UBEZPIECZENIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW
MIESZKANIOWYCH UDZIELANYCH PRZEZ
BANK PEKAO S.A.
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zarejestrowana w Polsce
Produkt: Ubezpieczenie kredytobiorców kredytów mieszkaniowych
Pełne informacje podane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje umowne podane są w dokumencie ubezpieczenia
oraz w ogólnych warunkach ubezpieczenia kredytobiorców kredytów mieszkaniowych udzielanych przez Bank Pekao S.A.
ustalonych uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/244/2019 z dnia 17 września 2019 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to pakiet ubezpieczeń, które należą do grupy: 1 i 16 działu II w klasyfikacji ubezpieczeń zawartej w załączniku do ustawy
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych
wypadków oraz utrata pracy.

Ubezpieczenie nie obejmuje między innymi przypadków
opisanych poniżej:
 śmierć w NNW – jeśli śmierć nastąpiła po upływie 24 miesięcy
od dnia zajścia nieszczęśliwego wypadku;
 hospitalizacja w NNW – jeśli hospitalizacja trwała krócej niż 4
dni;
 trwały uszczerbek w NNW – jeśli trwały uszczerbek nastąpił po
upływie 24 miesięcy od dnia zajścia nieszczęśliwego wypadku;
 utrata pracy – jeśli utrata pracy nastąpiła wcześniej niż 30 dni
od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia:

 śmierć w NNW;
 czasowa niezdolność do pracy w NNW albo hospitalizacja
w NNW;

 utrata pracy albo trwały uszczerbek na zdrowiu w NNW.
Sumy ubezpieczenia*:



w pierwszym 4-letnim okresie ubezpieczenia – 100% kwoty
kredytu;
w kolejnych 4-letnich okresach ubezpieczenia – 100% salda
zadłużenia pozostającego do spłaty na 42 dni przed
przedłużeniem umowy ubezpieczenia na kolejny 4-letni okres
ubezpieczenia.

Limity świadczeń*:
 śmierć w NNW – 70% sumy ubezpieczenia;




czasowa niezdolność do pracy w NNW albo hospitalizacja
w NNW:
o w przypadku uruchomienia kredytu - 12 miesięcznych
świadczeń w wysokości raty kapitałowo-odsetkowej
przypadającej do spłaty po dniu zajścia zdarzenia
ubezpieczeniowego, które miało miejsce w każdym
4-letnim okresie ubezpieczenia;
o w przypadku braku uruchomienia kredytu – 12
miesięcznych świadczeń w wysokość 0,42% kwoty
kredytu na każde świadczenie, które miało miejsce
w każdym 4-letnim okresie ubezpieczenia;
utrata pracy:
o w przypadku uruchomienia kredytu - 12 miesięcznych
świadczeń w wysokości raty kapitałowo-odsetkowej
przypadającej do spłaty po dniu zajścia zdarzenia
ubezpieczeniowego, które miało miejsce w każdym
4-letnim okresie ubezpieczenia;
o w przypadku braku uruchomienia kredytu – 12
miesięcznych świadczeń w wysokość 0,42% kwoty

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
W zakresie nieszczęśliwych wypadków z ochrony
ubezpieczeniowej wyłączone są między innymi:
!
skutki wypadków, do których doszło pod wpływem
alkoholu lub środków odurzających;
!
skutki wypadków kierowania przez ubezpieczonego
pojazdem, jeżeli nie posiadał uprawnień;
!
szkody spowodowane wyczynowym uprawianiem
sportu lub uprawianiem sportów wysokiego ryzyka.
W zakresie utraty pracy z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są
sytuacje, w których utrata pracy nastąpiła między innymi:
!
wskutek wygaśnięcia umowy o pracę, rozwiązania
przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia
z winy ubezpieczonego lub za wypowiedzeniem z winy
ubezpieczonego;
!
na mocy porozumienia stron, z wyjątkiem
porozumienia stron dokonanego w ramach grupowego
zwolnienia;
!
poprzez rozwiązanie umowy o pracę lub kontraktu za
wypowiedzeniem dokonanym przez ubezpieczonego;
!
w wyniku odmowy przyjęcia przez ubezpieczonego
zaproponowanych mu nowych warunków pracy lub
płacy w trybie art. 42 Kodeksu pracy.
Pełna lista wyłączeń znajduje się w OWU.
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kredytu na każde świadczenie, które miało miejsce
w każdym 4-letnim okresie ubezpieczenia;
albo
 trwały uszczerbek na zdrowiu w NNW – 100% sumy
ubezpieczenia (zgodnie z tabelą świadczeń w OWU).
*W przypadku dwóch ubezpieczonych w ramach jednej umowy
kredytu stosuje się 50% sum ubezpieczenia i limitów świadczeń
wskazanych powyżej.
Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?



W zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków ubezpieczenie obowiązuje na terytorium całego świata.
W zakresie utraty pracy ubezpieczenie obowiązuje na terytorium RP (z wyłączeniem: pracy w Siłach Zbrojnych RP, pracy w placówkach
dyplomatycznych lub konsularnych RP, delegacji służbowych oraz oddelegowania do pracy w przedstawicielstwie zagranicznym pracodawcy).

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Ubezpieczony jest zobowiązany między innymi:
 w przypadku nieszczęśliwego wypadku do poddania się opiece lekarskiej i zaleconemu leczeniu;
 zawiadomić PZU SA o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego oraz dostarczyć niezbędne dokumenty do rozpatrzenia roszczenia;
 umożliwić i w razie konieczności wyrazić zgodę wobec PZU SA na zasięgnięcie informacji odnoszących się do okoliczności określonych
w dokumentach dostarczonych przez ubezpieczonego w celu wypłaty świadczenia, w szczególności u lekarzy, którzy sprawowali nad
ubezpieczonym opiekę zarówno przed, jak i po wypadku ubezpieczeniowym.
Pełna lista obowiązków ubezpieczonego znajduje się w OWU.
Jak i kiedy należy opłacać składki?
Pierwszy 4-letni okres ubezpieczenia: składka jest płatna jednorazowo za cały okres ubezpieczenia za pośrednictwem Banku, w dniu zawarcia umowy
kredytu.
Kolejne 4-letnie okresy ubezpieczenia:
1) w przypadku wyrażenia zgody na dyspozycję do obciążenia rachunku bankowego tytułem składek za kolejne 4letnie okresy ubezpieczenia
– składka płatna jest w miesięcznych ratach w terminach określonych w umowie ubezpieczenia;
2) w przypadku braku wyrażenia zgody na dyspozycję do obciążenia rachunku bankowego tytułem składek za kolejne 4-letnie okresy ubezpieczenia
– składka płatna jest jednorazowo za 4-letni okres ubezpieczenia najpóźniej przed upływem dotychczasowego okresu ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
W zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy
ubezpieczenia.
W zakresie utraty pracy ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po 30 dniach po zawarciu umowy ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
1) z upływem 4-letniego okresu ubezpieczenia, chyba że umowa ubezpieczenia zostaje przedłużona na kolejny 4-letni okres ubezpieczenia;
2) z dniem doręczenia PZU SA oświadczenia o odstąpieniu przez ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia;
3) w przypadku wyrażenia zgody na dyspozycję do obciążenia rachunku bankowego tytułem składek za kolejne 4-letnie okresy ubezpieczenia
– z upływem 7 dni od dnia otrzymania przez ubezpieczającego wezwania do zapłaty kolejnej raty składki ubezpieczeniowej wysłanego po upływie
terminu płatności raty składki z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania spowoduje ustanie odpowiedzialności;
4) w przypadku braku wyrażenia zgody na dyspozycję obciążenia rachunku bankowego tytułem składek za kolejne 4-letnie okresy ubezpieczenia
– z ostatnim dniem dotychczasowego okresu ubezpieczeniu w przypadku braku płatności składki za kolejny 4-letni okres ubezpieczenia;
5) z dniem złożenia przez ubezpieczającego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia;
6) z dniem upływu okresu wypowiedzenia umowy kredytu - w przypadku wypowiedzenia umowy kredytu przez Bank albo Pekao Bank
Hipoteczny S.A.;
7) z dniem odstąpienia od umowy kredytu;
8) z dniem całkowitej spłaty kredytu w terminie wynikającym z umowy kredytu;
9) z dniem całkowitej spłaty kredytu w terminie wcześniejszym niż wynika to z umowy kredytu;
10) z dniem śmierci ubezpieczonego.
Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający ma prawo:
odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia;
wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w dowolnym czasie jej trwania.
Ubezpieczający może odstąpić albo wypowiedzieć umowę ubezpieczenia poprzez złożenie oświadczenia.
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