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Jeśli chcemy wykupić polisę na życie to musimy wiedzieć o tym, że są
sytuacje, w których ubezpieczyciel może odmówić udzielenia nam ochrony
ubezpieczeniowej. Takimi sytuacjami zajmiemy się w poniższym poradniku.

.

1. WSTĘP

Każdy ubezpieczyciel mający w swojej ofercie ubezpieczenie na życie, jest

zobowiązany do zweryfikowania ryzyka dotyczącego osoby, która chce

zakupić ubezpieczenie. Oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć śmierci czy

nagłego zachorowania, ale są pewne czynniki, które te ryzyko pozwalają oszacować.

Zajmiemy się nimi w dalszej części poradnika, ale należą do nich wiek

ubezpieczonego, stan jego zdrowia, zawód, który wykonuje lub sport, który uprawia.

Często pod uwagę brane są również skłonności do nałogów, o które pyta

ubezpieczyciel w ankiecie poświęconej odpowiedniej polisie.

Bardzo łatwo określić ryzyko zajścia nieprzewidzianego zdarzenia w związku z

wiekiem ubezpieczonego, gdyż osoba młoda jest dużo mniej zagrożona chorobą

serca czy udaru mózgu niż osoba starsza, np. po 50-tce. Ubezpieczyciel poprzez

ankietę i wywiad próbuje pozyskać informacje o naszym stanie zdrowia. My

natomiast powinniśmy rzetelnie i zgodnie z prawdą odpowiadać na pytania. Czasami

możemy spotkać się ze skierowaniem na specjalistyczne badania lekarskie, ale jest

to rzadki proceder. Ważną informacją dla ubezpieczyciela jest fakt, czy poważnie

chorowaliśmy lub to czy mamy jakieś przewlekłe problemy zdrowotne, albo czy

przechodziliśmy jakieś specjalne operacje.

Ważnym aspektem branym pod uwagę przez ubezpieczyciela jest również zawód

przez nas wykonywany. Każdy zawód różni się od siebie i niesie inne ryzyko

ciężkiego zachorowania a nawet ryzyka śmierci. Zarówno kierowca zawodowy, jak i

pracownik biurowy, mają określone ryzyka zawodowe.
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Ubezpieczyciela będzie również interesowało to, czy stosujemy jakieś używki.

Wiadomo nie od dziś, że palenie zwiększa stanowczo ryzyko zachorowania na

choroby płuc czy raka. Czas wolny (to w jaki sposób go spędzamy) też może rzucać

światło na to jakim jesteśmy klientem dla ubezpieczyciela. Osoby mało ruszające się,

otyłe będą zawsze bardziej narażone na choroby układu krążenia. Natomiast osoby,

które uprawiają sport będą kwalifikowane do osób narażonych na załamania.

2. ODMOWA ZE WZGLĘDU NA STAN ZDROWIA

Ankieta medyczna, którą przeprowadza z nami ubezpieczyciel ma na celu zebranie

informacji na temat naszego zdrowia. Pytanie jakie stosują Towarzystwa

Ubezpieczeniowe najczęściej są odnośnie przebytych przez nas chorób, operacji, a

także odnośnie używek, jakie zażywamy, czy lekarstwach, które stosujemy.

Oczywiście ankiety u poszczególnych ubezpieczycieli mogą różnić się detalami.

Poniżej przedstawiamy kilka pytań, które możemy spotkać w takiej ankiecie. Są to:

 Czy pali Pan/Pani lub rzucił palenie w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

 Czy w ciągu 10 lat był Pan/Pani leczony/a szpitalnie?

 Czy w ciągu 10 lat był Pan/Pani operowany/a?

 Czy w ciągu 10 lat wystąpił nowotwór złośliwy?

