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KARTA PRODUKTU 

dla ubezpieczenia na życie dla kredytobiorców kredytu gotówkowego Banku Pocztowego S.A. 

Karta Produktu zawiera wybrane informacje o ubezpieczeniu na życie dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. oferowanym 
jako ubezpieczenie indywidualne na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców kredytu 
gotówkowego Banku Pocztowego S.A. zatwierdzonych Uchwałą nr 67/2019 Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na 
Życie S.A. i obowiązujących od dnia 1 sierpnia 2019 roku. 

Karta Produktu została opracowana przez Bank Pocztowy S.A. we współpracy z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie 
S.A. zgodnie z Rekomendacją U dotyczącą dobrych praktyk w zakresie bancassurance, wydaną przez Komisję Nadzoru 
Finansowego, i ma za zadanie pokazać kluczowe informacje o ubezpieczeniu na życie dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. 
oraz pomóc w zrozumieniu cech produktu. Więcej informacji o Rekomendacji U oraz jej pełen tekst są dostępne na stronie 
internetowej Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl.   

Jeśli nie rozumiesz cech produktu zawartych w Karcie Produktu albo nie jesteś pewien, czy produkt jest dla Ciebie odpowiedni, 
poproś o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości. 

PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA 

Zakład Ubezpieczeń 

(Towarzystwo) 
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 

Agent ubezpieczeniowy Bank Pocztowy S.A. 

Ubezpieczający Kredytobiorca zawierający umowę ubezpieczenia, którego życie objęte jest ochroną 

ubezpieczeniową na podstawie niniejszych OWU i jest zobowiązany do zapłacenia składki. 

Ubezpieczony  Ubezpieczający, 

 inny Kredytobiorca w ramach tej samej Umowy kredytu, którego życie objęte jest ochroną 

ubezpieczeniową na podstawie OWU – w przypadku, gdy stroną Umowy kredytu jest więcej 

niż jeden Kredytobiorca, pod warunkiem, że: 

i. zostanie zgłoszony do ubezpieczenia przez Ubezpieczającego we wniosku o zawarcie 

umowy ubezpieczenia, 

ii. oświadczy we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, że chce skorzystać  

z zastrzeżenia na jego rzecz ochrony ubezpieczeniowej; oświadczenie takie powinno 

obejmować także wysokość sumy ubezpieczenia, 

z zastrzeżeniem, że w ramach tej samej Umowy kredytu ochroną ubezpieczeniową może zostać 

objętych łącznie maksymalnie dwóch Kredytobiorców (w tym Ubezpieczający). 

Ochroną ubezpieczeniową objęty może zostać każdy Kredytobiorca, którego wiek, w dniu 

podpisania wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, powiększony o okres kredytowania 

obowiązujący w dniu zawarcia Umowy kredytu, nie przekracza 80 lat. 

Podmiot uprawniony do 

otrzymania świadczenia 
Świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczonego wypłacane jest Uposażonemu, który został wskazany 
przez Ubezpieczonego we Wniosko-Polisie lub w innym oświadczeniu woli. 

Jeżeli Ubezpieczony wskazał kilku Uposażonych i nie określił ich udziału każdego z nich w kwocie 
świadczenia, uznaje się, że wszystkie udziały w wypłacanym świadczeniu te są równe.  

W przypadku, gdy Ubezpieczony wskazał kilku Uposażonych, a niektórzy spośród nich zmarli przed 
śmiercią Ubezpieczonego lub utracili prawo do świadczenia, wówczas przypadająca im część 
świadczenia zostaje rozdzielona pomiędzy pozostałych Uposażonych proporcjonalnie do ich 
udziałów w świadczeniu. 

W przypadku, gdy Ubezpieczony nie wskazał Uposażonych albo gdy wszyscy Uposażeni zmarli 
przed śmiercią Ubezpieczonego lub utracili prawo do świadczenia, wówczas świadczenie 
przysługuje członkom rodziny Ubezpieczonego według kolejności pierwszeństwa: 

1. małżonkowi w całości, a w razie jego braku; 
2. dzieciom w częściach równych, a w razie ich braku; 
3. rodzicom w częściach równych, a w razie ich braku; 
4. innym ustawowym spadkobiercom Ubezpieczonego w częściach równych. 

Świadczenie z tytułu śmierci nie przysługuje osobie, która umyślnie przyczyniła się do śmierci 

Ubezpieczonego. 

Zakres ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia. 

