KARTA PRODUKTU
DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW
O INDEKSIE TIMB/CARCPI_3_1.0/2015
dalej zwanych „OWU”
Karta Produktu ma za zadanie przedstawić Ci kluczowe informacje o ubezpieczeniu i pomóc w zrozumieniu cech oferowanego produktu. Jest to materiał informacyjny będący wyciągiem najważniejszych informacji z OWU. Terminy pisane wielką
literą mają znaczenie nadane im w OWU. Karta Produktu nie jest integralną częścią Umowy Ubezpieczenia oraz nie stanowi
oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Decyzję o zawarciu Umowy Ubezpieczenia podejmij po wcześniejszym zapoznaniu
się z OWU, w których znajdują się szczegółowe informacje o ubezpieczeniu oraz definicje użytych pojęć. Ochrona ubezpieczeniowa świadczona na podstawie OWU, działa na całym świecie, niezależnie od miejsca Twojego pobytu.
Ważne informacje
1.

Pakiet
• Jeden z dwóch dostępnych rodzajów zakresu ochrony.
• Szczegóły znajdziesz w Tabeli 1 poniżej.
2. Składka
• Składka opłacana jest jednorazowo za cały Okres ubezpieczenia i zależy od wysokości udzielonego Kredytu.
• Szczegóły dotyczące zasad i terminów płatności składki znajdziesz we Wnioskopolisie i OWU.
3. Okres ubezpieczenia (czas trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela)
• Dzień rozpoczęcia Ochrony ubezpieczeniowej, to Dzień uruchomienia Kredytu, jednak nie wcześniej niż Dzień zawarcia Umowy Ubezpieczenia
• Ochrona ubezpieczeniowa trwa do końca trwania Umowy Kredytu zgodnie z Harmonogramem spłat, jednak nie
dłużej niż 96 miesięcy.
4. Zgłoszenie szkody (Zdarzeń), kontakt z Ubezpieczycielem, składanie odwołań, skarg i zażaleń
• Zdarzenie należy zgłosić niezwłocznie do Ubezpieczyciela, w formie pisemnej, np. na Formularzu Zgłoszenia
Roszczenia (Formularz Zgłoszenia Roszczenia można uzyskać: na stronie http://toyota-im.com/poland, lub po
kontakcie telefonicznym z Ubezpieczycielem tel. 801 801 111 lub 22 319 00 00) lub wysyłając e-mail na adres
roszczenia@cardif.pl. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty wskazane w art. 12 ust. 10 OWU.
• Odwołania, skargi lub zażalenia można złożyć w każdej chwili, w siedzibie Ubezpieczyciela (pl. Piłsudskiego 2,
00-073 Warszawa), osobiście lub pocztą, a także e-mailem pod adresem reklamacje@cardif.pl i telefonicznie pod
numerem telefonu wskazanym na stronie www.cardif.pl.
• Ubezpieczyciel udzieli odpowiedzi na odwołanie, skargę lub zażalenie w ciągu 30 dni liczonych od doręczenia pisma.
• W szczególnie skomplikowanych przypadkach Ubezpieczyciel może potrzebować więcej czasu na rozpatrzenie odwołania, skargi lub zażalenia, ale okres oczekiwania na odpowiedź nie może przekroczyć 60 dni.
5. Termin wypłaty odszkodowania
• Do 30 dni liczonych od daty otrzymania zawiadomienia o Zdarzeniu.
• Gdyby wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia Świadczenia w tym terminie okazało się niemożliwe,
wówczas 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności będzie
możliwe.
6. Uposażony i Uprawniony
• Osoby lub podmioty, które wskażesz jako upoważnione do otrzymania Świadczenia od Ubezpieczyciela.
• Nadwyżka Świadczeń zostanie przekazana kolejno Tobie albo Twoim bliskim: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, rodzeństwu, pozostałym spadkobiercom.
7. Wypowiedzenie i odstąpienie od Umowy Ubezpieczenia oraz zwrot składki
• Możesz odstąpić od Umowy Ubezpieczenia w terminie 30 dni lub gdy jesteś przedsiębiorcą w terminie 7 dni od jej
zawarcia składając Ubezpieczycielowi pisemne oświadczenie. Ochrona ubezpieczeniowa skończy się w dniu złożenia oświadczenia, a Składka za niewykorzystany Okres ochrony zostanie Ci zwrócona.
• Wypowiedzieć Umowę Ubezpieczenia możesz w dowolnym momencie jej trwania. Wypowiedzenie uznaje się za
skuteczne z ostatnim dniem miesiąca, w którym Ubezpieczyciel otrzymał Twoje oświadczenie. Wypowiedzenie
Umowy Ubezpieczenia nie zwalnia Cię z obowiązku opłacenia składki za okres, w którym Ubezpieczyciel udzielał
Ochrony ubezpieczeniowej.
8. Zakres ochrony
• Zdarzenia objęte Ochroną ubezpieczeniową. Zależy od wybranego Pakietu określonego szczegółowo w Tabeli 1
poniżej. Szczegółowe definicje ryzyk objętych ochroną znajdziesz w Art. 1 OWU.
9. Świadczenie
• Kwota, którą Ubezpieczyciel wypłaca Uposażonemu lub Uprawnionemu w razie zajścia zdarzenia.
10. Suma ubezpieczenia
• Maksymalna wysokość Świadczeń, które Ubezpieczyciel wypłaci z tytułu danego zdarzenia (objętego Zakresem
ochrony).
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Tabela 1. Zakres ubezpieczenia i wysokość Świadczeń
PAKIET

