Regulamin usługi OBJĘCia ubezpieczeniem nasTĘPsTW
niesZCZĘŚliWYCH WYPaDKÓW ”na WsZelKi WYPaDeK” na RZeCZ
aBOnenTÓW T-MOBILE ZWanY DaleJ „Regulaminem”
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§ 1 Wstęp
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków „Na wszelki wypadek” na rzecz Abonentów T-Mobile S.A. (zwane dalej
„Ubezpieczeniem”) jest objęte Umową Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków „Na wszelki wypadek” na
rzecz Abonentów T-Mobile Polska S.A. (zwaną dalej „Umową ubezpieczenia”), zawartą pomiędzy T-Mobile Polska S.A. (zwaną dalej
„Ubezpieczającym” lub „Operatorem”) a Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce (zwanym dalej „Ubezpieczycielem”)
w dniu 23 września 2013 roku.
Do Umowy ubezpieczenia mają zastosowanie Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
„Na wszelki wypadek” na rzecz Abonentów T-Mobile S.A. (zwane dalej „OWU”).
Operator rozpocznie oferowanie Abonentom możliwości objęcia Ubezpieczeniem z dniem 18.11.2013 na poniższych warunkach.
§ 2 Zasady przystąpienia do Ubezpieczenia
Możliwość przystąpienia do Ubezpieczenia przysługuje wyłącznie Konsumentowi, będącemu stroną Umowy o Świadczenie Usług
Telekomunikacyjnych zawartej z Operatorem, korzystającemu z taryfy głosowej (dalej „Abonent”), który spełnia poniższe warunki:
nie wypowiedział Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych (zwanej dalej „UoŚUT”) lub Aneksu do UoŚUT,
nie ma zaległości w płatnościach na tzw. koncie Abonenta oraz dla którego Operator nie zawiesił możliwości inicjowania Usług
Telekomunikacyjnych z tytułu braku płatności.
Przystąpienie do Ubezpieczenia następuje na podstawie złożonego przez Abonenta oświadczenia woli, wyrażonego za pomocą
środków porozumienia się na odległość, na warunkach określonych w OWU oraz niniejszym Regulaminie. Odpowiedzialność
Ubezpieczyciela w stosunku do Ubezpieczonego rozpoczyna się w Dniu przystąpienia Ubezpieczonego do Ubezpieczenia.
Zasady przystąpienia do ubezpieczenia zostały określone w §4 ust. 2 OWU.
Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Abonenta (zwanego dalej „Ubezpieczonym”), który przystąpił do Ubezpieczenia.
Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące Zdarzenia:
Zgon Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku,
Zgon Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego,
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku.
Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczeniowego oraz sum ubezpieczenia znajdują się w OWU.
Ochrona ubezpieczeniowa przysługuje 24 godziny na dobę, a swym zasięgiem terytorialnym obejmuje cały świat, z zastrzeżeniem, iż
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku obejmować będzie wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.
Przystąpienie do Ubezpieczenia jest dobrowolne.
Abonent może w tym samym czasie być objęty jednym Ubezpieczeniem.
Abonent, który przystąpi do Ubezpieczenia, ma zagwarantowane niezmienne warunki Ubezpieczenia i stałą wysokość Składki przez
okres 24 miesięcy od Dnia przystąpienia do Ubezpieczenia.
Nie jest możliwe przeniesienie przez Ubezpieczonego praw wynikających z Przystąpienia do Ubezpieczenia na inną osobę.
§ 3 Zmiana Wariantu ubezpieczenia
Ubezpieczony może zmienić wybrany uprzednio Wariant ubezpieczenia poprzez złożenie Ubezpieczycielowi oświadczenia woli w tym
zakresie, w formie pisemnej – wysłanego na adres Ubezpieczyciela, lub telefonicznie – pod numerem telefonu Ubezpieczyciela (22)
529 17 94.
Zmiana Wariantu Ubezpieczenia może nastąpić w każdym czasie.
Dla Abonentów zainteresowanych zmianą Wariantu ubezpieczenia w okresie od Dnia Przystąpienia do Ubezpieczenia do dnia
naliczania pierwszej Składki, pierwsza Składka będzie należna Ubezpieczycielowi po drugim Okresie Rozliczeniowym, a tym samym
wraz z rozpoczęciem trzeciego Okresu ochrony dla danego Ubezpieczonego.
