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POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§ 1

Niniejsze Warunki ubezpieczenia regulują zasady udzielania przez 
Credit Agricole Life Insurance Europe S.A. Oddział w Polsce z siedzi-
bą we Wrocławiu ochrony ubezpieczeniowej Klientom zawierającym 
z Credit Agricole Bank Polska S.A. Umowy kredytu na podstawie 
„Umowy Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Klientów zawie-
rających Umowy kredytu mieszkaniowego, kredytu konsolidacyjnego 
zabezpieczonego hipotecznie i pożyczki hipotecznej z Credit Agricole 
Bank Polska S.A.” z dnia 10 kwietnia 2015 r., której Stronami są Ubezpie-
czyciel oraz Credit Agricole Bank Polska S.A.

DEFINICJE
§ 2

Ilekroć w niniejszych Warunkach ubezpieczenia oraz wszelkich innych 
dokumentach i oświadczeniach sporządzanych w związku z ochroną 
ubezpieczeniową świadczoną zgodnie z Warunkami ubezpieczenia 
używa się następujących definicji, oznaczają one odpowiednio:
1)  Bank lub Ubezpieczający - Credit Agricole Bank Polska S.A. z sie-

dzibą we Wrocławiu;
2)  Całkowita niezdolność do pracy - fizyczne uszkodzenie ciała lub 

utrata zdrowia spowodowane Chorobą lub Nieszczęśliwym wy-
padkiem, w rezultacie którego/której Ubezpieczony utracił zdol-
ność do wykonywania jakiejkolwiek pracy, potwierdzone/potwier-
dzona Orzeczeniem;

3)  Choroba - schorzenie powodujące zaburzenia w funkcjonowaniu ukła-
dów lub narządów ciała Ubezpieczonego, niezależne od woli Ubezpie-
czonego, powstałe w wyniku patologii możliwej do zdiagnozowania 
przez lekarza, wymagające leczenia, diagnostyki lub rehabilitacji;

4)  Deklaracja zgody - oświadczenie woli Ubezpieczonego w formie 
pisemnej, mocą którego wyraża on zgodę na objęcie ochroną 
ubezpieczeniową, zgodnie z Warunkami ubezpieczenia;

5)  Dzień roboczy - każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, 
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających 
w tych dniach;

6)  Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego - w przypadku:
 a) zgonu - dzień zgonu wskazany w akcie zgonu;
 b)  Całkowitej niezdolności do pracy - dzień powstania Całkowitej 

niezdolności do pracy Ubezpieczonego wskazany w Orzecze-
niu; w przypadku, gdy Orzeczenie nie wskazuje dnia powsta-
nia Całkowitej niezdolności do pracy, za dzień jej powstania 
przyjmuje się dzień wydania Orzeczenia;

 c)  Utraty zdolności do samodzielnej egzystencji - dzień powsta-
nia Utraty zdolności do samodzielnej egzystencji wskazany 
w Orzeczeniu; w przypadku, gdy Orzeczenie nie wskazuje dnia 
powstania Utraty zdolności do samodzielnej egzystencji, za 
dzień jej powstania przyjmuje się dzień wydania Orzeczenia;

7)  Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych, która zawarła z Bankiem Umowę kredytu. W przypad-
ku udzielenia jednego Kredytu kilku osobom (Współkredytobior-
com), postanowienia dotyczące Klienta stosuje się odpowiednio 
do każdego ze Współkredytobiorców;

8)  Kredyt - kredyt mieszkaniowy, kredyt konsolidacyjny zabezpie-
czone hipotecznie lub pożyczka hipoteczna, udzielony/udzielona 
przez Bank zgodnie z obowiązującymi w Banku regulacjami, na 
podstawie Umowy kredytu;

9)  Nieszczęśliwy wypadek - nagłe i niezależne od woli Ubezpieczo-
nego zdarzenie, zaistniałe w Okresie ubezpieczenia, wywołane 
przyczyną zewnętrzną, niezależną od jakiejkolwiek Choroby, bę-
dące bezpośrednią i wyłączną przyczyną zajścia Zdarzenia ubez-
pieczeniowego; za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się zdarzeń 
wywołanych procesami zachodzącymi wewnątrz organizmu ludz-
kiego: zawału, krwotoku, udaru mózgu, nagłego zatrzymania krą-
żenia, długotrwałego działania stresu;

