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do zrzeszeniowej umowy grupowego ubezpieczenia 
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SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW 

BEZPIECZNY KREDYT PLUS 
powyżej 50 tys. zł 

 
 
 

Rozdział I.  
Postanowienia ogólne 
 
§ 1  
Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji  ogólnych warunków ubez-
pieczenia 
1. Niniejsze szczegółowe warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do 

ochrony udzielanej na podstawie Zrzeszeniowej Umowy Grupowego 
Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Bezpieczny Kredyt Plus zawiera-
nego przez Ubezpieczającego na rzecz Ubezpieczonych (zwanej dalej 
„umową” bądź „umową ubezpieczenia”). 

2. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w oparciu o postanowienia niniej-
szych szczegółowych warunków ubezpieczenia, stanowiących załącznik do 
umowy oraz jej integralną część. 

 
§ 2 
Definicje i skróty 
Terminom użytym w umowie grupowego ubezpieczenia na życie Kredytobiorców 
(umowa ubezpieczenia) nadaje się następujące znaczenia: 

1) Towarzystwo – Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i 
Rentowych Concordia Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu; 

2) Ubezpieczający – Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz 
Ubezpieczonych bądź Bank, który przystąpił do tej umowy uczestni-
cząc w jej realizacji; 

3) Ubezpieczony – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działal-
ność gospodarczą lub rolniczą oraz spółka cywilna osób fizycznych 
przystępująca do umowy ubezpieczenia, na rzecz której umowa ubez-
pieczenia jest zawierana. Ubezpieczony w umowie kredytu określany 
jest jako Kredytobiorca lub Współkredytobiorca; 

4) Wiek wstępu – wiek obliczany jako różnica roku kalendarzowego, w 
którym rozpoczyna się w stosunku do danego Ubezpieczonego 
ochrona ubezpieczeniowa i roku kalendarzowego, w którym urodził 
się Ubezpieczony; 

5) Umowa kredytu – umowa kredytu, a w szczególności kredytu hipo-
tecznego, mieszkaniowego, inwestycyjnego, kredytowej linii hipotecz-
nej, kredytu obrotowego w rachunku kredytowym, kredytu obrotowe-
go w rachunku bieżącym, kredytu rewolwingowego, dla klientów in-
dywidualnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospo-
darczą lub rolniczą; 

6) Kredyt – operacja polegająca na postawieniu przez bank do dyspozycji 
kredytobiorcy na czas oznaczony określonej kwoty środków pienięż-
nych, z przeznaczeniem na określony cel. Kredytobiorca zobowiązuje 
się do korzystania z kredytu na warunkach określonych w umowie, 
zwrotu kwoty wykorzystywanego kredytu wraz z odsetkami w okre-
ślonym terminie spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu; 

7) Nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną ze-
wnętrzną i niezależną od woli Ubezpieczonego, będące bezpośrednią i 
wyłączną przyczyną doznania przez Ubezpieczonego wypadku ubez-
pieczeniowego objętego ochroną. Przez nieszczęśliwy wypadek nie ro-
zumie się zawału serca ani udaru mózgu.  

§ 3 
Długość trwania umowy ubezpieczenia i skutki rozwiązania lub wygaśnię-
cia umowy ubezpieczenia 
1. Okres obowiązywania umowy ubezpieczenia jest równy okresowi za jaki 

została opłacona składka.  
2. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy ubezpieczenia przez danego Ubezpie-

czającego oznacza, że ochrona ubezpieczeniowa wobec Ubezpieczonych nie 
ulega przedłużeniu i wygasa z upływem okresu za jaki została zapłacona 
składka.  

 
§ 4  
Przedmiot umowy ubezpieczenia 
1. Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest ponoszenie przez Towarzystwo 

ryzyka zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci: 
a) śmierci Ubezpieczonego (GRKB), 
b) trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy spowodowa-

nej nieszczęśliwym wypadkiem (GRKB-TCNN). 

2. Ubezpieczony może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową łącznie w zakresie 
ryzyka, o którym mowa w ust. 1 pkt. a) i b). 