Szczegółowe zasady dotyczące zmiany Wariantu ubezpieczenia przez Ubezpieczonego znajdują się w §4 ust. 7-9 OWU.
§ 4 Rezygnacja z Ubezpieczenia
Rezygnacja Ubezpieczonego z Ochrony ubezpieczeniowej następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia przez
Ubezpieczonego o rezygnacji z Ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczycielowi, w formie pisemnej – wysłanego na adres
Ubezpieczyciela, lub telefonicznie – pod numerem telefonu Ubezpieczyciela (22) 529 17 94.
Rezygnacja z Ubezpieczenia może nastąpić w każdym czasie.
Szczegółowe zasady dotyczące Rezygnacji z Ubezpieczenia przez Ubezpieczonego zostały opisane w §4 ust. 3-6 OWU.
§ 5 Wygaśnięcie Ochrony ubezpieczeniowej
Rozwiązanie lub wygaśnięcie UoŚUT powoduje utratę przez Abonenta prawa do korzystania z Ubezpieczenia, z końcem okresu, za
jaki została zapłacona ostatnia Składka przez Ubezpieczającego.
W przypadku dokonania cesji praw i obowiązków Abonenta, wynikających z UoŚUT na inny podmiot, Abonent utraci prawo do
korzystania z Ubezpieczenia z dniem dokonania cesji.
Zmiana przez Ubezpieczonego taryfy, w związku z podjęciem przez niego działalności gospodarczej, powoduje utratę przez Abonenta
prawa do korzystania z Ubezpieczenia z dniem dokonania zmiany taryfy.
Oprócz postanowień dotyczących wygaśnięcia Ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z §11 OWU, Ochrona ubezpieczeniowa
w stosunku do danego Ubezpieczonego wygasa na skutek zajścia jednego ze zdarzeń:
wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy ubezpieczenia pomiędzy Ubezpieczycielem a Ubezpieczającym,
zgonu Ubezpieczonego,
ukończenia przez Ubezpieczonego 70 roku życia,
zawieszenie wszelkich świadczeń Usług Telekomunikacyjnych w ramach UoŚUT, zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T-Mobile z tytułu braku płatności.
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§ 6 Opłata za Ubezpieczenie
Z tytułu przystąpienia do Ubezpieczenia, Ubezpieczony jest zobowiązany do zapłaty opłaty miesięcznej (zwanej dalej „Opłatą”)
w wysokości równej wysokości Składki ubezpieczeniowej od trzeciego Okresu ochrony, przypadającego po złożeniu Deklaracji
przystąpienia.
Ubezpieczający zobowiązany jest do zapłaty Składki za Abonentów, którzy przystąpili do Ubezpieczenia i których zgłosił do
Ubezpieczenia zgodnie z Umową ubezpieczenia. Obowiązek Ubezpieczającego do zapłaty Składek w stosunku do danego
Ubezpieczonego obowiązuje od trzeciego Okresu ochrony, przypadającego po złożeniu Deklaracji przystąpienia przez
Ubezpieczonego.
Opłata będzie pobierana przez czas trwania UoŚUT.
Opłata będzie widoczna na fakturze wystawionej z tytułu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, w sekcji - Pozostałe Usługi. Za
opłatę z tytułu Ubezpieczenia nie będą wystawiane odrębne faktury, gdyż Ubezpieczenie powiązane jest z numerem telefonu
Abonenta w ramach zawartej UOŚUT.
Zmiana taryfy przez Abonenta na inną taryfę, w ramach tej samej taryfy, obowiązującej w UoŚUT nie powoduje zmiany wysokości
miesięcznej Opłaty za ubezpieczenie.
Termin płatności opłaty miesięcznej jest taki sam jak dla faktury wystawionej z tytułu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.
§ 7 Postanowienia Końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz OWU, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy
polskiego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o działalności ubezpieczeniowej jak również postanowienia
Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T-Mobile.
Operator będzie zobowiązany do udostępnienia na stronie internetowej Operatora niniejszego Regulaminu, jak również OWU i innych
dokumentów (np. formularz zgłoszenia roszczenia) związanych z przystąpieniem do Ubezpieczenia.
Operator może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Informacja o zmianie Regulaminu nastąpi w formie
elektronicznej. Aktualna wersja Regulaminu będzie udostępniona na stronie internetowej Operatora. Zmiana Regulaminu nie wywiera
wpływu na uprawnienie Abonenta, o którym mowa powyżej w § 2 ust.10.
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