10) Okres rozliczeniowy - miesiąc kalendarzowy;
11)  Okres ubezpieczenia - okres obejmujący 12 (dwanaście) miesię-

cy, zdefiniowany w § 5;
12)  Orzeczenie - prawomocne orzeczenie wydane przez właściwe-

go lekarza orzecznika lub lekarza rzeczoznawcę lub właściwą ko-
misję lekarską lub prawomocny wyrok sądu lub decyzja organu 
rentowego, wydane na podstawie właściwych przepisów prawa 
polskiego o emeryturach i rentach, stwierdzające Całkowitą nie-
zdolność do pracy Ubezpieczonego albo Utratę zdolności do sa-
modzielnej egzystencji przez Ubezpieczonego na okres powyżej 
24 (dwudziestu czterech) miesięcy;

13)  Świadczenie rentowe - renta przyznana Ubezpieczonemu zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa polskiego o emeryturach i rentach;

14)  Świadczenie ubezpieczeniowe - świadczenie pieniężne Ubez-
pieczyciela należne i wypłacane przez Ubezpieczyciela Uprawnio-
nemu z tytułu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego;

15)  Ubezpieczony - Klient, który złożył Deklarację zgody oraz został 
objęty ochroną ubezpieczeniową zgodnie z Warunkami ubezpie-
czenia. W przypadku udzielenia jednego Kredytu kilku Klientom 
i objęcia ich ochroną ubezpieczeniową (Współubezpieczeni), po-
stanowienia dotyczące Ubezpieczonego stosuje się odpowiednio 
do Współubezpieczonych;

16)  Ubezpieczyciel - Credit Agricole Life Insurance Europe S.A. Od-
dział w Polsce z siedzibą we Wrocławiu;

17)  Umowa - „Umowa Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Klien-
tów zawierających umowy kredytu mieszkaniowego, kredytu kon-
solidacyjnego zabezpieczonego hipotecznie i pożyczki hipotecznej 
z Credit Agricole Bank Polska S.A.” z dnia 10 kwietnia 2015 r., której 
Stronami są Ubezpieczyciel oraz Credit Agricole Bank Polska S.A.;

18)  Umowa kredytu - umowa Kredytu zawarta pomiędzy Ubezpie-
czającym a Klientem, na podstawie której Bank oddaje do dyspo-
zycji Kredytobiorcy na czas oznaczony w tej umowie kwotę środ-
ków pieniężnych (Kredyt), a Klient zobowiązuje się do korzystania 
z niej na warunkach określonych w umowie Kredytu oraz do spłaty 
należności głównej oraz odsetek w oznaczonych terminach spłaty;

19)  Uprawniony - Ubezpieczony, a w przypadku Świadczenia ubezpie-
czeniowego z tytułu zgonu Ubezpieczonego osoba fizyczna, praw-
na lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości praw-
nej wskazana pisemnie przez Ubezpieczonego jako uprawniona do 
otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku zgonu 
Ubezpieczonego, zgodnie z § 12 Warunków ubezpieczenia;

20)  Utrata zdolności do samodzielnej egzystencji - stan całkowite-
go inwalidztwa Ubezpieczonego będącego emerytem lub renci-
stą z tytułu niezdolności do pracy, uprawnionym do otrzymywania 
Świadczenia rentowego, skutkujący niezdolnością do samodziel-
nej egzystencji, spowodowany pogorszeniem sprawności fizycz-
nej oraz wymagający ciągłej i długotrwałej opieki oraz pomocy 
osób trzecich w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, 
potwierdzony Orzeczeniem;

21)  Zdarzenie ubezpieczeniowe - zajście w Okresie ubezpieczenia 

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA
Klientów zawierających umowy kredytu mieszkaniowego, kredytu konsolidacyjnego 

zabezpieczonego hipotecznie i pożyczki hipotecznej z Credit Agricole Bank Polska S.A.
(WUŻZH-2015-V1) (dalej: Warunki ubezpieczenia)
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i wskutek przyczyn zaistniałych w Okresie ubezpieczenia:
 a) zgonu Ubezpieczonego,
 b) Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego albo
 c)  Utraty zdolności do samodzielnej egzystencji przez Ubezpie-

czonego.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 3

1. Przedmiotem ubezpieczenia są:
 1) życie Ubezpieczonego oraz
 2) zdrowie Ubezpieczonego.
2.  Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest przez Ubezpieczyciela 

w zakresie ryzyka:
 1) zgonu Ubezpieczonego oraz
 2)  Całkowitej niezdolności do pracy - w stosunku do Ubezpieczo-

nego, który w dniu wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowe-
go nie posiada uprawnień do świadczeń emerytalnych albo do 
Świadczeń rentowych na podstawie obowiązujących przepi-
sów prawa polskiego o emeryturach i rentach albo

   Utraty zdolności do samodzielnej egzystencji - w stosunku do 
Ubezpieczonego, który w dniu wystąpienia Zdarzenia ubez-
pieczeniowego przekroczył 67 (sześćdziesiąty siódmy) rok ży-
cia lub posiada uprawnienia do świadczeń emerytalnych albo 
do Świadczeń rentowych na podstawie obowiązujących prze-
pisów prawa polskiego o emeryturach i rentach.