3. Umowa ubezpieczenia zawierana jest w związku z zawieraną przez Ubezpie-
czonego jako Kredytobiorcę lub Współkredytobiorcę umową kredytu. 

4. W przypadku zawarcia umowy kredytu przez Współkredytobiorców, każdy z 
nich z osobna w deklaracji przystąpienia określa proporcję, w jakiej jest odpo-
wiedzialny za spłatę kredytu.  

5. Przedmiotem umowy ubezpieczenia w zakresie ryzyka, o którym mowa  
w ust. 1 pkt. a) jest ponoszenie przez Towarzystwo ryzyka zajścia wypadku 
ubezpieczeniowego w postaci śmierci Ubezpieczonego, z tym zastrzeżeniem, iż 
po ukończeniu przez Ubezpieczonego 65 roku życia Towarzystwo ponosi od-
powiedzialność jedynie za śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku. 

6. Przedmiotem umowy ubezpieczenia w zakresie ryzyka, o którym mowa  
w ust. 1 pkt b) jest ponoszenie przez Towarzystwo ryzyka zajścia wypadku 
ubezpieczeniowego w postaci trwałej i całkowitej utraty przez Ubezpieczonego 
zdolności do dalszego wykonywania jakiejkolwiek pracy zawodowej lub innej 
działalności zawodowej. Niezdolność do pracy spowodowana może być wy-
łącznie nieszczęśliwym wypadkiem. Za trwałą niezdolność do pracy Towarzy-
stwo przyjmuje niezdolność orzeczoną na okres stały. Podstawą do uznania 
przez Towarzystwo zajścia wypadku ubezpieczeniowego jest orzeczenie stwier-
dzające całkowitą niezdolność do pracy, wydane przez działającego przy wła-
ściwym organie emerytalno-rentowym lekarza orzecznika, zastrzegając sobie 
jednak prawo do weryfikacji zasadności orzeczenia i skierowania Ubezpieczo-
nego na powołaną przez siebie komisję lekarską. 

 
§ 5 
Przedmiot ochrony ubezpieczeniowej. Dobro chronione 
Przedmiotem udzielanej przez Towarzystwo ochrony ubezpieczeniowej jest: 

a) w odniesieniu do ryzyka śmierci Ubezpieczonego – życie Ubezpieczonego, 
b) w odniesieniu do ryzyka trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego 

do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem- zdrowie Ubezpieczo-
nego. 

 
§ 6 
Przedmiot świadczenia ubezpieczeniowego 
1. W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci śmierci Ubezpie-

czonego lub trwałej i całkowitej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczę-
śliwym wypadkiem Towarzystwo wypłaci świadczenie ubezpieczeniowe w wy-
sokości odpowiadającej sumie niespłaconych rat kapitałowych przypadających 
zgodnie z harmonogramem spłat, w dniu zajścia wypadku ubezpieczeniowego. 
Wysokość świadczenia ubezpieczeniowego nie obejmuje zaległych rat, jakich-
kolwiek odsetek, kar umownych ani kosztów związanych z zawarciem czy ob-
sługą kredytu. 

2. W sytuacji objęcia ochroną ubezpieczeniową Kredytobiorcy i Współkredyto-
biorcy, zajście wypadku ubezpieczeniowego u jednego z nich powoduje, iż To-
warzystwo zobowiązane jest do wypłaty świadczenia, o którym mowa w ust. 1 
w wysokości zgodnej z proporcją określoną w deklaracji przystąpienia. Pozosta-
ła część niespłaconego kredytu pozostaje do spłaty przez pozostałego Współ-
kredytobiorcę.  

3. Za dzień zajścia wypadku ubezpieczeniowego przyjmuje się, w odniesieniu do 
wypadku ubezpieczeniowego w postaci: 
a) śmierci Ubezpieczonego – dzień śmierci Ubezpieczonego; 
b) trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy spowodowa-

nej nieszczęśliwym wypadkiem - dzień wystąpienia nieszczęśliwego wy-
padku. 

