Załącznik nr 10
WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA śYCIE I NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO śRÓDŁA DOCHODU
(WARUNKI UBEZPIECZENIA)

I.

DEFINICJE

§1
PoniŜsze terminy w rozumieniu Warunków ubezpieczenia pisane z duŜej litery mają następujące znaczenie:

1.

DEKLARACJA ZGODY – pisemne oświadczenie woli Kredytobiorcy, mocą którego wyraŜa on zgodę na objęcie ochroną
ubezpieczeniową, a takŜe na wypłatę naleŜnych Świadczeń Ubezpieczeniowych Bankowi celem zaliczenia ich na poczet
spłaty rat wynikających z zawartej Umowy Kredytu,

2.

DZIEŃ ZAJŚCIA ZGONU – dzień zgonu wskazany w akcie zgonu,

3.

DATA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU –
a.

w przypadku osób fizycznych pozostających w stosunku pracy - dzień rozwiązania stosunku pracy lub stosunku
słuŜbowego, a w przypadku, gdy rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku słuŜbowego za porozumieniem stron
nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracowników w rozumieniu przepisów prawa pracy, to za Datę Utraty
Stałego Źródła Dochodu uwaŜa się dzień, w którym wygasłby stosunek pracy lub stosunek słuŜbowy wskutek
rozwiązania go przez pracodawcę z zachowaniem ustawowych okresów wypowiedzenia określonych w Kodeksie
Pracy,

b.

w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – dzień wydania decyzji lub postanowienia
sądu o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej na wniosek Ubezpieczonego przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa lub dzień ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa Ubezpieczonego lub odmowy
jej ogłoszenia wskutek braku wystarczającego majątku do przeprowadzenia postępowania upadłościowego,

4.

KREDYTOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła z Bankiem Umowę
Kredytu; w razie udzielenia jednego kredytu kilku osobom (Współkredytobiorcy) postanowienia dotyczące Kredytobiorcy
stosuje się odpowiednio do Współkredytobiorców, z zastrzeŜeniem pozostałych postanowień zawartych w Warunkach
ubezpieczenia.

5.

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK – nagłe i niezaleŜne od woli Ubezpieczonego zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną,
niezaleŜne od jakiejkolwiek choroby, będące bezpośrednią i wyłączną przyczyną zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego. Za
nieszczęśliwy wypadek nie uwaŜa się zdarzeń wywołanych procesem zachodzącym wewnątrz organizmu ludzkiego w
szczególności takich, jak: zawał, krwotok, udar mózgu;

6.

RACHUNEK – rachunek kredytowy prowadzony przez Bank w złotych polskich, przeznaczony do rozliczenia spłaty rat
udzielonego Kredytu,

7.

RATA – suma kwoty raty kapitałowej i naleŜnych odsetek przypadających do spłaty w określonym terminie płatności
zgodnie z harmonogramem wynikającym z Umowy Kredytu,

8.

STAŁE ŹRÓDŁO DOCHODU - wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy lub dochód uzyskiwany w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą,

9.

ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE – świadczenie pienięŜne Zakładu Ubezpieczeń wypłacane Uprawnionemu z tytułu
zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego,

10.

UBEZPIECZAJĄCY – BANK POCZTOWY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy,

11.

UBEZPIECZONY – Kredytobiorca, objęty ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w Umowie, w przypadku
zawarcia Umowy Kredytu z więcej niŜ jednym Kredytobiorcą i objęcia ich ochroną ubezpieczeniową, postanowienia Umowy
dotyczące Ubezpieczonego stosuje się odpowiednio w stosunku do wszystkich Współkredytobiorców objętych ochroną
ubezpieczeniową;

12.