ZAKRES OCHRONY
(ryzyko)

A

B

Zgon

Saldo zadłużenia do 250.000 PLN

Trwała i całkowita niezdolność do pracy

Saldo zadłużenia do 250.000 PLN

Pobyt w Szpitalu wskutek Nieszczęśliwego
wypadku

Spłata Rat Kredytu max
36.000 PLN*

Utrata pracy

Spłata Rat Kredytu max
36.000PLN**

* W przypadku Pobytu w Szpitalu wskutek Nieszczęśliwego otrzymasz do 12 Świadczeń w Okresie ubezpieczenia. Maksymalne miesięczne Świadczenie w postaci spłaty Raty Kredytu wynosi 3.000 PLN.
** W przypadku Utraty pracy otrzymasz do 12 Świadczeń w Okresie ubezpieczenia. Maksymalne miesięczne Świadczenie
w postaci spłaty Raty Kredytu wynosi 3.000 PLN.
Tabela 2. Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela

Trwałą i całkowita
niezdolność do pracy

Następstw i konsekwencji wypadków lub chorób odpowiednio rozpoznanych lub leczonych
lub mających miejsce przed Dniem zawarcia Umowy Ubezpieczenia

X

X

Twój czynny udział w działaniach wojennych, zbrojnych, zamieszkach i aktach przemocy

X

X

X

Usiłowałeś popełnić lub popełniłeś przestępstwo

X

X

X

X

Byłeś pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków toksycznych lub środków psychoaktywnych (tzw. dopalaczy)

X

X

X

X

Masowe skażenie chemiczne lub radioaktywne

X

X

X

X

Samookaleczenie lub uszkodzenia ciała na własną prośbę

X

X

Próba samobójstwa

X

Wyłączenie

Samobójstwo w ciągu dwóch pierwszych lat Ochrony ubezpieczeniowej

X

uprawianie niebezpiecznych sportów, do których należą: sporty motorowe oraz motorowodne, lotnicze, wspinaczka wysokogórska i skałkowa, nurkowanie z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, skoki do wody, spadochronowe, na linie, sporty walki

X

poddania się operacji plastycznej lub kosmetycznej, chyba że była ona niezbędna w celu usunięcia skutków nieszczęśliwego wypadku, jakiemu uległ Ubezpieczony

X

Utrata pracy

Zgon

Pobyt w Szpitalu wskutek
Nieszczęśliwego wypadku

ZAKRES OCHRONY
(ryzyko)

X

X

X

LEGENDA: znak „X” oznacza, że wyłączenie występuje
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Tabela 3. Niektóre wyłączenia szczegółowe
Zakres ochrony (ryzyko)

Wyłączenia
•

Pobytu w Szpitalu wskutek Nieszczęśliwego wypadku

Utrata pracy

pobyt ten miał miejsce w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, hospicjum, domu opieki pielęgniarskiej lub długoterminowej, Ośrodku dla psychicznie chorych lub leczenia nerwic
lub zaburzeń zachowania, Ośrodku leczenia uzależnień lekowych, narkotykowych lub alkoholowych, Ośrodku zajmującym się usprawnianiem, rehabilitacją lub rekonwalescencją, sanatorium, uzdrowisku lub Ośrodku wypoczynkowym, nawet, jeśli stanowią organizacyjną część Szpitala.