3.  Ochrona ubezpieczeniowa świadczona na rzecz danego Ubez-
pieczonego obejmuje wystąpienie jednego Zdarzenia ubezpie-
czeniowego: zgonu bądź Całkowitej niezdolności do pracy bądź 
Utraty zdolności do samodzielnej egzystencji.

WARUNKI OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ
§ 4

1.  Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęty każdy Klient, który zło-
żył podpisaną Deklarację zgody i spełnia warunki określone poniżej:

 1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 2)  jego wiek w dniu złożenia Deklaracji zgody nie przekracza 65 

(sześćdziesięciu pięciu) lat;
 3)  zawarł z Ubezpieczającym Umowę kredytu/Umowy kredytu 

na łączną kwotę nieprzekraczającą 800 000 zł (słownie: osiem-
set tysięcy złotych) - na dzień podpisania Deklaracji zgody,

   (powyższe ograniczenie dotyczy wyłącznie Kredytu/Kredytów 
udzielonych w ramach obowiązujących Umów kredytu, przy 
zawieraniu których Klient został objęty ubezpieczeniem zgod-
nie z Warunkami ubezpieczenia),

 4) podlega przepisom prawa polskiego o emeryturach i rentach;
 5)  na dzień przystąpienia do ubezpieczenia nie jest wydane wo-

bec niego Orzeczenie;
 6)  ponadto w zakresie ubezpieczenia na wypadek Całkowitej nie-

zdolności do pracy - w dniu przystąpienia do ubezpieczenia 
nie posiada uprawnień do świadczeń emerytalnych lub Świad-
czeń rentowych na podstawie obowiązujących przepisów pra-
wa polskiego o emeryturach i rentach.

2. W celu objęcia ochroną ubezpieczeniową Klienta, który:
 1) nie spełnia warunku określonego w ust. 1 pkt 3) i/albo
 2)  z uwagi na stan zdrowia nie może złożyć podpisu pod oświad-

czeniem o stanie zdrowia zawartym w Deklaracji zgody
  niezbędne jest wypełnienie przez niego Wniosku o ubezpieczenie 

życia i zdrowia, który będzie podstawą do oceny ryzyka i podjęcia 
przez Ubezpieczyciela decyzji o możliwości objęcia go ochroną 
ubezpieczeniową na warunkach indywidualnych, przedstawionych 
Ubezpieczającemu w postaci Propozycji objęcia ochroną ubezpie-
czeniową na warunkach indywidualnych odnośnie danego Klienta. 
Propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

  Ubezpieczyciel nie jest zobowiązany do przedstawienia Propozycji ob-
jęcia ochroną ubezpieczeniową na warunkach indywidualnych.

3.  Jeżeli w trakcie Okresu ubezpieczenia Ubezpieczony złoży wnio-
sek o podwyższenie kwoty Kredytu, którego uwzględnienie przez 

Ubezpieczającego spowodowałoby przekroczenie kwoty usta-
lonej zgodnie z ust. 1 pkt 3), Ubezpieczony może złożyć wniosek 
o podwyższenie sumy ubezpieczenia na formularzu Wniosku 
o ubezpieczenie życia i zdrowia na warunkach indywidualnych.

  Po otrzymaniu takiego wniosku Ubezpieczyciel przedstawi Ubez-
pieczającemu Propozycję objęcia ochroną ubezpieczeniową na 
warunkach indywidualnych odnośnie danego Ubezpieczonego, 
może jednak, nie przedstawiając ww. Propozycji, nie wyrazić zgo-
dy na podwyższenie sumy ubezpieczenia.