UMOWA KREDYTU – zawarta pomiędzy Bankiem, a Kredytobiorcą umowa o kredyt gotówkowy, na podstawie której Bank
zobowiązuje się postawić do dyspozycji Kredytobiorcy określoną kwotę środków pienięŜnych (Kredyt) w sposób, w
terminach i na czas oznaczony w umowie, a Kredytobiorca zobowiązuje się korzystać z niej na przyjętych warunkach,
zwrócić ją wraz z odsetkami w określonych w umowie terminach spłaty kredytu oraz zapłacić prowizję i inne opłaty od
przyznanego kredytu przewidziane w Taryfie opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A.,

13.

UPRAWNIONY – Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy,

14.

UTRATA STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU –
a.

w przypadku osób fizycznych pozostających w stosunku pracy - utrata zatrudnienia wskutek rozwiązania przez
pracodawcę stosunku pracy lub stosunku słuŜbowego z Ubezpieczonym, z przyczyn niezaleŜnych od
Ubezpieczonego, lub wskutek porozumienia zawartego przez pracodawcę i Ubezpieczonego z przyczyn
niedotyczących pracownika w rozumieniu właściwych przepisów prawa, w wyniku którego Ubezpieczony zyskuje
status bezrobotnego i uprawnienia do pobierania zasiłku dla bezrobotnych w rozumieniu odpowiednich
przepisów prawa, z zastrzeŜeniem wyłączeń odpowiedzialności wymienionych w Warunkach ubezpieczenia,

b.

w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - spowodowane przyczynami
ekonomicznymi - tj. w sytuacji, gdy w okresie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających zajście Zdarzenia
Ubezpieczeniowego Przedsiębiorstwo Ubezpieczonego ponosiło stratę - zaprzestanie prowadzenia i
wyrejestrowanie działalności gospodarczej lub ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa Ubezpieczonego lub

odmowy jej ogłoszenia wskutek braku wystarczającego majątku do przeprowadzenia postępowania
upadłościowego a nadto uzyskanie przez Ubezpieczonego statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku dla
bezrobotnych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, z zastrzeŜeniem wyłączeń odpowiedzialności
wymienionych w Warunkach ubezpieczenia.

15.

WIEK – liczba pełnych lat pomiędzy danym dniem, a datą urodzenia Kredytobiorcy,

16.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ – Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie EUROPA Spółka Akcyjna w odniesieniu do ubezpieczenia na
wypadek zgonu, Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna w odniesieniu do ubezpieczenia na wypadek Utraty
Stałego Źródła Dochodu,

17.

ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE – zgon Ubezpieczonego lub Utrata Stałego śródła Dochodu przez Ubezpieczonego.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§2
7.

Przedmiotem ubezpieczenia jest:

1) w przypadku ubezpieczenia na wypadek zgonu - Ŝycie Ubezpieczonego,
2) w przypadku ubezpieczenia na wypadek Utraty Stałego Zródła Dochodu - ryzyko Utraty Stałego Źródła Dochodu
powodujące ograniczenie moŜliwości spłaty Rat Kredytu przez Ubezpieczonego.
8.

W przypadku ubezpieczenia na wypadek zgonu Zakład Ubezpieczeń spełni, z zastrzeŜeniem § 6 oraz zgodnie z § 8,
Świadczenie Ubezpieczeniowe w razie zajścia w okresie odpowiedzialności Zdarzenia Ubezpieczeniowego, jeśli przyczyna
tego zdarzenia powstała w okresie ubezpieczenia.

9.

W razie Utraty Stałego Źródła Dochodu w okresie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń, Zakład Ubezpieczeń wypłacać
będzie Uprawnionemu miesięczne Świadczenia Ubezpieczeniowe w wysokościach i ilościach określonych w §§ 10 - 12, z
zastrzeŜeniem pozostałych postanowień Warunków ubezpieczenia,

10.

Zakład Ubezpieczeń spełni Świadczenie Ubezpieczeniowe na rzecz Uprawnionego, który zaliczy je na poczet spłaty
Kredytu Ubezpieczonego wynikającego z Umowy Kredytu, jeśli świadczenie będzie jemu wypłacone zgodnie z dyspozycją
Ubezpieczonego.
OKRES UBEZPIECZENIA I OKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
§3

1.

