Regulamin promocji
„Druga Opinia Medyczna Gratis”
do umowy dodatkowej „Diagnoza Nowotworu”

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna informuje o specjalnej promocji do umowy dodatkowej – Ubezpieczenia
na wypadek zdiagnozowania nowotworu (Diagnoza Nowotworu), zawieranego w ramach Indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie z ochroną
na wypadek całkowitego i trwałego inwalidztwa – MetLife Gwarantowana Ochrona lub Indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie –
MetLife na Życie.
Promocja polega na bezpłatnym objęciu ochroną ubezpieczeniową odpowiednio Ubezpieczonego lub Współubezpieczonego w ramach umowy dodatkowej

Druga Opinia Medyczna.

Ubezpieczający ma prawo do skorzystania z promocji na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI SKORZYSTANIA Z PROMOCJI
Zawarcie umowy podstawowej odpowiednio MetLife Gwarantowana Ochrona lub MetLife na Życie i umowy dodatkowej Diagnoza Nowotworu
odpowiednio dla Ubezpieczonego lub Współubezpieczonego oraz
– Minimalna suma ubezpieczenia z tytułu ww. umowy dodatkowej Diagnoza Nowotworu odpowiednio w stosunku do Ubezpieczonego lub
Współubezpieczonego powinna wynosić 100.000 zł.
W przypadku zawarcia umowy dodatkowej zarówno dla Ubezpieczonego, jak i Współubezpieczonego promocją objęte są obie osoby.

–

ZAKOŃCZENIE PROMOCJI
Prawo do skorzystania z promocji określonej niniejszym Regulaminem kończy się odpowiednio dla Ubezpieczonego lub Współubezpieczonego wraz
z wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej z tytułu umowy dodatkowej Diagnoza Nowotworu odpowiednio w stosunku do Ubezpieczonego lub
Współubezpieczonego, zgodnie z OWU umowy dodatkowej Diagnoza Nowotworu.

UTRATA PRAWA DO PROMOCJI
Ubezpieczający traci prawo do promocji w następujących przypadkach:
– odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy podstawowej odpowiednio MetLife Gwarantowana Ochrona lub MetLife na Życie lub
– rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dodatkowej Diagnoza Nowotworu (zgodnie z OWU umowy dodatkowej Diagnoza Nowotworu), z tytułu
zawarcia której Ubezpieczający uzyskał prawo do promocji, lub
– obniżenia sumy ubezpieczenia umowy dodatkowej Diagnoza Nowotworu, z tytułu której Ubezpieczający uzyskał prawo do promocji, poniżej poziomu
uprawniającego do skorzystania z niniejszej promocji, lub
– przekształcenia umowy podstawowej MetLife Gwarantowana Ochrona w ubezpieczenie bezskładkowe.
W powyższych przypadkach umowa dodatkowa oraz ochrona ubezpieczeniowa w ramach umowy dodatkowej Druga Opinia Medyczna wygasa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Towarzystwo, po przeprowadzeniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, może odmówić zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia Diagnoza Nowotworu,
co będzie skutkowało brakiem możliwości skorzystania z promocji opisanej niniejszym Regulaminem.
Wszelkie pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć w sposób zdefiniowany w ww. Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
Niniejszy Regulamin stanowi integralną część odpowiednio umowy Indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie z ochroną na wypadek całkowitego
i trwałego inwalidztwa – MetLife Gwarantowana Ochrona lub Indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie – MetLife na Życie.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 marca 2017 roku.
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