 
Rozdział II 
Składka ubezpieczeniowa 
 
§ 7 
Jednolitość składki ubezpieczeniowej 
1. Składka ustalana jest w sposób jednakowy dla wszystkich Ubezpieczonych. 
2. Warunki ochrony ubezpieczeniowej są jednakowe dla wszystkich Ubezpieczo-

nych. 
3. Wszyscy ubezpieczeni tworzą jedną grupę osób objętych ochroną ubezpiecze-

niową. 
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§ 8 
Wysokość składki ubezpieczeniowej 
1. Składka ubezpieczeniowa opłacana miesięcznie w pierwszym roku kredyto-

wania stanowi iloczyn wysokości przyznanego kredytu oraz wskaźnika składki 
ubezpieczeniowej. Składka ubezpieczeniowa opłacana w kolejnych latach 
kredytowania stanowi iloczyn wysokości zadłużenia wynikającego z harmo-
nogramu spłat na pierwszy dzień każdego rocznego okresu kredytowania 
oraz wskaźnika składki ubezpieczeniowej. Wysokość składki opłacanej mie-
sięcznie jest stała przez roczny okres kredytowania. Przez zadłużenie rozumie 
się pozostałą do spłaty sumę rat kapitałowych bez zaległych rat, jakichkol-
wiek odsetek, kar umownych oraz kosztów związanych z zawarciem czy ob-
sługą kredytu. 

2. Składka ubezpieczeniowa opłacana rocznie stanowi 12-krotność składki 
miesięcznej, o której mowa w ust. 1. 

3. Wskaźnik składki ubezpieczeniowej wyliczany jest na podstawie wieku, płci, 
stanu zdrowia, a także liczebności grupy. 

4. W przypadku, gdy umowa kredytu zawarta zostaje przez Współkredytobior-
ców składka ubezpieczeniowa każdego ze Współkredytobiorców obliczana 
jest odrębnie w zależności proporcji w jakiej dany Współkredytobiorca od-
powiada za spłatę kredytu, zgodnie z zasadami ustalonymi w ust. 1. lub 2. 

 
§ 9 
Opłacanie składki ubezpieczeniowej 
1. Z tytułu udzielania przez Towarzystwo ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpie-

czający zobowiązany jest do opłacenia finansowanej przez Ubezpieczonego 
składki ubezpieczeniowej. Przez opłacanie składki ubezpieczeniowej należy 
rozumieć naliczenie i odprowadzenie składki ubezpieczeniowej na numer ra-
chunku bankowego Towarzystwa. Ubezpieczający zobowiązany jest do nali-
czenia i pobrania pierwszej składki ubezpieczeniowej w dniu złożenia przez 
Ubezpieczonego deklaracji przystąpienia do umowy ubezpieczenia. 

2. Składka ubezpieczeniowa uważana jest za zapłaconą w dniu, w którym 
dokonano wpłaty na podany przez Towarzystwo numer rachunku bankowe-
go. Dla celów objęcia ochroną ubezpieczeniową za dzień zapłaty uważa się 
również dzień dokonania wpłaty składki ubezpieczeniowej za Ubezpieczone-
go na rachunek bankowy Ubezpieczającego.    

3. Ubezpieczający zobowiązany jest do odprowadzenia naliczonych i pobranych 
od Ubezpieczonych składek ubezpieczeniowych w terminie do 10 – go dnia  
kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu, w którym składka 
ubezpieczeniowa została naliczona i pobrana. 

4. Składka ubezpieczeniowa opłacana jest miesięcznie lub rocznie z góry za czas 
udzielania ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z wyborem Ubezpieczającego. 

5. W przypadku niezapłacenia kolejnej składki ubezpieczeniowej w dniu wyma-
galności, Towarzystwo zawiesi w stosunku do danego Ubezpieczonego udzie-
lanie ochrony ubezpieczeniowej na okres, za jaki składka nie została opłaco-
na, nie dłużej niż 60 dni kalendarzowych licząc od dnia wymagalności składki. 
Ubezpieczony zostanie ponownie objęty ochroną ubezpieczeniową od pierw-
szego dnia następującego po dniu zapłacenia składki ubezpieczeniowej. Nie-
opłacenie w terminie 60 dni traktuje się jako odstąpienie od umowy ubezpie-
czenia z ostatnim dniem, za który została opłacona składka. 