Okres ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego, rozpoczyna się od dnia wypłaty Kredytu lub jego pierwszej
transzy, nie wcześniej jednak niŜ od dnia podpisania Deklaracji Zgody (przystąpienie do ubezpieczenia) i trwa przez cały
okres obowiązywania Umowy Kredytu.

2.

W przypadku ubezpieczenia na wypadek zgonu, z zastrzeŜeniem ust. 3 odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń w stosunku
do danego Ubezpieczonego, po spełnieniu warunków określonych w § 6 rozpoczyna się po 21 dniu od dnia rozpoczęcia
okresu ubezpieczenia.

3.

Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń w stosunku do danego Ubezpieczonego na wypadek zgonu wskutek
Nieszczęśliwego Wypadku, po spełnieniu warunków określonych w § 5, rozpoczyna się wraz z rozpoczęciem okresu
ubezpieczenia.

4.

W przypadku ubezpieczenia na wypadek Utraty Stałego Źródła Dochodu okres odpowiedzialności (ochrona
ubezpieczeniowa) Zakładu Ubezpieczeń rozpoczyna się po upływie 60 dni od dnia rozpoczęcia okresu ubezpieczenia
(karencja).
§4

Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń, w zakresie udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, wygasa w stosunku do danego
Ubezpieczonego z upływem najwcześniejszej z poniŜszych dat:

a)

z upływem okresu ubezpieczenia,

b)

z ostatnim dniem miesiąca w którym Ubezpieczony ukończył 75 lat - w odniesieniu do ubezpieczenia na wypadek
zgonu i 65 lat - w odniesieniu do ubezpieczenia na wypadek Utraty Stałego Źródła Dochodu,

c)

z dniem całkowitej spłaty Kredytu,

d)

z dniem rozwiązania Umowy Kredytu,

e)

z dniem zgonu Ubezpieczonego,

f)

z dniem odstąpienia przez Zakład Ubezpieczeń od ubezpieczania danego Ubezpieczonego

g)

z dniem nabycia przez Ubezpieczonego uprawnień do świadczeń emerytalnych lub rentowych na gruncie
obowiązujących przepisów o nabywaniu prawa do emerytur i rent (dotyczy ubezpieczenia na wypadek Utraty
Stałego Źródła Dochodu).

III. WARUNKI OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ DOTYCZĄCE UBEZPIECZONEGO
§5
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1.

Ochroną ubezpieczeniową moŜe być objęty kaŜdy Kredytobiorca, mający miejsce zameldowania i zamieszkania w Polsce, oraz
dodatkowo w odniesieniu do ubezpieczenia na wypadek Utraty Stałego Źródła Dochodu - mający miejsce zatrudnienia lub
prowadzący działalność gospodarczą w Polsce,

oraz który:
1)

zawarł Umowę Kredytu o łącznej kwocie Kredytu nie przekraczającej 30 000 PLN, oraz o ile posiada inne Umowy
Kredytu, w związku z którymi został objęty ochroną ubezpieczeniową przez Zakład Ubezpieczeń wartość zadłuŜenia
pozostałego do spłaty z wszystkich tych Umów Kredytu na dzień przystąpienia do ubezpieczenia nie przekracza
100 000 PLN, oraz

2)

złoŜył podpisaną Deklarację Zgody będącą częścią Umowy Kredytu albo stanowiącą osobny formularz.

