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I OKRES UBEZPIECZENIA OD  2020-04-30
00:00:00

DO  2023-04-29 UMOWA ZADŁUŻENIOWA – Kredyt/pożyczka
spłacana ratalnie (spłata kapitału częściej niż raz w
roku)

√

II

1

Lp.

UBEZPIECZAJĄCY
Adres

UL.

TelefonPESELImię i nazwisko

E-mail

UBEZPIECZONY
Lp.

1

Imię i nazwisko PESEL Zawód wykonywany

nie dotyczy

III

Adres

UL.

Klasa ryzyka

nie dotyczy

WARUNKI ORAZ ZAKRES UBEZPIECZENIA

Rodzaj SU Nr umowy zadłużeniowej Aktualne zobowiązanie na dzień
zawarcia Umowy ubezpieczenia

% udziału Ubezpieczonego
w zobowiązaniu Suma ubezpieczenia

KREDYTOWA 5 000 zł 100 5 000 zł

IV

Podstawowy zakres ubezpieczenia Wysokość świadczenia (świadczenie główne)

Śmierć Ubezpieczonego 100% aktualnego zobowiązania, nie więcej niż 5 000 zł

Składka za ryzyko

113 zł

Wyjaśnienie:
Zakres ubezpieczenia po ograniczeniu ochrony w ramach podstawowego zakresu ubezpieczenia
W ubezpieczeniu na wypadek Śmierci Ubezpieczonego (podstawowy zakres ubezpieczenia) po ukończeniu przez Ubezpieczonego 70 roku
życia  Ubezpieczyciel  ponosi  odpowiedzialność  do wysokości  10% sumy ubezpieczenia,  ale  nie  więcej  niż  5  000 zł,  jeżeli  śmierć  będzie
spowodowana inną przyczyną niż  nieszczęśliwy wypadek.

Aktualne zobowiązanie obejmuje kwotę kapitału faktycznie pozostałego do spłaty na dzień zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. Jednak
świadczenie nie obejmuje zaległych rat kapitałowych bądź odsetkowych (poza jedną zaległą ratą odsetkową najwcześniej wymagalną pod
warunkiem,  że  zaległość  w  zapłacie  tej  raty  odsetkowej  jest  nie  dłuższa  niż  30  dni  przed  zajściem  zdarzenia  ubezpieczeniowego),
jakichkolwiek  odsetek  dodatkowych  związanych  z  zaległościami  w  spłacie,  kar  umownych,  dodatkowych  opłat  manipulacyjnych  ani
kosztów  związanych  z  zawarciem  czy  obsługą  umowy  zadłużeniowej.

UPOSAŻENI
PESEL/REGONTyp uposażonego Imię i nazwisko/Nazwa % SUPokrewieństwo/KRS

KREDYTODAWCA 100*
* Wysokość świadczenia w ramach uposażenia jest równe wysokości aktualnego zobowiązania w ramach umowy zadłużeniowej na dzień
zajścia wypadku ubezpieczeniowego.

V

Świadczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego (za wyjątkiem świadczeń wypłacanych w ramach ryzyk dodatkowych, obejmowanych
ochroną na podstawie klauzul dodatkowych) wypłacane jest w pierwszym rzędzie Uposażonemu Kredytodawcy, który ma pierwszeństwo
przed  innymi  Uposażonymi  jako  Uposażony  Kredytodawca.  Uposażony  Kredytodawca  będzie  uprawniony  do  otrzymania  kwoty
odpowiadającej  sumie  aktualnego  zobowiązania  w  ramach  umowy  zadłużeniowej  na  dzień  zajścia  zdarzenia  ubezpieczeniowego.  Jeżeli
zawarto  Umowę  ubezpieczenia  na  stałą  sumę  ubezpieczenia,  pozostała  część  świadczenia  wypłacanego  na  wypadek  śmierci
ubezpieczonego (to jest różnica pomiędzy wysokością stałej  sumy ubezpieczenia a kwotą aktualnego zobowiązania – o ile taka różnica
występuje) przypada pozostałym Uposażonym według zasad określonych w OWU.