6. Kolejne składki ubezpieczeniowe Ubezpieczający jest zobowiązany naliczać i 
pobierać miesięcznie lub rocznie zgodnie z wybraną częstotliwością oraz 
zgodnie z terminem płatności rat kredytu. 

 
§ 10 
Wysokość wskaźnika składki ubezpieczeniowej 
Wysokość wskaźnika składki ubezpieczeniowej została określona w umowie 
ubezpieczenia.  
 
§ 11 
Zmiana wysokości wskaźnika składki ubezpieczeniowej 
1. W przypadku zmiany warunków służących określeniu wskaźnika składki 

ubezpieczeniowej Towarzystwo może zaproponować zmianę wysokości 
wskaźnika składki ubezpieczeniowej.  

2. Zmieniony wskaźnik składki ubezpieczeniowej obowiązuje w stosunku do 
wszystkich Ubezpieczonych. 
 

Rozdział III 
Zakres i czas trwania ochrony ubezpieczeniowej 
 
§ 12 
Wiek przystąpienia 
Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte osoby fizyczne, których wiek 
wstępu w dniu początku ochrony ubezpieczeniowej będzie nie niższy niż 18 lat i 
nie wyższy niż 85 lat pomniejszone o okres ubezpieczenia.. 
 
§ 13  
Przystąpienie do umowy ubezpieczenia 
1. Ubezpieczony wyraża na piśmie, w formie deklaracji przystąpienia, oświad-

czenie o wyrażeniu woli objęcia ochroną ubezpieczeniową. W terminie 30. 
dni roboczych od dnia otrzymania deklaracji przystąpienia Towarzystwo zo-
bowiązane jest potwierdzić przystąpienie do umowy ubezpieczenia, chyba że 
wymagane będzie złożenie dodatkowych dokumentów, o których mowa w 
ust.2. Z chwilą wystawienia przez Towarzystwo potwierdzenia przystąpienia 
Ubezpieczony przystępuje do umowy ubezpieczenia. Jeżeli ochroną mają zo-
stać objęci Współkredytobiorcy w deklaracjach przystąpienia oświadczają w 
jakiej proporcji każdy z nich jest odpowiedzialny za spłatę kredytu. 

2. Towarzystwo może uzależnić przystąpienie do umowy ubezpieczenia od przed-
stawienia przez Ubezpieczonego dodatkowych dokumentów, w tym od złoże-
nia oświadczenia o stanie zdrowia lub od poddania się na koszt Towarzystwa 
badaniom lekarskim w zakresie uzasadnionym oceną ryzyka ubezpieczeniowe-
go. 

3. Towarzystwo zastrzega sobie prawo odmowy objęcia Ubezpieczonego ochroną 
ubezpieczeniową po dokonaniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego. O odmowie 
Towarzystwo poinformuje Ubezpieczającego i Ubezpieczonego w piśmie za-
wierającym uzasadnienie decyzji i zwróci Ubezpieczającemu składkę ubezpie-
czeniową po potrąceniu składki ubezpieczeniowej za okres, w którym Ubezpie-
czony był objęty ochroną ubezpieczeniową. 

4. Towarzystwo jest zobowiązane na wniosek Ubezpieczonego udostępnić mu 
wyniki badań lekarskich, którym został poddany. Udostępnienie wyników ba-
dań następuje na wniosek Ubezpieczonego również w przypadku, gdy Ubezpie-
czony zrezygnował z przystąpienia do umowy ubezpieczenia bądź Towarzystwo 
odmówiło objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową. Jednakże w 
przypadku, gdy Ubezpieczony zrezygnował z przystąpienia do umowy ubezpie-
czenia, Towarzystwo udostępnia Ubezpieczonemu wyniki badań tylko pod wa-
runkiem, że Ubezpieczony pokryje ich koszt. 