3)

w odniesieniu do ubezpieczenia na wypadek Utraty Stałego Źródła Dochodu:
a.

przez:

I)

ostatnie 3 miesiące był nieprzerwanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, lub

II)

ostatnie 3 miesiące był nieprzerwanie zatrudniony na podstawie umów o pracę na czas określony u tego
samego pracodawcy - z czego ostatnia umowa była zawarta na okres co najmniej taki sam jak okres
kredytu,

(dotyczy osób fizycznych pozostających w stosunku pracy)
b.

nie pozostaje w okresie wypowiedzenia umowy o pracę (dotyczy osób fizycznych pozostających w stosunku
pracy) lub przez ostatnie 6 miesięcy nieprzerwanie prowadził działalność gospodarczą w rozumieniu właściwych
przepisów i nie został złoŜony wniosek o wyrejestrowanie działalności gospodarczej lub wniosek o ogłoszenie
upadłości spółki – (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą).

c.

przez ostatnie 12 miesięcy nie posiadał statusu osoby bezrobotnej,

d.

nie wykonuje zawodu rolnika (tj. nie prowadzi działalności rolniczej z wyjątkiem prowadzenia działów
specjalnych produkcji rolnej - w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

e.

którego wniosku o ubezpieczenie od ryzyka Utraty Stałego Źródła Dochodu nigdy nie odrzucono lub nie ustalono
specjalnych warunków takiego ubezpieczenia,

2.

W przypadku przekroczenia limitów, o których mowa w ust. 1 pkt 1), objęcie ochroną ubezpieczeniową Kredytobiorcy wymaga
kaŜdorazowo pisemnej zgody Zakładu Ubezpieczeń.

3.

Jeśli Stroną Umowy Kredytu jest dwóch lub więcej Współkredytobiorców, Ubezpieczający moŜe zaproponować, w przypadku
ubezpieczenia na wypadek zgonu:
a.

objęcie ochroną ubezpieczeniową jednego ze Współkredytobiorców do pełnej sumy ubezpieczenia, określonej w § 8
ust.1.,

lub
b.

4.

objęcie ochroną ubezpieczeniową kaŜdego ze Współkredytobiorców – do wysokości odpowiedniej części sumy
ubezpieczenia określonej w § 8 ust.2, przy czym ochroną ubezpieczeniową moŜe być objętych najwyŜej czterech
Współkredytobiorców.

Jeśli Stroną Umowy Kredytu jest dwóch lub więcej Współkredytobiorców, Ubezpieczający moŜe zaproponować, w przypadku
ubezpieczenia na wypadek Utraty Stałego Źródła Dochodu:
1)

objęcie ochroną ubezpieczeniową jednego ze Współkredytobiorców,

lub
2)

objęcie ochroną ubezpieczeniową kaŜdego ze Współkredytobiorców z zastrzeŜeniem postanowień § 10 ust. 2, przy czym
ochroną ubezpieczeniową moŜe być objętych najwyŜej czterech Współkredytobiorców.

IV. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
Ubezpieczenie na wypadek zgonu
§6
1.

Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności, jeŜeli zgon Ubezpieczonego nastąpił wskutek samobójstwa popełnionego w
okresie dwóch pierwszych lat od dnia przystąpienia do ubezpieczenia oraz - w okresie 3 lat od dnia przystąpienia do
ubezpieczenia - w przypadku podania przed przystąpieniem do ubezpieczenia przez Ubezpieczonego w deklaracji zgody lub
innym dokumencie nieprawdziwych informacji w tym zatajenia choroby rozpoznanej przed dniem przystąpienia do
ubezpieczenia.

2.

Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności, jeŜeli zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło na skutek lub w związku z:
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1)

pozostawaniem Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków, lekarstw lub innych środków ograniczających
świadomość z wyjątkiem sytuacji, gdy spoŜycie tych środków nastąpiło zgodnie z zaleceniami lekarza,

2)

działaniami wojennymi, rozruchami, zamieszkami, stanem wojennym, aktami terroryzmu lub sabotaŜu,

3)

eksplozją atomową oraz napromieniowaniem (za wyjątkiem pojedynczych przypadków nie związanych z aktywnością
zawodową),

4)

nie przestrzeganiem zaleceń lekarza lub poddaniem się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską lub
uprawnionych do tego osób, za wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy, w związku z Nieszczęśliwym Wypadkiem,