W przypadku odwołania Uposażonego Kredytodawcy lub wyznaczenia innego Uposażonego w jego miejsce, Ubezpieczyciel poinformuje o
tym  niezwłocznie  Uposażonego  Kredytodawcę,  na  co  Ubezpieczający  zawierając  Umowę  ubezpieczenia  jako  zabezpieczenie  umowy
zadłużeniowej  wyraża  nieodwołalną  zgodę.  W  przypadku  Umowy  ubezpieczenia  zawartej  na  cudzy  rachunek,  wyrażenie  zgody  przez
Ubezpieczonego  na  zawarcie  Umowy  na  jego  rachunek  oznacza  automatycznie  wyrażenie  zgody  na  powyższe.

SKŁADKA
Składka jednorazowa 113 zł (słownie: sto trzynaście zł)

VI

WARUNKI PŁATNOŚCIVII
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Na mocy przepisów ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych
osobowych (dalej: RODO) Generali Życie T.U. S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 15B jest administratorem Pana/Pani danych
osobowych.

1.
VIII INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

2. Jako administrator danych osobowych Generali Życie T.U. S.A. informuje Pana/Panią, iż:
a) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania Umowy ubezpieczenia;
b) Pana/Pani dane przetwarzane będą również w celu wykonania przez instytucje obowiązane obowiązków wynikających z ustawy z
dnia 1 marca 2018 r.  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
c) Pana/Pani dane przetwarzane będą w celu:
- zawarcia i wykonania Umowy ubezpieczenia (art. 6 ust.1 pkt b) RODO;
-  realizacji  uzasadnionego  interesu  administratora:  marketingu  bezpośredniego  produktów  własnych  administratora  i  dochodzenia
roszczeń  (art.  6  ust.  1  pkt  f)  RODO;
-  realizacji  obowiązku  prawnego  ciążącego  na  administratorze:  m.in.  wynikającego  z  przepisów  o  rachunkowości,  czynności
podejmowane  w  związku  z  przeciwdziałaniem  przestępczości  ubezpieczeniowej,  ocenie  ryzyka  (art.  6  ust.  1  pkt  c)  RODO;
- marketingu, na podstawie dobrowolnej zgody (jeśli została wyrażona) - (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO;
d)  posiada  Pan/Pani  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  i  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do
przenoszenia  danych,  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania
dokonanego  na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem;
e)  dane  mogą  być  udostępnione  przez  Ubezpieczyciela  innym  zakładom  ubezpieczeń,  prowadzącym  działalność  w  zakresie
reasekuracji  czynnej,  w  celach  związanych  z  reasekuracją  ryzyka  oraz  innym  podmiotom  wykonującym  usługi  i  spełniającym
świadczenia  objęte  Umową ubezpieczenia,  jak  również  podmiotom upoważnionym do  uzyskania  informacji  na  podstawie  przepisów
ustawy  z  dnia  11  września  2015  r.  (Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  1844)  o  działalności  ubezpieczeniowej  i  reasekuracyjnej;
f) kontakt z inspektorem ochrony danych u Ubezpieczyciela możliwy jest pod adresem e-mail iod@generali.pl lub nr tel. 913 913 913;
g) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy ubezpieczenia, zgodnie z przepisami prawa;
h) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul.  Stawki 2,  00-193 Warszawa) gdy uzna
Pan/Pani,  iż  przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;
i) Pana/Pani dane osobowe mogą zostać wykorzystane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania - w
celach zawarcia, wykonania Umowy oraz marketingu. Na podstawie otrzymanych danych może zostać dokonana ocena ryzyka oraz
kalkulacja składki przez system informatyczny (bez wpływu człowieka). Ma Pan/Pani prawo do:
-  zakwestionowania  decyzji  wydanej  bez  wpływu  człowieka,  do  wyrażenia  własnego  stanowiska  lub  do  podjęcia  decyzji  przez
człowieka  –  poprzez  kontakt  z  Ubezpieczycielem,
- wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym (w tym profilowania).

Podpis i pieczęć Przedstawiciela Generali Życie T.U. S.A.Data złożenia oferty
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