GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA OSÓB KONTYNUUJĄCYCH UBEZPIECZENIE
„OPTYMALNY WYBÓR AXA”
Zdarzenie ubezpieczeniowe

Wysokość
świadczenia
(w zł)

Suma
ubezpieczenia
(w zł)

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie NW komunikacyjnego

56 000

40 000

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie NW

16 000

8 000

8 000

8 000

32 000
320

32 000

3 200

3 200

24 000

20 000

Śmierć współmałżonka Ubezpieczonego

4 000

4 000

Śmierć rodziców Ubezpieczonego

1 600

1 600

Śmierć rodziców współmałżonka Ubezpieczonego

1 600

1 600

Śmierć Ubezpieczonego
Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie NW
za 100% uszczerbku w następstwie NW 100% SU
za 1 % uszczerbku w następstwie NW 1% SU

Osierocenie dziecka przez Ubezpieczonego
Śmierć współmałżonka Ubezpieczonego w następstwie NW

800

Urodzenie się dziecka Ubezpieczonego

800

Urodzenie się martwego noworodka

1 600

1 600

Śmierć dziecka Ubezpieczonego

2 400

2 400

48,00

Składka miesięczna Ubezpieczonego
Założenia:
1) Składka w ubezpieczeniu grupowym prowadzonym przez Ubezpieczającego wynosiła 50 PLN.

2) W zakresie ubezpieczenia grupowego prowadzonego przez Ubezpieczającego występowała którakolwiek z następujących umów dodatkowych: Urodzenie się dziecka Ubezpieczonemu, Śmierć
rodziców Ubezpieczonego, Śmierć rodziców współmałżonka Ubezpieczonego.
3) Dotyczy polis w których zawarte jest prawo przystępowania do grupowego ubezpieczenia na życie dla osób kontynuujących ubezpieczenie "Optymalny Wybór AXA"

Informacje dodatkowe:
1. Na świadectwie uczestnictwa stanowiącym potwierdzenie ubezpieczenia, wskazane będą wyłącznie sumy ubezpieczenia.
2. Wysokość świadczenia wskazuje maksymalną kwotę należną osobie uprawnionej z tytułu umowy ubezpieczenia w przypadku zajścia danego zdarzenia ubezpieczeniowego, spełniającego przesłanki
wskazane w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na Życie „Optymalny Wybór AXA”. Świadczenie składa się odpowiednich sum ubezpieczenia. Sumy świadczeń wymienione w kolumnach
tabeli nie kumulują się.
3. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia należy zapoznać się z postanowieniami Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie „Optymalny Wybór AXA” wraz zmianami
oferowanych przez AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna.
4. Z tytułu zdarzeń powstałych w następstwie tego samego nieszczęśliwego wypadku suma świadczeń wypłaconych na podstawie wszystkich umów dodatkowych zawartych do danej umowy podstawowej
nie może przekroczyć 48 000 PLN, z wyłączeniem przypadków o których mowa w odpowiednich ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia dodatkowego.
5. Ważność niniejszej propozycji wygasa w przypadku zmiany warunków umowy ubezpieczenia grupowego prowadzonej przez Ubezpieczającego.

6. Towarzystwo zastrzega sobie prawo zmiany warunków grupowego ubezpieczenia na życie dla osób kontynuujących ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA w trakcie obowiązywania umowy
ubezpieczenia grupowego. W takim wypadku Towarzystwo poinformuje Ubezpieczającego określonego w umowie ubezpieczenia grupowego o zmienionych warunkach ubezpieczenia.
7. Niniejsza propozycja nie stanowi podstawy do określania zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczenia względem danego Ubezpieczonego.
Przed przystąpieniem do ubezpieczenia Ubezpieczony powinien zapoznać się z propozycją ubezpieczenia, wskazującą zakres ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia i składki oraz z postanowieniami
Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia „Optymalny Wybór AXA” wraz zmianami.
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