Suma ubezpieczenia 

i składka za 

ubezpieczenie 

Stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa kwota odpowiadająca równowartości 

początkowej kwoty udzielonego Ubezpieczonemu kredytu na podstawie Umowy kredytu,  

z zastrzeżeniem, że gdy początkowa kwota udzielonego Ubezpieczonemu kredytu jest wyższa niż  

100 000 zł suma ubezpieczenia wynosi 100 000 zł. Na wysokość sumy ubezpieczenia nie mają 

wpływu ewentualne zwiększenia kwoty kredytu. 

Wysokość składki ustalana jest przez Towarzystwo w zależności od wysokości sumy 

ubezpieczenia wieku Ubezpieczonego oraz okresu ubezpieczenia, według taryfy 

obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. 

Początek i koniec Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem określonym we wniosku o zawarcie umowy 

http://www.knf.gov.pl/
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ochrony 

ubezpieczeniowej 

ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż z dniem:  
1. następującym po dniu złożenia przez Ubezpieczającego wniosku o zawarcie umowy 

ubezpieczenia;  
2. zawarcia Umowy kredytu;  
3. zapłaty składki w wysokości i terminie wynikającym z umowy ubezpieczenia. 
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się: 
1. z upływem okresu ubezpieczenia; 
2. z dniem, w którym Ubezpieczony ukończył 80 rok życia (w stosunku do tego 

Ubezpieczonego); 
3. z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia; 
4. z dniem śmierci Ubezpieczającego; 
5. z upływem okresu wypowiedzenia; 
6. z upływem dodatkowego terminu do zapłaty składki zgodnie z § 8 ust. 3 OWU; 
7. z dniem rozwiązania Umowy kredytu, w tym wskutek wcześniejszej spłaty kredytu. 

Umowa ubezpieczenia jest zawierana na okres wskazany we wniosku o zawarcie umowy 
ubezpieczenia i nie dłużej niż na okres udzielonego kredytu wskazany we wniosku.  

Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma 
prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od 
umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczonego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w 
jakim Towarzystwo ponosiło odpowiedzialność na podstawie obowiązujących OWU. 

Ubezpieczający może w każdym czasie wypowiedzieć umowę ubezpieczenia poprzez złożenie 
Towarzystwu oświadczenia o wypowiedzeniu, ze skutkiem na dzień poprzedzający płatność 
kolejnej raty kredytu wynikającej z harmonogramu spłaty kredytu obowiązującego w dniu złożenia 
wypowiedzenia. 

W jaki sposób opłacać 

składkę 

ubezpieczeniową? 

Składka za ubezpieczenie płatna jest miesięcznie w terminie wskazanym we wniosku o zawarcie 

umowy ubezpieczenia. 

Składka jest opłacana za pośrednictwem Banku Pocztowego (Agenta).  

Świadczenie 

ubezpieczeniowe 

Świadczenie – kwota należna od Towarzystwa przysługująca Uposażonemu w razie śmierci 

Ubezpieczonego. 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, w razie śmierci Ubezpieczonego Towarzystwo w granicach sumy 

ubezpieczenia wypłaci Uposażonemu świadczenie w wysokości: 

1) kapitału kredytu pozostającego do spłaty w dniu śmierci Ubezpieczonego; 

2) odsetek według przewidzianej Umową kredytu stopy procentowej liczonych od 

niewymagalnej na dzień śmierci Ubezpieczonego części kapitału kredytu, za okres 120 dni 

od dnia śmierci Ubezpieczonego; 

3) odsetek karnych według przewidzianej Umową kredytu stopy procentowej liczonych od 

wymagalnej na dzień śmierci Ubezpieczonego części kapitału kredytu, za okres 90 dni od 

dnia śmierci Ubezpieczonego; 

4) opłat i prowizji przewidzianych taryfą opłat i prowizji Banku należnych za okres 120 dni od 

dnia śmierci Ubezpieczonego. 

2. W przypadku gdy ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest dwóm Kredytobiorcom, 

świadczenie z tytułu śmierci jednego z Ubezpieczonych przysługuje w wysokości ½ kwoty 

ustalonej zgodnie z ust. 1, nie wyższej jednak niż ½ sumy ubezpieczenia. 

 

Ograniczenia i 

wyłączenia 

odpowiedzialności 

Zakładu Ubezpieczeń 

Wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa: 

1. Z odpowiedzialności Towarzystwa wyłączona jest śmierć Ubezpieczonego, jeśli nastąpiła 
wskutek (adekwatny związek przyczynowo-skutkowy): 

1) działań wojennych, czynnego udziału Ubezpieczonego w aktach przemocy lub terroru; 
2) samobójstwa Ubezpieczonego, które nastąpiło przed upływem dwóch lat od zawarcia 

umowy ubezpieczenia. 
2. W stosunku do osób, których kwota kredytu jest niższa niż 60 000 zł(słownie: sześćdziesiąt 

tysięcy złotych), w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy ubezpieczenia Towarzystwo 
ponosi odpowiedzialność jedynie z tytułu śmierci Ubezpieczonego, która nastąpiła w wyniku: 

1) chorób zdiagnozowanych przez lekarza w okresie ubezpieczenia; 
2) nieszczęśliwego wypadku do którego doszło w okresie ubezpieczenia. 