5)

chorobą psychiczną lub alkoholizmem,

6)

poddaniem się przez Ubezpieczonego zabiegom chirurgii plastycznej (z wyjątkiem leczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków) lub zmiany płci,

7)

usiłowaniem popełnienia lub dokonaniem przestępstwa przez Ubezpieczonego,

8)

próbą samobójstwa, umyślnym samookaleczeniem lub uszkodzeniem ciała na prośbę Ubezpieczonego,

9)

prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień,

10) uczestnictwa w locie w charakterze pilota, członka załogi lub pasaŜera samolotu poza koncesjonowanymi liniami
lotniczymi,
11) wyczynowego (zawodowego) uprawiania jakiejkolwiek dyscypliny sportu, a w szczególności udziału w zawodach,
wyścigach, występach i treningach sportowych.
Ubezpieczenie na wypadek Utraty Stałego śródła Dochodu
§7
1.

2.

Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności, gdy Utrata Stałego Źródła Dochodu nastąpiła:

1)

w wyniku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku słuŜbowego na skutek wypowiedzenia go Ubezpieczonemu przed
dniem podpisania Umowy Kredytu,

2)

na skutek rozwiązania stosunku pracy lub stosunku słuŜbowego przez Ubezpieczonego,

3)

na skutek rozwiązania stosunku pracy lub stosunku słuŜbowego za porozumieniem stron z wyjątkiem sytuacji gdy
porozumienie stron nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracowników (rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku
słuŜbowego z przyczyn ekonomicznych leŜących po stronie pracodawcy w ramach zwolnienia grupowego, zgodnie z art.
1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn
niedotyczących pracowników (Dz.U.03.90.844),

4)

na skutek rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku słuŜbowego z Ubezpieczonym bez
wypowiedzenia, w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy,

5)

w wyniku zakończenia stosunku pracy lub stosunku słuŜbowego zawartego na czas określony zgodnie z określonym
terminem,

6)

w wyniku nieuzasadnionego przyczynami ekonomicznymi zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej - tj. w
sytuacji, gdy w okresie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego Przedsiębiorstwo
Ubezpieczonego nie ponosiło straty,

Ponadto odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń jest wyłączona gdy:

1)

Zdarzenie Ubezpieczeniowe wystąpiło w okresie karencji,

2)

Ubezpieczony przebywa poza terenem Polski, przez okres dłuŜszy niŜ 90 dni, przy czym nie ma to zastosowania wobec
Ubezpieczonego, jeŜeli jego wyjazd jest związany z:

3)

a)

pracą lub słuŜbą w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej,

b)

pracą w placówce dyplomatycznej Rzeczpospolitej Polskiej,

c)

delegacją słuŜbową,

d)

stałym oddelegowaniem do pracy w przedstawicielstwie zagranicznym pracodawcy,

Ubezpieczony na dzień podpisania Deklaracji Zgody nie spełniał któregokolwiek z warunków objęcia go ochroną
ubezpieczeniową,
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4)

Utrata stałego źródła dochodu Ubezpieczonego nastąpiła wskutek wojny, wojny domowej, aktów terroryzmu, rebelii,
zamieszek, powstania, konfiskaty wojennej, nacjonalizacji, wprowadzenia stanu wojennego lub wyjątkowego, rekwizycji
przez wszelką władzę, działania energii jądrowej, skaŜenia radioaktywnego lub innego zdarzenia losowego uznanego za
klęskę Ŝywiołową przez uprawniony organ administracji publicznej.

V. SUMA UBEZPIECZENIA, WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ
Ubezpieczenie na wypadek zgonu
§8
Suma ubezpieczenia równa jest wysokości bieŜącego salda zadłuŜenia kapitałowego zgodnie z harmonogramem spłaty
kredytu oraz 2 ratom odsetkowym za miesiąc, w którym nastąpiło zdarzenie ubezpieczeniowe, oraz za miesiąc kolejny z
wyłączeniem zadłuŜenia przeterminowanego i ustalana jest na Dzień Zajścia Zgonu, z zastrzeŜeniem ust. 2.