5. Ubezpieczający obowiązany jest do sporządzania oraz przesłania drogą elektro-
niczną na adres Towarzystwa do 10-go dnia kalendarzowego każdego miesiąca 
listy osób przystępujących oraz objętych umową ubezpieczenia  w poprzednim 
miesiącu, a także do przesłania deklaracji przystąpienia listem poleconym za 
zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Lista, o której mowa w zdaniu poprzednim 
powinna odpowiadać wzorowi ustalonemu przez Towarzystwo.  

 
§ 14 
Okres ochrony 
Okres ubezpieczenia równa się okresowi na jaki został zaciągnięty kredyt, nie dłużej 
niż do 85 roku życia Kredytobiorcy lub Współkredytobiorcy. 
 
§ 15 
Ochrona ubezpieczeniowa 
1. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się następnego dnia po  opłaceniu 

składki ubezpieczeniowej, nie wcześniej jednak niż od następnego dnia po dniu 
złożenia deklaracji przystąpienia do umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczo-
nego. 

2. W okresie pierwszych 30 dni trwania ochrony ubezpieczeniowej Towarzystwo 
będzie ponosić ryzyko zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci śmierci 
Ubezpieczonego, jeżeli będzie on następstwem nieszczęśliwego wypadku, zawa-
łu serca albo udaru mózgu. 

 
§ 16 
Wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej 
1. Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do wszystkich ryzyk objętych ochro-

ną, w stosunku do poszczególnego Ubezpieczonego wygasa: 
a) w dniu, w którym Ubezpieczony wystąpił z umowy ubezpieczenia, 
b) w dniu, w którym wygasają roszczenia Kredytodawcy wobec Ubezpie-

czonego z tytułu umowy kredytu, nie później jednak niż w ostatnim dniu 
okresu ubezpieczenia, 

c) w ostatnim dniu miesiąca, za który została zapłacona składka ubezpie-
czeniowa, 

d) w ostatnim dniu miesiąca, w którym Ubezpieczony ukończył 85 lat, 
e) z dniem zajścia nieszczęśliwego wypadku powodującego trwałą i całko-

witą niezdolność do pracy Ubezpieczonego, jeśli z tego tytułu przyznano 
świadczenie z umowy ubezpieczenia, 

f) w dniu śmierci Ubezpieczonego. 
2. Ochrona ubezpieczeniowa na wypadek trwałej całkowitej niezdolności do pracy 

wygasa poza przypadkami wskazanymi w ust. 1, także w ostatnim dniu miesiąca, 
w którym Ubezpieczony ukończył 65 lat.  

3. Ubezpieczony może wystąpić z umowy ubezpieczenia z zachowaniem 3-
miesięcznego terminu, którego początek przypada na pierwszy dzień miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym zostało złożone w formie pisemnej 
oświadczenie o zrezygnowaniu przez Ubezpieczonego z ochrony ubezpiecze-
niowej. Z dniem upłynięcia powyższego terminu Ubezpieczony występuje z 
umowy ubezpieczenia. W przypadku gdy oświadczenie, o którym mowa w zda-
niu poprzednim nie zostanie złożone za pośrednictwem Ubezpieczającego, 
Towarzystwo powiadomi Ubezpieczającego o fakcie wystąpienia przez Ubez-
pieczonego z umowy ubezpieczenia niezwłocznie po złożeniu przez Ubezpie-
czonego oświadczenia w tym zakresie. 