w odniesieniu do osób fizycznych:
• rozwiązania przez Ubezpieczonego stosunku służbowego, umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego lub umowy zlecenie w rozumieniu przepisów prawa pracy lub innych przepisów prawa regulujących dany stosunek, z wyłączeniem trybu rozwiązania umowy przez
pracownika bez wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w trybie art.
55 § 11 Kodeksu Pracy;
• rozwiązania stosunku służbowego, umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego lub umowy zlecenie za porozumieniem stron, w rozumieniu przepisów prawa pracy lub innych
przepisów prawa regulujących dany stosunek, chyba że porozumienie stron nastąpiło
z przyczyn niedotyczących pracownika z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub
zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, a porozumienie stron
miało miejsce w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu Utraty pracy;
• rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę z Ubezpieczonym bez wypowiedzenia
a także w związku z rozwiązaniem przez pracodawcę lub zleceniodawcę odpowiednio stosunku służbowego, kontraktu menedżerskiego lub umowy zlecenie w wyniku przyczyn
zawinionych przez Ubezpieczonego w rozumieniu kontraktu menedżerskiego, umowy zlecenie lub przepisów prawa regulujących dany stosunek służbowy, chyba, że rozwiązanie
nastąpiło wskutek długotrwałej choroby;
• rozwiązania umowy o pracę, stosunku służbowego, kontraktu menedżerskiego lub umowy zlecenie z upływem okresu na jakie były zawarte;
• rozwiązania stosunku służbowego, umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego lub umowy zlecenie, gdy Ubezpieczony otrzymał wypowiedzenie przed zawarciem Umowy Ubezpieczenia lub w okresie pierwszych 90 dni od zawarcia Umowy Ubezpieczenia.
w przypadku osób fizycznych prowadzących Działalność gospodarczą:
• usiłowania popełnienia lub dokonania przestępstwa przez Ubezpieczonego;
• zaprzestania prowadzenia Działalności gospodarczej przez Ubezpieczonego z innych powodów niż ekonomiczne;
• zakończenia prowadzenia Działalności gospodarczej wskutek wniosków złożonych przed
dniem zawarcia Umowy Ubezpieczenia lub w okresie pierwszych 180 dni od dnia zawarcia
Umowy Ubezpieczenia.

Informacje dodatkowe
1.
2.
3.
4.

Agent
• Dealer wchodzący w skład sieci dealerskiej Toyota/Lexus
Ubezpieczyciel
• Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. z siedzibą przy pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa i Cardif
Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy pl. Piłsudskiego 2
Początek ochrony
• Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy Zdarzeń, które zaszły w Okresie ubezpieczenia (rozpoczyna się on w dniu uruchomienia Kredytu).
Koniec ochrony
• Ochrona ubezpieczeniowa kończy się:
̶̶
w ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia trwającego maksymalnie 96 miesięcy – w stosunku do wszystkich
Ubezpieczonych;
̶̶
w dniu zgonu Ubezpieczonego - w stosunku do danego Ubezpieczonego;
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̶̶

5.

w dniu wypłaty Świadczenia z tytułu Trwałej i całkowitej niezdolności do pracy w wysokości Sumy ubezpieczenia - w stosunku do danego Ubezpieczonego;
̶̶
w dniu wypłaty łącznie 12 Świadczeń miesięcznych z tytułu Utraty pracy i Pobytu w Szpitalu wskutek Nieszczęśliwego wypadku– w odniesieniu do ubezpieczenia na wypadek Utraty pracy oraz Pobytu w Szpitalu wskutek
Nieszczęśliwego wypadku– w stosunku do danego Ubezpieczonego;
̶̶
w ostatnim dniu miesiąca, w którym Ubezpieczony ukończył 67 lata - w stosunku do danego Ubezpieczonego;
̶̶
z dniem upływu okresu wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia złożonego przez Ubezpieczającego – w stosunku do wszystkich Ubezpieczonych;
̶̶
z dniem skutecznego odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia – w stosunku do wszystkich Ubezpieczonych;
̶̶
w dniu odstąpienia od Umowy Kredytu– w stosunku do wszystkich Ubezpieczonych;
̶̶
w dniu określonym w Harmonogramie jako dzień spłaty ostatniej Raty Kredytu – w stosunku do wszystkich
Ubezpieczonych.
Opodatkowanie
• W przypadku osób fizycznych, Świadczenia są wolne od podatku dochodowego, zgodnie z postanowieniami Ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).
• W przypadku osób prawnych świadczenia ubezpieczeniowe otrzymane z tytułu Umowy Ubezpieczenia stanowią
przychód zgodnie z postanowieniami art 12 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od
osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. Nr. 54, poz. 851 z późn. zm.).
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