11.

12.

Jeśli Stroną Umowy Kredytu jest dwóch lub więcej Współkredytobiorców, którzy zostali objęci ochroną ubezpieczeniową
suma ubezpieczenia określona w ust. 1 w odniesieniu do danego Ubezpieczonego odpowiada proporcji dochodu
Współkredytobiorcy do łącznych dochodów przyjętych przez Bank do oceny zdolności kredytowej, która wskazana jest w
Deklaracji Zgody.
§9

W razie zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, Zakład Ubezpieczeń wypłaca Świadczenie Ubezpieczeniowe równe sumie
ubezpieczenia, zgodnie z § 8 ust. 1 lub odpowiedniej części Sumy Ubezpieczenia w przypadku ubezpieczonego
Współkredytobiorcy, zgodnie z § 8 ust. 2.
Ubezpieczenie na wypadek Utraty Stałego śródła Dochodu
§ 10
1.

W razie Utraty Stałego Źródła Dochodu, z zastrzeŜeniem § 5 i § 11, § 14, przysługujące miesięczne Świadczenia
Ubezpieczeniowe wypłacane są przez Zakład Ubezpieczeń Uprawnionemu zgodnie z aktualnym harmonogramem spłaty Rat
Kredytu, w kwocie Raty Kredytu z zastrzeŜeniem postanowień ust. 2 oraz terminach płatności Rat Kredytu przypadających po
30 dniach od daty Utraty Stałego Źródła Dochodu (okres wyczekiwania).

2.

Jeśli Stroną Umowy Kredytu jest dwóch lub więcej Współkredytobiorców, którzy zostali objęci ochroną ubezpieczeniową,
wysokość Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu Zdarzenia Ubezpieczeniowego dotyczącego danego Współkredytobiorcy
jest liczona proporcją dochodu Współkredytobiorcy do łącznych dochodów przyjętych przez Bank do oceny zdolności
kredytowej objętych tym ubezpieczeniem, która wskazana jest w Deklaracji Zgody i wysokości Świadczenia
Ubezpieczeniowego ustalonego zgodnie z ust.1.
§ 11

1. Łączna ilość miesięcznych Świadczeń Ubezpieczeniowych Zakładu Ubezpieczeń z tytułu Utraty Stałego Źródła Dochodu w
stosunku do danego Ubezpieczonego nie moŜe przekroczyć 6-ciu a łączna wysokość Świadczeń Zakładu Ubezpieczeń w
stosunku do danego Ubezpieczonego nie moŜe przekroczyć 6.000 PLN, przy czym Zakład Ubezpieczeń ponosi
odpowiedzialność tylko za jedno Zdarzenie Ubezpieczeniowe (Utrata Stałego Źródła Dochodu) w stosunku do danego
Ubezpieczonego.

2. W przypadku Utraty Stałego Źródła Dochodu przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub stosunku słuŜbowego
zawartego na czas określony, Zakład Ubezpieczeń spełni Świadczenia Ubezpieczeniowe, jednakŜe nie dłuŜej niŜ do miesiąca, w
którym wygasłaby umowa o pracę lub stosunek słuŜbowy zawarte na czas określony.
§ 12

1.