  W sytuacji, gdy Ubezpieczony nie wyrazi zgody na Propozycję objęcia 
ochroną ubezpieczeniową na warunkach indywidualnych w terminie 
wskazanym w Propozycji lub Ubezpieczyciel nie przedstawi takiej 
Propozycji, o czym Ubezpieczający poinformuje Ubezpieczonego:

 1)  Okres ubezpieczenia w stosunku do Ubezpieczonego zakoń-
czy się z ostatnim dniem miesiąca ochrony ubezpieczeniowej 
następującego po miesiącu ochrony ubezpieczeniowej, w któ-
rym nie została wyrażona zgoda przez Ubezpieczonego lub 
Ubezpieczyciela (przy czym ochrona w tym okresie jest świad-
czona na dotychczasowych warunkach) lub

 2)  Okres ubezpieczenia nie kończy się i ochrona jest kontynu-
owana na dotychczasowych warunkach w przypadku, gdy 
mimo złożenia przez Ubezpieczonego wniosku o podwyższe-
nie kwoty Kredytu kwota Kredytu nie zostanie podwyższona 
ponad kwotę wskazaną w ust. 1 pkt 3).

4.  W przypadku przedstawienia przez Ubezpieczyciela Ubezpieczające-
mu Propozycji objęcia ochroną ubezpieczeniową na warunkach in-
dywidualnych odnośnie danego Klienta lub Ubezpieczonego, Klient 
lub Ubezpieczony ma prawo zaakceptować tę Propozycję poprzez 
podpisanie Deklaracji zgody o treści uwzględniającej tę Propozycję).

5.  Ubezpieczeniem może zostać objętych nie więcej niż 4 (czterech) 
Klientów będących stroną jednej Umowy kredytu.

6.  Jeżeli stronami Umowy kredytu będzie dwóch lub więcej Klien-
tów, Ubezpieczający może zaproponować:

 1)  objęcie ochroną ubezpieczeniową jednego z Klientów do peł-
nej sumy ubezpieczenia, określonej w § 7 albo

 2)  objęcie ochroną ubezpieczeniową więcej niż jednego ze 
Współkredytobiorców: suma ubezpieczenia w stosunku do 
każdego Ubezpieczonego jest wówczas równa sumie ubezpie-
czenia ustalonej zgodnie z § 7, zgodnie ze wskazaniem w De-
klaracji zgody.

OKRES UBEZPIECZENIA
ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

§ 5

1.  Okres ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego roz-
poczyna się od dnia wypłaty Kredytu lub jego pierwszej transzy, 
nie wcześniej jednak niż od dnia następującego po dniu złożenia 
podpisanej Deklaracji zgody (przystąpienie do ubezpieczenia) 
i trwa przez 12 (dwanaście) miesięcy, z zastrzeżeniem dalszych po-
stanowień niniejszego paragrafu.

2.  Ochrona ubezpieczeniowa może być wznawiana na kolejne 12-mie-
sięczne Okresy ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa w takim 
przypadku rozpocznie się następnego dnia po dniu zakończenia 
bieżącego Okresu ubezpieczenia, bez konieczności ponownego skła-
dania Deklaracji zgody (automatyczne wznowienie Okresu ubezpie-
czenia) i trwać będzie przez kolejny 12-miesięczny Okres ubezpiecze-
nia. Automatyczne wznowienie Okresu ubezpieczenia nie powoduje 
zmiany warunków ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że nie później niż 
60 (sześćdziesiąt) dni przed końcem bieżącego Okresu ubezpieczenia, 
Ubezpieczyciel ma prawo poinformować Ubezpieczonego, za po-
średnictwem Ubezpieczającego o zmienionych warunkach ubezpie-
czenia dotyczących danego Ubezpieczonego, na jakich może zostać 
wznowiony Okres ubezpieczenia, a Ubezpieczony może na ogólnych 
zasadach określonych w ust. 3 poniżej zdecydować o rezygnacji z au-
tomatycznego wznowienia Okresu ubezpieczenia. Automatyczne 
wznowienie Okresu ubezpieczenia nie następuje, jeśli Ubezpieczony 
ukończył 70 (siedemdziesiąty) rok życia.

3.  Ubezpieczony w każdym czasie, lecz nie później niż na 30 (trzydzie-
ści) dni przed zakończeniem bieżącego Okresu ubezpieczenia, ma 
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prawo złożenia pisemnego oświadczenia woli o rezygnacji z auto-
matycznego wznowienia Okresu ubezpieczenia, o którym mowa 
w ust. 2. Oświadczenie to Ubezpieczony może złożyć za pośred-
nictwem Ubezpieczającego albo bezpośrednio Ubezpieczycielowi, 
którzy zobowiązani są do powiadomienia drugiej strony (liczy się 
data wpływu oświadczenia do Ubezpieczającego lub do Ubezpie-
czyciela, zależnie od tego, która jest wcześniejsza). W takim przy-
padku ochrona ubezpieczeniowa wygasa zgodnie z ust. 5 pkt 9).

