonetki), dokumentów oraz Karty, o którym mowa w § 4 ust. 4 Warunków
Ubezpieczenia, TUZ TUW nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku:
1) zdarzeń określonych w ust. 3 pkt 1-7,
2) pozostawienia ubezpieczonego mienia bez zabezpieczenia w miejscach ogólnodostępnych,
3) utraty portfela (portmonetki) oraz dokumentów gdy nie nastąpiła ona wraz z utratą Karty.
TUZ TUW nie ponosi odpowiedzialności za szkody w przypadku podania w zgłoszeniu szkody TUZ TUW przez
Użytkownika Karty nieprawdziwych danych lub informacji mających charakter oszustwa, wymuszenia,
wprowadzenia w błąd itp. oszukańczy pod jakimkolwiek względem, lub też zatajenia prawdziwych informacji.

Okres ochrony:
1.
2.
3.

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest na okres jednego miesiąca kalendarzowego.
Każdorazowa wpłata kolejnej miesięcznej składki ubezpieczeniowej powoduje automatyczne przedłużenie okresu
ochrony ubezpieczeniowej na kolejny miesięczny okres ubezpieczenia.
Odpowiedzialność TUZ TUW kończy się również każdorazowo w następujących przypadkach z dniem:
1) zgłoszenia rezygnacji Użytkownika karty z dalszego jej używania,
2) utraty ważności Karty,
3) rozwiązania Umowy ubezpieczenia pomiędzy Bankiem a TUZ TUW,
4) wypowiedzenia ubezpieczenia w stosunku do Użytkownika karty zgodnie z § 9 ust.10,
5) śmierci Użytkownika karty,
6) zastrzeżenia Karty, o ile nie zostanie wydana przez Bank nowa Karta w miejsce zastrzeżonej,
7) wypłaty odszkodowania lub świadczenia w kwocie równej danemu limitowi na zdarzenie,
8) końca okresu ochrony ubezpieczeniowej za który opłacono składkę,
9) końca miesiąca w którym ubezpieczony złożył oświadczenie woli o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej.

Koszt ubezpieczenia:
Dla wybranego przez Użytkownika Karty wariantu ubezpieczenia określona jest w Deklaracji zgody na przystąpienie do
ubezpieczenia.
Zasady zgłaszania roszczeń:
W przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniowa szczegółowe zasady zgłaszania roszczeń zostały
określone w § 9 Warunków Ubezpieczenia. Powstałe zdarzenia należy zgłosić:
1.

2.

składając w placówce banku wypełniony formularz zgłoszenia szkody (formularz dostępny jest
w każdej placówce banku) wraz z wymaganymi dokumentami niezbędnymi do rozpatrzenia wniosku o
wypłatę odszkodowania
lub
bezpośrednio do Ubezpieczyciela:
 tel. (22) 327-60-00 ,
 pocztą elektroniczną adres : bsszkody@tuz.pl
 lub pisemnie na adres : TUZ TUW ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa

Ustalenie wysokości należnego świadczenia lub odszkodowania:
Zgodnie z zapisami określonymi w § 9 Warunków Ubezpieczenia. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia:
Użytkownik Karty może wystąpić z ubezpieczenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego składając w Banku
pisemne oświadczenie woli o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej.