Ubezpieczony obowiązany jest podać do wiadomości Towarzystwa, wszystkie znane sobie 

okoliczności, o które Towarzystwo pytało przed zawarciem umowy ubezpieczenia we 

wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia (w tym w oświadczeniu o stanie zdrowia) albo 

innych pismach. 

Odstąpienie 

i wypowiedzenie 

umowy ubezpieczenia 

1. Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający 

ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia, z 

zastrzeżeniem zdania następnego. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia 

Ubezpieczonego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim Towarzystwo ponosiło 

odpowiedzialność na podstawie niniejszych OWU. 

2. Ubezpieczający może w każdym czasie wypowiedzieć umowę ubezpieczenia poprzez złożenie 

Towarzystwu oświadczenia o wypowiedzeniu ze skutkiem na dzień poprzedzający płatność 
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kolejnej raty kredytu wynikającej z harmonogramu spłaty kredytu obowiązującego w dniu 

złożenia wypowiedzenia. Za opisane powyżej czynności Bank nie pobiera 

od Ubezpieczającego opłat. 

W przypadku gdy ubezpieczenie stanowi zabezpieczenie Umowy kredytu (Ubezpieczony 

wskazał Bank jako Uposażonego z umowy ubezpieczenia), konsekwencją rezygnacji może 

być obowiązek dostarczenia innego zabezpieczenia należności z tytułu Umowy kredytu. 

Zasady i tryb 

zgłaszania zdarzenia 

ubezpieczeniowego 

Zajście zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową można zgłosić: 

 telefonicznie za pośrednictwem Call Center: 

801 00 22 88, 48 370 48 48  

 pisemnie na adres:  

Pocztowe Usługi Finansowe Sp. z o.o. 

ul. Mickiewicza 19 

26-600 Radom 

 pocztą elektroniczną na adres: roszczenia@ubezpieczeniapocztowe.pl 

Zasady i tryb 

zgłaszania reklamacji 

oraz rozpatrywania 

reklamacji 

Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia ma prawo do 

złożenia reklamacji zawierającej zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo, w 

tym również w przedmiocie ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa, zasadności zgłoszonych 

roszczeń lub wysokości świadczenia.  

Reklamacja może być złożona w każdej jednostce Towarzystwa obsługującej wskazane powyżej 

osoby.  

Reklamacja może być złożona:  

1) w formie pisemnej – osobiście, w jednostce Towarzystwa obsługującej osoby wskazane 

powyżej albo przesyłką pocztową; 

2) ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty w jednostce, o której mowa 

w pkt 1); 

3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres: 

poczta@ubezpieczeniapocztowe.pl 

Towarzystwo udziela odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w 

terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed 

jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie 

reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ww. terminie, Towarzystwo w informacji przekazywanej 

składającemu reklamację: 

1) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy; 

2) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może 

przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

Spory pomiędzy Ubezpieczającym, Ubezpieczonym, Uposażonym lub uprawnionym z umowy 

ubezpieczenia a Towarzystwem mogą być również zakończone w drodze postępowania przed 

Rzecznikiem Finansowym na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. 

o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. 

Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według 

przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby 

Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia albo 

dla miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy 

ubezpieczenia. 

Opodatkowanie 

świadczeń 

Ubezpieczyciela 

Świadczenia ubezpieczeniowe są opodatkowane na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów 
prawa polskiego. 
W przypadku osób fizycznych, Świadczenia ubezpieczeniowe otrzymane z tytułu Umowy 
ubezpieczenia są wolne od podatku dochodowego zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 26 
lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1509, z 
późn. zm.). 
W przypadku osób prawnych Świadczenia ubezpieczeniowe otrzymane z tytułu Umowy 

ubezpieczenia stanowią przychód zgodnie z postanowieniami art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 

1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036, z 

późn. zm.). 

Zastrzeżenia prawne 
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1. Przedstawione powyżej informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani  rekomendacji do 

zawarcia ubezpieczenia.  

2. Karta Produktu nie stanowi wzorca umownego ani też części umowy uzgodnionej indywidualnie. Dokument jest prezentowany 

wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji dotyczących ubezpieczenia. 

3. Decyzja o zawarciu umowy ubezpieczenia powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją 

ubezpieczeniową, w tym zwłaszcza z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, gdzie znajdują się szczegółowe informacje o 

ubezpieczeniu. 