4.  Ubezpieczony w każdym czasie ma prawo złożenia pisemnego 
oświadczenia woli o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej. 
Oświadczenie to Ubezpieczony może złożyć za pośrednictwem 
Ubezpieczającego albo bezpośrednio Ubezpieczycielowi, którzy 
zobowiązani są do powiadomienia drugiej strony (liczy się data 
wpływu oświadczenia do Ubezpieczającego lub do Ubezpieczy-
ciela, zależnie od tego, która jest wcześniejsza). W takim przypad-
ku ochrona ubezpieczeniowa wygasa zgodnie z ust. 5 pkt 10).

5.  Okres ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego 
kończy się z upływem najwcześniejszej z poniższych dat:

 1)  w zakresie ubezpieczeń na wypadek zgonu lub Utraty zdolno-
ści do samodzielnej egzystencji - z upływem ostatniego dnia 
Okresu ubezpieczenia, w którym Ubezpieczony ukończył 70 
(siedemdziesiąt) lat lub

 2)  w zakresie ubezpieczenia na wypadek Całkowitej niezdolności 
do pracy - z upływem ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia, 
w którym Ubezpieczony ukończył 67 (sześćdziesiąt siedem) lat 
lub

 3)  w zakresie ubezpieczenia na wypadek Całkowitej niezdolności 
do pracy - z dniem nabycia przez Ubezpieczonego uprawnień 
do świadczeń emerytalnych lub Świadczeń rentowych na pod-
stawie obowiązujących przepisów prawa polskiego o emery-
turach i rentach lub

 4)  w zakresie ubezpieczeń na wypadek Całkowitej niezdolności 
do pracy lub Utraty zdolności do samodzielnej egzystencji - 
z dniem wydania Orzeczenia, z zastrzeżeniem ust. 6, lub

 5)  z upływem ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia, z zastrzeże-
niem ust. 2, lub

 6) z dniem zgonu Ubezpieczonego lub
 7)  z dniem wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu 

Całkowitej niezdolności do pracy lub
 8)  z dniem wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu 

Utraty zdolności do samodzielnej egzystencji lub
 9)  z upływem ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia, w którym 

Ubezpieczony złożył pisemne oświadczenie woli o rezygnacji 
z automatycznego wznowienia Okresu ubezpieczenia lub

 10)  z upływem ostatniego dnia miesiąca ochrony ubezpieczenio-
wej, w którym Ubezpieczony złożył oświadczenie woli o rezy-
gnacji z ochrony ubezpieczeniowej lub

 11)  z upływem ostatniego dnia miesiąca ochrony ubezpieczenio-
wej, w którym nastąpiła całkowita spłata Kredytu lub

 12)  z upływem ostatniego dnia miesiąca ochrony ubezpieczenio-
wej, w którym nastąpiło rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy 
kredytu lub

 13)  z dniem zakończenia stosunku ubezpieczenia dotyczącego 
danego Ubezpieczonego, zgodnie z § 13 ust. 4, lub

 14)  z dniem odstąpienia od Umowy przez Ubezpieczającego, tj. 
najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy 
lub

 15)  z dniem wskazanym w § 4 ust. 3 pkt 1).
6.  W razie, gdyby przed wydaniem Orzeczenia upłynął Okres ubez-

pieczenia, a Całkowita niezdolność do pracy albo Utrata zdolności 
do samodzielnej egzystencji powstała w trakcie trwania Okresu 
ubezpieczenia, Ubezpieczyciel jest zobowiązany do spełnienia 
Świadczenia ubezpieczeniowego po dacie wydania Orzeczenia.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
§ 6

1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności:
 1)  jeżeli zgon Ubezpieczonego nastąpił wskutek samobójstwa 

popełnionego w okresie dwóch pierwszych lat od dnia przy-
stąpienia do ubezpieczenia,

 2)  jeżeli zgon, Całkowita niezdolność do pracy lub Utrata zdolności 
do samodzielnej egzystencji nastąpił/nastąpiła w następstwie 
Chorób, które zostały zdiagnozowane lub były leczone u Ubezpie-
czonego w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat przed przystąpieniem do 
ubezpieczenia; niniejsze wyłącznie odpowiedzialności nie dotyczy 
Chorób, o których Ubezpieczony informował Ubezpieczyciela we 
Wniosku o ubezpieczenie życia i zdrowia, o którym mowa w § 4.

