Regulamin Promocji „Dodatkowa suma ubezpieczenia
na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji” (REG/HR/2/2019)

Postanowienia ogólne
§ 1. Organizator
Organizatorem Promocji „Dodatkowa suma ubezpieczenia na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji”, której warunki określa niniejszy Regulamin, jest Prudential International Assurance plc z siedzibą w Dublinie działająca poprzez Prudential International
Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie.

§ 2. Definicje
1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1) Dodatkowa suma ubezpieczenia – kwota stanowiąca równowartość 10% Sumy ubezpieczenia z tytułu Umowy dodatkowej na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji aktualnej na dzień przystąpienia do Promocji, nie większa jednak
niż 5000 zł. Kwota, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest zaokrąglana do pełnego złotego zgodnie z regułami
matematycznymi;
2) Pakiet zdrowotny – trzy Umowy dodatkowe (po jednej Umowie dodatkowej z każdej z grup wskazanych w lit. a – c)
zawarte na rzecz tego samego Ubezpieczonego i stanowiące w tym samym czasie uzupełnienie Umowy głównej:
a. Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji (kod OWUD HR) oraz
b. Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek poważnego zachorowania (kod OWUD CIE, CIP) / Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek poważnego zachorowania plus (kod OWUD CIEP, CIPP) / Ubezpieczenie dodatkowe kompleksowej
ochrony na wypadek poważnego zachorowania (kod OWUD SIL) oraz
c. Ubezpieczenie dodatkowe przejęcia opłacania składek na wypadek poważnego zachorowania (kod OWUD WOCE,
WOCP) / Kompleksowe ubezpieczenie dodatkowe przejęcia opłacania składek na wypadek poważnego zachorowania (kod OWUD WOSI) albo Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek poważnego uszczerbku/inwalidztwa (kod
OWUD PDI);
3) Promocja – promocja „Dodatkowa suma ubezpieczenia na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji” organizowana
przez Prudential polegająca na dodaniu do Umowy dodatkowej na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji (kod OWUD
HR) Dodatkowej sumy ubezpieczenia na zasadach określonych w Regulaminie;
4) Prudential – Prudential International Assurance plc z siedzibą w Dublinie przy ul. Adelaide Road, Montague House,
D02K039, Dublin 2, Irlandia, zarejestrowana w rejestrze spółek prowadzonym przez the Companies Registration Office
pod numerem 209956 i działająca na podstawie zezwolenia Central Bank of Ireland, działająca poprzez Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-670) przy ul. Puławskiej 182,
zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 708052;
5) Regulamin – niniejszy regulamin Promocji „Dodatkowa suma ubezpieczenia na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji”
określający warunki objęcia Ubezpieczającego Promocją;
6) Umowa dodatkowa – umowa rozszerzająca przedmiot i zakres Umowy głównej, stanowiąca jej uzupełnienie;
7) Umowa główna – umowa ubezpieczenia na życie EMERYTURA BEZ OBAW, OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS, OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW, KOMFORT ŻYCIA zawarta pomiędzy Prudential a Ubezpieczającym.
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2. Jeżeli niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, określenia zdefiniowane w Ogólnych warunkach ubezpieczenia Umowy głównej lub Ogólnych warunkach ubezpieczenia dodatkowego na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji używane są w Regulaminie w tym samym znaczeniu.
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§ 3. Warunki przystąpienia do Promocji
1. Promocją zostanie objęty każdy Ubezpieczający, który łącznie spełni następujące warunki:
1) zawrze z Prudential Umowę główną na rzecz danego Ubezpieczonego;
2) w ramach tej samej Umowy głównej zawrze Pakiet zdrowotny na rzecz tego samego Ubezpieczonego.
2. Za dzień objęcia Promocją uznaje się pierwszy dzień Okresu ubezpieczenia najpóźniej zawartej przez Ubezpieczającego
Umowy dodatkowej wchodzącej w skład Pakietu zdrowotnego w ramach danej Umowy głównej.