Ubezpieczyciele w wielu przypadkach ma dostęp do naszych danych o stanie

zdrowia. Tak, więc lepiej nie zatajać danych, o które jesteśmy pytani, gdyż

ubezpieczyciel jeśli zorientuje się, że nie przekazujemy całej prawdy o swoim

zdrowiu, może odmówić zawarcia umowy lub da nam bardzo nieciekawe warunki.

3. ODMOWA ZE WZGLĘDU NA WIEK UBEZPIECZONEGO

Wiek ubezpieczonego jest bardzo często stosowanym kryterium, które może nam

uniemożliwić zawarcie ubezpieczenia na życie. Często górnym limitem wiekowym, do

którego uzyskamy ochronę ubezpieczeniową to wiek 55 lat. Są ubezpieczyciele

stosujący wyższe kryteria wiekowa, np. jesteśmy w stanie ubezpieczyć się nawet do

70 roku życia.
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Wiele Towarzystw Ubezpieczeniowych proponuje już ubezpieczenia dla osób

starszych tzw. Seniorów. Pamiętajmy jednak o tym, żeby dokładnie czytać i

zaznajomić się z warunkami proponowanymi przez ubezpieczyciela. Bardzo często

okazuje się, że pomimo istnienia oferty dla seniorów warunki są dla nas bardzo

niekorzystne z powodu zaawansowanego wieku.

4. ODMOWA ZE WZGLĘDU NA UPRAWIANY SPORT LUB
INNE AKTYWNOŚCI

Ubezpieczyciele oczywiście zachęcają do uprawiania sportów, które są bezpieczne

dla zdrowia. Istnieją jednak tzw. Sporty ekstremalne, które nie są tolerowane przez

towarzystwa ubezpieczeniowe. Jeśli zdarzenie ubezpieczeniowe ma miejsce

podczas uprawiania takiego sportu to ubezpieczyciel może odmówić nam wypłaty

świadczenia. W przypadku, gdy praktykujemy taki sport bardzo często to

ubezpieczyciel może odmówić nam wystawienia polisy. Każde towarzystwo

ubezpieczeniowe posiada własną listę sportów ekstremalnych podaną w OWU.

Podajemy poniżej kilka przypadków, które najczęściej pojawiają się u

ubezpieczycieli:

 alpinizm i himalaizm,

 wspinaczka górska i skałkowa,

 rafting,

 baloniarstwo,

 sporty motorowe i motorowodne,

 jeździectwo,

 lotnictwo,

 spadochroniarstwo,

 szermierka,

 sporty siłowe,

 sporty walki i obronne,

 kajakarstwo górskie,
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 skoki do wody,

 skoki na linie,

 nurkowanie z użyciem specjalistycznego sprzętu,

 surfing,

 windsurfing,

 jazda na quadach,

 motocross,

 parkour,

 freerun,

 kitesurfing,

 narciarstwo i jazda na snowboardzie poza oznakowanymi trasami zjazdowymi,

 kolarstwo górskie,

5. ODMOWA ZE WZGLĘDU NA INNĄ WYKUPIONĄ POLISĘ

Całe szczęście posiadanie innej polisy nie wpływa na zakup kolejnej. Kolejna polisa

może przynieść nam więcej korzyści niż nam się wydaje.

Możemy uzyskać dwa odszkodowania np. ulegając wypadkowi łamiąc nogę. Polisa

grupowa może swoim zakresem posiadać przypadki, które nie wchodzą w zakres

ubezpieczenia indywidualnego, co będzie nam na rękę.

Wykupienie polisy życiowej często nie zależy tylko od nas. Wielki wpływ na to czy

uda nam się ubezpieczyć ma ostatecznie decyzja towarzystwa ubezpieczeniowego.

Jest wiele ryzyk składowych, które mogą nas dyskwalifikować, aby podpisać umowę

ubezpieczenia. Mamy nadzieję, że warianty, w których ubezpieczyciel może odmówić

zawarcia z nami polisy zostały wytłumaczone w tym poradniku w sposób zrozumiały i

satysfakcjonujący.