2.  Ponadto Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Zda-
rzenie ubezpieczeniowe nastąpiło w wyniku:

 1)  pozostawania przez Ubezpieczonego w stanie po użyciu alkoholu 
lub w stanie nietrzeźwości (w rozumieniu przepisów o wychowa-
niu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) lub pod wy-
pływem narkotyków lub innych środków odurzających lub sub-
stancji psychotropowych lub środków zastępczych (w rozumieniu 
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii) lub w stanie po użyciu 
lekarstw lub innych środków wyłączających świadomość, z wyjąt-
kiem sytuacji, gdy spożycie tych środków przez Ubezpieczonego 
nastąpiło w celach medycznych i zgodnie z zaleceniem lekarza;

 2)  uprawiania przez Ubezpieczonego następujących niebez-
piecznych dyscyplin sportowych: alpinizm, wspinaczka gór-
ska i skałkowa, rafting, taternictwo jaskiniowe, speleologia, 
kajakarstwo górskie, nurkowanie z użyciem specjalistycznego 
sprzętu, surfing, windsurfing, skoki do wody, skoki na linie, 
spadochroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, baloniar-
stwo, szybownictwo, lotnictwo, bobsleje, saneczkarstwo, 
jeździectwo, szermierka, sporty motorowe i motorowodne, 
sporty siłowe, sporty walki i obronne oraz w wyniku czynne-
go udziału Ubezpieczonego w zawodach, wyścigach, rajdach 
samochodowych i wyczynowych treningach sportowych; za 
uprawianie niebezpiecznych dyscyplin sportowych uważa się 
również jednorazowe wzięcie czynnego udziału w zawodach 
lub treningach w jednej z powyższych dyscyplin sportowych;

 3)  usiłowania dokonania lub dokonania przestępstwa przez 
Ubezpieczonego;

 4)  działań wojennych, stanu wojennego, czynnego udziału Ubez-
pieczonego w zamieszkach, rozruchach, aktach przemocy i ter-
roru lub sabotażu, z wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony zmu-
szony był działać w obronie własnej lub w obronie innych osób;

 5)  eksplozji atomowej lub napromieniowania radioaktywnego 
(z wyjątkiem pojedynczych przypadków niezwiązanych z ak-
tywnością zawodową);

 6)  działania wbrew wyraźnym zaleceniom lekarza lub poddania 
się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekar-
ską lub uprawnionych do tego osób, chyba że te zabiegi miały 
bezpośredni związek z udzielaniem Ubezpieczonemu pomocy 
po Nieszczęśliwym wypadku;

 7)  alkoholizmu lub zaburzeń psychicznych Ubezpieczonego 
(Choroba zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej 
Kwalifikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych jako zaburzenia 
psychiczne lub zaburzenia zachowania, w tym nerwice);

 8)  samookaleczenia lub okaleczenia ciała na prośbę Ubezpieczo-
nego, niezależnie od stanu poczytalności Ubezpieczonego;

 9)  prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego 
bez wymaganych prawem uprawnień;

 10)  podróży łodzią podwodną, lotu samolotem lub jakimkolwiek 
powietrznym środkiem transportu w charakterze pasażera lub 
innym, z wyjątkiem lotu w charakterze pasażera samolotem 
pasażerskich koncesjonowanych linii lotniczych; 

  chyba że nie miało to wpływu na zajście Zdarzenia ubezpieczenio-
wego.

3.  Ubezpieczony jest zobowiązany podać do wiadomości Ubezpie-
czyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które Ubezpieczy-
ciel zapytywał w formularzu Deklaracji zgody albo we Wniosku 
o ubezpieczenie życia i zdrowia oraz w innych pismach wymaga-
nych przez Ubezpieczyciela przed przystąpieniem do ubezpiecze-
nia lub zmianą warunków ubezpieczenia w następstwie złożonego 
Wniosku. W razie objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpiecze-
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niową mimo pominięcia odpowiedzi na poszczególne pytania, 
pominięte okoliczności uważa się za nieistotne. Ubezpieczyciel nie 
ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które nie zosta-
ły podane do jego wiadomości z naruszeniem powyższych zasad, 
o ile Zdarzenie ubezpieczeniowe zaszło w okresie 3 (trzech) lat od 
dnia przystąpienia do ubezpieczenia, z zastrzeżeniem poniższego.

  W przypadku podwyższenia kwoty Kredytu i zmiany warunków 
ubezpieczenia w następstwie złożonego Wniosku o ubezpieczenie 
życia i zdrowia - okres 3 (trzech) lat jest liczony w odniesieniu do kwoty 
podwyższenia począwszy od dnia zmiany warunków ubezpieczenia.

  Jeśli do naruszenia obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierw-
szym doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że 
Zdarzenie ubezpieczeniowe i jego następstwa są skutkiem zatajo-
nych okoliczności.