W kaŜdym przypadku obowiązek Zakładu Ubezpieczeń wypłaty Świadczeń Ubezpieczeniowych z tytułu Utraty Stałego Źródła
Dochodu ustaje począwszy od:
1)

dnia, w którym Ubezpieczony utracił status bezrobotnego – w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów,

2)

dnia zgonu Ubezpieczonego,

3)

dnia, w którym Ubezpieczony nabył uprawnienia do emerytury albo renty na gruncie obowiązujących przepisów o
nabywaniu prawa do emerytur i rent,

4)

ostatniego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczony ukończył 65 lat,

5)

pierwszego dnia po dacie ponownego zatrudnienia Ubezpieczonego lub rozpoczęcia prowadzenia działalności
gospodarczej przez Ubezpieczonego,

6)

pierwszego dnia po dacie gdy Ubezpieczony rozpoczął wykonywanie pracy sezonowej lub w oparciu o umowę zlecenia
lub umowę o dzieło,

7)

dnia, w którym Ubezpieczony utracił prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu odmowy, bez uzasadnionej
przyczyny, podjęcia odpowiedniego zatrudnienia zaproponowanego przez właściwy urząd.
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ROSZCZENIE I REALIZACJA ŚWIADCZENIA
Ubezpieczenie na wypadek zgonu
§ 13
1.

Zakład Ubezpieczeń z tytułu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego wypłaca Uprawnionemu naleŜne świadczenie, zgodnie z § 8
i § 9.

2.

NaleŜne świadczenie wypłacane jest, z zastrzeŜeniem postanowień § 15 po doręczeniu do Zakładu Ubezpieczeń „Wniosku o
wypłatę świadczenia”, oraz oryginałów lub potwierdzonych przez Ubezpieczającego za zgodność z oryginałem kopii
niezbędnych do wypłaty świadczenia dokumentów, którymi są:

1) w razie zgonu:
a)

Deklaracja zgody,

b)

odpis Aktu zgonu Ubezpieczonego,

c)

zaświadczenie o przyczynie zgonu (karta zgonu),

d)

aktualny harmonogram spłaty Kredytu,

e)

informacja o wysokości kwot, o których mowa w § 8 na Dzień Zajścia Zgonu;

2) W razie Zdarzenia ubezpieczeniowego, które nastąpiło wskutek Nieszczęśliwego Wypadku oprócz dokumentów, o których
mowa w pkt 1), takŜe raport Policji (Prokuratury), lub

3) inne dokumenty potwierdzające zajście i okoliczności Zdarzenia ubezpieczeniowego
Ubezpieczenie na wypadek Utraty Stałego Źródła Dochodu
§ 14

1.

Zakład Ubezpieczeń z tytułu zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego wypłaca Uprawnionemu naleŜne Świadczenie
Ubezpieczeniowe, zgodnie z §§ 10 -12.

2.

NaleŜne Świadczenie Ubezpieczeniowe wypłacane jest, z zastrzeŜeniem postanowień § 15, po doręczeniu do Zakładu
Ubezpieczeń „Wniosku o wypłatę świadczenia” oraz oryginałów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez
Ubezpieczającego kopii wszystkich niezbędnych do wypłaty świadczenia dokumentów, którymi są:

1.2.

kaŜdorazowo po Utracie Stałego Źródła Dochodu:

1.2.1.

w przypadku osób fizycznych pozostających w stosunku pracy - świadectwo pracy albo oświadczenie pracodawcy o
rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku słuŜbowego,

1.2.2.

w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - zaświadczenie o wyrejestrowaniu działalności
gospodarczej przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowienie sądu o ogłoszeniu
upadłości,

1.2.3.

w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - zaświadczenie (lub inny dokument z Urzędu
Skarbowego, iŜ w okresie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających zajście Zdarzenia Ubezpieczeniowego Przedsiębiorstwo
Ubezpieczonego ponosiło stratę.

1.2.4.

zaświadczenie lub decyzja o uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej,

1.3.

przed kaŜdorazową wypłatą miesięcznego Świadczenia Ubezpieczeniowego:

a) aktualny dowód pobrania zasiłku dla bezrobotnych,
b) oświadczenie Ubezpieczonego, Ŝe aktywnie poszukuje pracy.
3.