 
§ 17 
Ograniczenie ochrony ubezpieczeniowej 
Górna granica odpowiedzialności Towarzystwa z tytułu objęcia ochroną ubezpie-
czeniową w zakresie wszystkich ubezpieczeń związanych z umową kredytu w rozu-
mieniu §2 pkt. 5) i 6) dla jednego Ubezpieczonego wynosi  500.000 zł (słownie: 
pięćset tysięcy złotych). Dolna granica odpowiedzialności Towarzystwa z tego 
samego tytułu wynosi 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 
 
 
§ 18 
Wyłączenia w ochronie ubezpieczeniowej 
1. W odniesieniu do ryzyka śmierci Towarzystwo odmówi wypłaty świadczenia 

ubezpieczeniowego, jeżeli wypadek ubezpieczeniowy nastąpił: 
a) w wyniku pozostawania przez Ubezpieczonego w stanie nietrzeźwym, 

używania nie zaleconych przez lekarza środków odurzających lub sub-
stancji psychotropowych, jeżeli Ubezpieczony pozostając w tym stanie 
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przyczynił się w znacznym stopniu do powstania wypadku ubezpie-
czeniowego lub nie zapobiegł skutkom jego wystąpienia, 

b) w wyniku samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę, nieza-
leżnie od stopnia poczytalności Ubezpieczonego, 

c) wskutek skażenia radioaktywnego bądź katastrofy nuklearnej, 
d) w wyniku czynnego i dobrowolnego uczestnictwa w działaniach 

zbrojnych lub aktach przemocy, 
e) w wyniku leczenia i zabiegów leczniczych, o ile wykonywane były 

przez osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji, 
f) w okresie trzech lat od przystąpienia do ubezpieczenia i był konse-

kwencją bezpośrednią lub pośrednią choroby istniejącej i zdiagnozo-
wanej przed objęciem Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową, 

g) wskutek samobójstwa popełnionego przez Ubezpieczonego w okresie 
pierwszych dwóch lat od dnia przystąpienia do umowy ubezpieczenia, 
niezależnie od stopnia poczytalności. 

2. W odniesieniu do ryzyka trwałej i całkowitej niezdolności do pracy Ubezpie-
czonego, Towarzystwo odmówi wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego w 
przypadkach wskazanych w ust. 1, a także wówczas, gdy wypadek ubezpie-
czeniowy nastąpił: 
a) w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego 

przestępstwa, 
b) wskutek usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego samobójstwa, 
c) w wyniku leczenia oraz zabiegów leczniczych, bez względu na to przez 

kogo były wykonywane, chyba że chodziło o leczenie bezpośrednich na-
stępstw nieszczęśliwego wypadku, 

d) w wyniku wszelkich chorób umysłowych i zaburzeń psychicznych, 
e) w wyniku uprawiania niebezpiecznych sportów: wspinaczki, speleologii, 

sportów lotniczych, sportów motorowych i motorowodnych, sportów 
walki, skoków na gumowej linie, nurkowania przy użyciu specjalistyczne-
go sprzętu, 

f) wskutek choroby AIDS lub zakażenia Ubezpieczonego wirusem HIV, 
g) w wyniku prowadzenia pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu 

przez Ubezpieczonego, jeżeli Ubezpieczony nie posiadał uprawnień po-
twierdzonych odpowiednim prawem jazdy lub innym dokumentem 
uprawniającym do prowadzenia danego pojazdu, 

h) w wyniku wypadku lotniczego, z wyjątkiem przypadków, w których 
Ubezpieczony był pasażerem licencjonowanych linii lotniczych, 

i) w wyniku prowadzenia pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu 
przez Ubezpieczonego w stanie nietrzeźwym, 

 
Rozdział IV 
Ustalenie i wypłata świadczenia ubezpieczeniowego 
 
§ 19 
Zawiadomienie 
1. Uposażony zobowiązany jest zawiadomić Towarzystwo o zajściu wypadku 

ubezpieczeniowego oraz podać przyczynę jego zajścia niezwłocznie, lecz nie 
później niż w terminie 90-ciu dni kalendarzowych od dnia otrzymania wia-
domości o okoliczności jego zajścia.. W przypadku gdy na skutek naruszenia 
tego obowiązku – bez względu na to czy naruszenie to miało charakter zawi-
niony czy też nie - niemożliwe jest w postępowaniu likwidacyjnym ustalenie 
okoliczności lub skutków wypadku – Towarzystwo nie wypłaci świadczenia 
ubezpieczeniowego bądź jego części. Nie uchybia to możliwości otrzymania 
przez osobę uprawnioną świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku, gdy 
osoba uprawniona udowodni zasadność i wysokość dochodzonego roszcze-
nia 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 Uposażony zobowiązany jest wysłać 
na adres siedziby Towarzystwa 

3. Uposażony zobowiązany jest także do niezwłocznego zgłoszenia na piśmie 
roszczenia o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego (wniosek o wypłatę 
świadczenia). 