SUMA UBEZPIECZENIA,  
WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH

§ 7

1.  Suma ubezpieczenia z tytułu zgonu, Całkowitej niezdolności do 
pracy oraz Utraty zdolności do samodzielnej egzystencji równa 
jest sumie kwot:

 1)  kapitału Kredytu pozostającego do spłaty na Dzień zajścia 
Zdarzenia ubezpieczeniowego,

 2)  odsetek według przewidzianej Umową kredytu stopy opro-
centowania, liczonych od nieprzeterminowanej części kapi-
tału za okres od Dnia zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego 
do dnia wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego, jednak nie 
dłuższy niż 120 (sto dwadzieścia) dni,

 3)  odsetek karnych według przewidzianej Umową kredytu stopy 
oprocentowania, liczonych od przeterminowanej części kapi-
tału za okres od Dnia zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego 
do dnia wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego, jednak nie 
dłuższy niż 120 (sto dwadzieścia) dni oraz

 4)  kosztów związanych z wysłanymi upomnieniami określonych 
w Umowie kredytu, naliczonych w okresie od Dnia zajścia Zdarze-
nia ubezpieczeniowego do dnia wypłaty Świadczenia ubezpie-
czeniowego, jednak nie dłuższym niż 120 (sto dwadzieścia) dni.

2. W razie zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego:
 1) po wcześniejszej całkowitej spłacie Kredytu albo
 2)  po wcześniejszym rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy kredytu,
  ale przed ustaniem ochrony ubezpieczeniowej na podstawie § 5 ust. 5 

pkt 11) lub pkt 12), suma ubezpieczenia jest równa kwocie kapitału Kre-
dytu pozostającego do spłaty zgodnie z aktualnym harmonogramem 
spłat Kredytu odpowiednio na dzień całkowitej spłaty Kredytu albo 
rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy kredytu.

3.  W przypadku, gdy Umowa kredytu zawarta została przez dwóch 
lub więcej Klientów i zostali oni objęci ochroną ubezpieczeniową, 
suma ubezpieczenia w odniesieniu do Ubezpieczonego, którego 
dotyczy Zdarzenie ubezpieczeniowe ustalana jest zgodnie z § 4 
ust. 6 pkt 2).

§ 8

W razie zajścia w Okresie ubezpieczenia Zdarzenia ubezpieczenio-
wego, Ubezpieczyciel spełni na rzecz Uprawnionego Świadczenie 
ubezpieczeniowe równe sumie ubezpieczenia, ustalonej zgodnie z § 
7, z wyjątkiem sytuacji, w których Ubezpieczyciel nie ponosi odpowie-
dzialności, wskazanych w § 6.

§ 9

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność tylko za to Zdarzenie ubez-
pieczeniowe w postaci zgonu, Całkowitej niezdolności do pracy lub 
Utraty zdolności do samodzielnej egzystencji, które nastąpiło pierwsze.

ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA
§ 10

1.  Uprawniony jest zobowiązany poinformować Ubezpieczyciela 

o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego. Zawiadomienie o zajściu 
Zdarzenia ubezpieczeniowego/zgłoszenie roszczenia o wypłatę 
Świadczenia ubezpieczeniowego powinno zostać zgłoszone tele-
fonicznie, pod numerem telefonu wskazanym w Deklaracji zgody, 
z podaniem następujących danych:

 1)  danych niezbędnych do jednoznacznej identyfikacji Ubezpie-
czonego,

 2)  danych niezbędnych do jednoznacznej identyfikacji Upraw-
nionego oraz

 3)  numeru telefonu, pod którym możliwy jest kontakt z Upraw-
nionym.

2.  Zgłaszający roszczenie powinien złożyć do Ubezpieczyciela do-
kumenty niezbędne do przeprowadzenia przez Ubezpieczyciela 
postępowania dotyczącego ustalenia odpowiedzialności Ubez-
pieczyciela albo wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego.

 Dokumentami tymi są:
 1) w zakresie ubezpieczenia na wypadek zgonu:
  a) odpis aktu zgonu Ubezpieczonego,
  b)  statystyczna karta zgonu lub, w przypadku jej braku, inny 

dokument medyczny potwierdzający przyczynę zgonu, 
o ile jest w posiadaniu Uprawnionego,

  c)  dokumentacja medyczna, o ile jest w posiadaniu Uprawnionego,
  d)  dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych 