Osoba zgłaszająca roszczenie, wraz z przekazanymi dokumentami, o których mowa w ust. 2, przekazuje takŜe oryginały lub
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Ubezpieczającego kopie:

1.3.1.

aktualnego harmonogramu spłaty Rat Kredytu,

1.3.2.

informację Banku o kwocie ostatniej Raty Kredytu, której termin płatności upłynął przed datą Utraty Stałego Źródła
Dochodu przez Ubezpieczonego.
Czynności podejmowane przez Zakład Ubezpieczeń
§ 15

1.

W terminie 7 dni od dnia otrzymaniu wniosku, o którym mowa w § 13 ust. 2 lub odpowiednio w § 14 ust. 2, Zakład
Ubezpieczeń informuje o jego otrzymaniu Ubezpieczającego, jeŜeli nie jest on osobą występującym z tym zawiadomieniem
oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości
Świadczenia Ubezpieczeniowego a takŜe informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który

6

osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń lub wysokości
Świadczenia, jeŜeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.
2.

Świadczenie Ubezpieczeniowe wypłacane jest w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zakład Ubezpieczeń zawiadomienia o
wystąpieniu Zdarzenia Ubezpieczeniowego.

3.

Gdyby wyjaśnienie w powyŜszym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń albo
wysokości świadczenia okazało się niemoŜliwe, Świadczenie Ubezpieczeniowe powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia,
w którym przy zachowaniu naleŜytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było moŜliwe. JednakŜe bezsporną część
świadczenia Zakład Ubezpieczeń powinien spełnić w terminie przewidzianym w ust. 2.

4.

JeŜeli Zakład Ubezpieczeń nie wypłacił Świadczenia Ubezpieczeniowego w terminie określonym w ust. 2, zawiadamia pisemnie
osobę występującą z roszczeniem o przyczynach niemoŜności zaspokojenia roszczeń w całości lub części, a takŜe wypłaca
bezsporną część świadczenia.

5.

Jeśli Świadczenie ubezpieczeniowe przysługuje, Zakład Ubezpieczeń przekazuje wraz z jego wypłatą pisemną informację o
wypłacie Świadczenia Uprawnionemu.

6.

JeŜeli Świadczenie ubezpieczeniowe nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niŜ określona w zgłoszonym roszczeniu,
Zakład Ubezpieczeń informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę
prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego.

7.

Zakład Ubezpieczeń ma obowiązek udostępnić osobom, o których mowa w ust. 1 informacje oraz dokumenty, gromadzone w
celu ustalenia odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń lub wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego. Osoby te mogą Ŝądać
potwierdzenia przez Zakład Ubezpieczeń udostępnionych informacji, a takŜe sporządzenia na swój koszt kserokopii
dokumentów i potwierdzenia ich za zgodność z oryginałem przez Zakład Ubezpieczeń.

8.

Brak kompletnej dokumentacji niezbędnej do wypłaty świadczenia, o której mowa w § 13 lub odpowiednio w § 14,
zawierającej informacje o stanie zdrowia Ubezpieczonego, moŜe być podstawą do odmowy wypłaty świadczenia
ubezpieczeniowego.

9.

Zasady opodatkowania świadczeń naleŜnych Uprawnionemu na mocy niniejszej Umowy regulują przepisy o podatku
dochodowym od osób prawnych lub osób fizycznych.

10. W metodach kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych nie ma czynników, które mogą mieć wpływ na zmianę wysokości
Świadczenia Ubezpieczeniowego.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16

1.

Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia składane do Zakładu Ubezpieczeń przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego
powinny być doręczane drugiej stronie na piśmie za potwierdzeniem odbioru lub przesłane listem poleconym.

2.

Powództwo o roszczenia wynikające ze stosunku ubezpieczenia moŜna wytoczyć przez sąd właściwy według przepisów o
właściwości ogólnej bądź sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczającego lub miejsca zamieszkania Ubezpieczonego lub miejsca
zamieszkania lub siedziby Uprawnionego.

3.

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
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