4. Podstawą do wypłaty świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego jest 
złożenie: 
a. wniosku o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego, 
b. aktu zgonu albo uwierzytelnionego przez notariusza lub przez upoważ-

nionego pracownika samorządu terytorialnego lub organów administracji 
państwowej odpisu aktu zgonu Ubezpieczonego,  

c. karty zgonu lub innego dokumentu stwierdzającego przyczynę zgonu 
Ubezpieczonego, 

d. dokumentu potwierdzającego stan zadłużenia kredytowego Ubezpieczo-
nego na dzień zajścia wypadku ubezpieczeniowego, 

e. dokumentów potwierdzających okoliczności zajścia nieszczęśliwego wy-
padku (np. opis zdarzenia, zaświadczenia lekarskie, protokoły policji itp.) 
– w przypadku gdy śmierć nastąpiła w wyniku nieszczęśliwego wypadku, 

f. poświadczonej kopii umowy lub innego dokumentu określającego pro-
porcję w jakiej dany Współkredytobiorca jest odpowiedzialny za spłatę 
kredytu bądź dokumentu, z którego wynika fakt odpowiedzialności soli-
darnej Kredytobiorcy i Współkredytobiorców. 

5. Podstawą do wypłaty świadczenia w razie trwałej i całkowitej niezdolności do 
pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku  jest złożenie: 
a. wniosku o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego, 
b. dokumentów medycznych potwierdzających rozpoznanie utraty zdrowia 

(np. karta informacyjna leczenia szpitalnego, kopia historii choroby), 
c. orzeczenia organu emerytalno – rentowego (lekarza orzecznika) o nie-

zdolności do pracy, 
d. kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, 

e. dokumentu potwierdzającego stan zadłużenia kredytowego Ubezpieczone-
go na dzień zajścia wypadku ubezpieczeniowego, 

f. dokumentów potwierdzających okoliczności zajścia nieszczęśliwego wy-
padku (np. opis zdarzenia, zaświadczenia lekarskie, protokoły policji itp.). 

6. Po otrzymaniu zawiadomienia o wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego 
objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia 
otrzymania tego zawiadomienia, Towarzystwo poinformuje o tym Uposażone-
go lub inną osobę uprawnioną (chyba że osoby te same składają zawiadomienie 
o wypadku ubezpieczeniowym) oraz przeprowadzi postępowanie dotyczące 
ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wyso-
kości świadczenia, a także poinformuje Uposażonego lub inną osobę Upraw-
nioną, pisemnie lub w inny sposób na który wyrażona została zgoda, jakie do-
kumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń jak i 
wysokości świadczenia. 

7. Towarzystwo może uzależnić wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego od 
przedstawienia dodatkowych dokumentów, niezbędnych do dokonania oceny 
zasadności zgłoszonego roszczenia oraz wysokości roszczenia. Towarzystwo 
nie może jednak uzależnić wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego od przed-
stawienia dokumentów, jeżeli na podstawie obowiązujących przepisów prawa 
dokumenty te mogą być uzyskane przez Towarzystwo we własnym zakresie. 

8. Uposażony lub inna osoba uprawniona na żądanie Towarzystwa powinni 
wykazać swoje uprawnienia oraz udzielić Towarzystwu wszelkich wyjaśnień. 

9. W przypadku wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego Towarzystwo ma prawo 
potrącić wymagalne, nie uiszczone składki ubezpieczeniowe. 

 
§ 20 
Termin wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego 
1. Towarzystwo obowiązane jest wypłacić świadczenie ubezpieczeniowe w 

terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia o zajściu wypadku 
ubezpieczeniowego. 

2. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do 
ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości świadczenia 
okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni 
kalendarzowych od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wy-
jaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadcze-
nia zakład ubezpieczeń powinien spełnić w terminie przewidzianym w ust. 1. 

 
§ 21 
Forma świadczenia ubezpieczeniowego 
Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest w formie wypłaty jednorazowej na 
podany we wniosku o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego numeru rachunku 
bankowego.  
 
§ 22 
Uposażony 
1. Ubezpieczający wskazuje siebie (Kredytodawcę) jako podmiot uposażony do 

otrzymania świadczenia z umowy ubezpieczenia. W każdym momencie trwa-
nia umowy Ubezpieczający może dokonać zmiany osoby uposażonej.  

2. Przystępując do umowy ubezpieczenia Ubezpieczony wyraża zgodę na wyzna-
czenie Ubezpieczającego jako Uposażonego w ramach umowy ubezpieczenia. 
Każda zmiana Uposażonego wymaga uprzedniej zgody Ubezpieczonego. 

 
§ 23 
Podstawa odmowy wypłaty świadczenia 
Towarzystwo odmawiając wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego podaje podstawę 
prawną i faktyczną odmowy wypłaty. 
 
Rozdział V 
Postanowienia końcowe 
 
§ 24 
Oświadczenia 
1. Ubezpieczony w sprawach związanych z umową ubezpieczenia składa oświad-

czenia za pośrednictwem Ubezpieczającego z zastrzeżeniem, że Ubezpieczający 
nie może być jego pełnomocnikiem. 

2. Ubezpieczający oraz Towarzystwo składają oświadczenia pod rygorem nieważ-
ności na piśmie za pokwitowaniem przyjęcia lub wysłane listem poleconym za 
zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

3. Zmiany w danych powinny być zgłaszane niezwłocznie na piśmie. W przypad-
ku nie powiadomienia o zmianie miejsca zamieszkania albo siedziby, przyjmuje 
się, że oświadczenia skierowane pod ostatnie wskazane miejsce zamieszkania al-
bo siedziby wywierają skutki prawne po upływie 30-u dni kalendarzowych od 
dnia jego wysłania. 

 
§ 25 
Zmiana treści umowy ubezpieczenia 
Zmiana i uzupełnienie treści umowy ubezpieczenia wymagają zachowania formy 
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 
 
§ 26 
Właściwość sądowa 
1. Jeżeli Ubezpieczony, Uposażony lub inna osoba uprawniona nie zgadza się z 

ustaleniami Towarzystwa co do wysokości przyznanego świadczenia albo co do 
odmowy zaspokojenia roszczeń, może w terminie 30 dni kalendarzowych od 
daty otrzymania zawiadomienia w tej sprawie zgłosić na piśmie wniosek o po-
nowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd Towarzystwa. 
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2. Zarząd Towarzystwa jest zobowiązany rozpatrzyć sprawę i zawiadomić 
Ubezpieczonego, Uposażonego lub inną osobę uprawnioną o wyniku postę-
powania odwoławczego w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzyma-
nia wniosku. 

3. Ubezpieczony, Uposażony lub inna osoba uprawniona może dochodzić 
roszczeń na drodze sądowej, z pominięciem postępowania odwoławczego. 

4. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wyto-
czyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy 
dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, 
Uposażonego lub innej osoby uprawnionej z umowy ubezpieczenia. 

 
§ 27 
Derogacja 
Niniejsza umowa ubezpieczenia zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy grupo-
wego ubezpieczenia na życie kredytobiorców zawarte pomiędzy Towarzystwem a 
Ubezpieczającym w zakresie ubezpieczenia związanego z umową kredytu w 
rozumieniu §2 pkt 5) i 6).   
 
§ 28 
Odesłanie 
1. W sprawach nie uregulowanych umową ubezpieczenia mają zastosowanie 

obowiązujące przepisy prawa. 
2. Świadczenia ubezpieczeniowe opodatkowane są na podstawie ogólnie obo-

wiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o podatku dochodo-
wym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych. 

 
 