§ 4. Zasady Promocji
1. Promocja polega na dodaniu do Umowy dodatkowej na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji Dodatkowej sumy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 8.
2. Jeżeli na rachunek tego samego Ubezpieczonego zawarty jest więcej niż jeden Pakiet zdrowotny, to Dodatkowa suma
ubezpieczenia zostanie dodana do Umowy dodatkowej na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji wchodzącej w skład najwcześniej zawartego Pakietu zdrowotnego, stanowiącego uzupełnienie Umowy głównej na rachunek tego Ubezpieczonego.
3. Promocja wygasa z dniem:
1) rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy dodatkowej na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji;
2) rozwiązania lub wygaśnięcia przynajmniej jednej z Umów dodatkowych wchodzących w skład Pakietu zdrowotnego
w ramach danej Umowy głównej, innej niż Umowa dodatkowa na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji, poza przypadkami rozwiązania Umowy dodatkowej ze względu na spełnienie Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu danej
Umowy dodatkowej lub innych umów dodatkowych przejęcia opłacania składek stanowiących uzupełnienie Umowy
głównej, w ramach której został zawarty Pakiet zdrowotny;
3) rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy głównej, w ramach której została przyznana Promocja;
4) zgłoszenia roszczenia o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego, uznanego przez Prudential, którego wartość po zsumowaniu ze świadczeniami dotychczas wypłaconymi z tytułu Umowy dodatkowej na wypadek pobytu w szpitalu lub
operacji w Okresie ubezpieczenia osiągnęła limit określony w pkt 5 w Tabeli limitów stanowiącej załącznik nr 2 do Ogólnych warunków ubezpieczenia tej Umowy dodatkowej.
4. Dodatkowa suma ubezpieczenia wraz z Sumą ubezpieczenia będą stanowiły podstawę do obliczenia Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Umowy dodatkowej na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji na zasadach opisanych w Ogólnych
warunkach ubezpieczenia tej Umowy dodatkowej, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Świadczenia ubezpieczeniowe w części, w jakiej zostały obliczone na podstawie Dodatkowej sumy ubezpieczenia, nie są
brane pod uwagę przy wyliczaniu limitu dotyczącego maksymalnej wartości sumy Świadczeń ubezpieczeniowych wypłaconych w Okresie ubezpieczenia Umowy dodatkowej na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji. Do tej części świadczeń
ubezpieczeniowych limit, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, stosuje się odpowiednio, niezależnie od limitu dla
Świadczeń ubezpieczeniowych obliczonych na podstawie Sumy ubezpieczenia.
6. Wzięcie udziału w Promocji nie powoduje podwyższenia składki z tytułu Umowy głównej i Umów dodatkowych.
7. Dodatkowa suma ubezpieczenia nie podlega indeksacji oraz waloryzacji.
8. W przypadku podwyższenia lub obniżenia Sumy ubezpieczenia na wniosek Ubezpieczającego w trakcie trwania Umowy
dodatkowej na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji Dodatkowa suma ubezpieczenia zostanie odpowiednio podwyższona lub obniżona w ten sposób, że stanowić ona będzie 10% Sumy ubezpieczenia aktualnej na dzień wejścia w życie zmiany
wysokości Sumy ubezpieczenia, ale nie będzie wyższa niż 5000 zł.
9. Prudential potwierdza objęcie Promocją w Polisie.

§ 5. Czas trwania Promocji
1. Promocja rozpoczyna się z dniem 1.06.2019 r. i trwa do odwołania.
2. Prudential zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji. Informacja ta zostanie udostępniona na stronie www.pru.pl
oraz za pośrednictwem przedstawicieli Prudential. Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa Ubezpieczających, którzy
przystąpili do Promocji przed jej zakończeniem, oraz na zakres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej.

§ 6. Reklamacje
Do reklamacji, skarg i zażaleń wynikających z Regulaminu mają zastosowanie postanowienia dotyczące reklamacji, skarg i zażaleń, określone w Umowie głównej.
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§ 7. Opodatkowanie świadczeń ubezpieczeniowych
W zakresie opodatkowania świadczeń ubezpieczeniowych z tytułu umowy ubezpieczenia objętej Promocją zastosowanie mają
postanowienia dotyczące opodatkowania świadczeń ubezpieczeniowych określone w Umowie dodatkowej i Umowie głównej.

§ 8. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Promocji został sporządzony przez Prudential i wchodzi w życie z dniem 1.06.2019 r.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.pru.pl. oraz w jednostkach Prudential obsługujących klientów.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. W takim przypadku informacja ta zostanie udostępniona na stronie
www.pru.pl oraz w jednostkach Prudential obsługujących klientów. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa Ubezpieczających i Ubezpieczonych, którzy zostali objęci Promocją przed wejściem w życie zmiany Regulaminu, oraz na zakres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu
cywilnego oraz innych ustaw, postanowienia Ogólnych warunków ubezpieczenia Umów głównych lub Umów dodatkowych.
5. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
6. W przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego z niniejszego Regulaminu lub z nim związanego właściwy będzie sąd
zgodnie z właściwością ogólną (tj. sąd właściwy miejscowo dla siedziby lub miejsca zamieszkania pozwanego) lub sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub innego uprawnionego
z umowy ubezpieczenia, lub ich spadkobierców.
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