Uprawnionego (imię, nazwisko, np. odpis aktu małżeństwa) - 
w przypadku, gdy Uprawniony zmienił dane osobowe w po-
równaniu z danymi podanymi poprzednio Ubezpieczycielowi,

  e) dokumenty wskazane w § 12 ust. 9, jeżeli dotyczy;
 2)  w zakresie ubezpieczenia na wypadek Całkowitej niezdolności 

do pracy:
  a) Orzeczenie,
  b)  będąca w posiadaniu Ubezpieczonego dokumentacja, na 

podstawie której wydano Orzeczenie;
 3)  w zakresie ubezpieczenia na wypadek Utraty zdolności do sa-

modzielnej egzystencji:
  a) Orzeczenie,
  b)  będąca w posiadaniu Ubezpieczonego dokumentacja, na 

podstawie której wydano Orzeczenie,
  c)  dokument wydany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

lub przez organ upoważniony przez inną instytucję, zgod-
nie z właściwymi przepisami prawa polskiego o emerytu-
rach i rentach, potwierdzający prawo Ubezpieczonego do 
otrzymywania Świadczeń rentowych.

3.  W razie Zdarzenia ubezpieczeniowego, które nastąpiło wskutek 
Nieszczęśliwego wypadku, oprócz dokumentów, o których mowa 
w ust. 2, należy doręczyć także informacje, postanowienia, rapor-
ty, notatki, itp. Policji, Prokuratury lub inne dokumenty potwier-
dzające zajście i opis okoliczności Zdarzenia ubezpieczeniowego, 
będące w posiadaniu Uprawnionego.

4.  Zgłaszający roszczenie powinien udostępnić także inne niż wskazane 
w ust. 2-3 dokumenty, o które Ubezpieczyciel zwróci się w związku 
z rozpatrywanym roszczeniem, o ile są niezbędne do przeprowadzenia 
przez Ubezpieczyciela postępowania dotyczącego ustalenia odpowie-
dzialności Ubezpieczyciela albo wysokości Świadczenia ubezpiecze-
niowego, jeżeli zgłaszający roszczenie takie dokumenty posiada.

5.  Zgłaszający roszczenie powinien udzielić Ubezpieczycielowi infor-
macji na temat: miejsca i daty zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowe-
go, nazwy i adresu organu lub instytucji, w której dokumenty okre-
ślone w niniejszym paragrafie się znajdują lub mogą się znajdować, 
chyba że zgłaszający roszczenie takich informacji nie posiada lub sa-
modzielnie pozyskał i przekazał Ubezpieczycielowi te dokumenty.

6.  Ubezpieczyciel może zażądać dostarczenia oryginałów dokumen-
tów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Ubez-
pieczającego lub notariusza kserokopii dokumentów, jeżeli jest to 
niezbędne do przeprowadzenia przez Ubezpieczyciela postępo-
wania dotyczącego ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela 
albo wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego.
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CZYNNOŚCI PODEJMOWANE PRZEZ UBEZPIECZYCIELA  
W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA

§ 11

1.  W terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia 
o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego/zgłoszenia roszczenia 
o wypłatę odszkodowania Ubezpieczyciel informuje o jego otrzy-
maniu Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni oso-
bami występującymi z tym zawiadomieniem oraz przeprowadza 
postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, 
zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości Świadczenia ubezpie-
czeniowego, a także informuje osobę występującą z roszczeniem, 
pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie 
dokumenty są niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpie-
czyciela albo wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, jeżeli jest 
to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.

2.  Ubezpieczyciel zobowiązany jest spełnić Świadczenie ubezpiecze-
niowe w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia otrzymania 
zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego/zgłosze-
nia roszczenia o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego.

3.  Gdyby w terminie wskazanym w ust. 2 wyjaśnienie okoliczności 
koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo 
wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego okazało się niemożli-
we, Świadczenie ubezpieczeniowe powinno być spełnione w cią-
gu 14 (czternastu) dni, licząc od dnia, w którym przy zachowaniu 
należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. 
Jednakże bezsporną część Świadczenia ubezpieczeniowego Ubez-
pieczyciel zobowiązany jest spełnić w terminie wskazanym w ust. 2.

4.  Jeżeli Ubezpieczyciel nie wypłaci Świadczenia ubezpieczeniowe-
go w terminie wskazanym w ust. 2, zawiadamia pisemnie osobę 
zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia 
jej roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną 
część Świadczenia ubezpieczeniowego zgodnie z ust. 3.

5.  Jeżeli Świadczenie ubezpieczeniowe nie przysługuje lub przysłu-
guje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, 
Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osobę zgłaszającą rosz-
czenie, w terminie wskazanym w ust. 2 albo w ust. 3, wskazując 
na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą 
lub częściową odmowę wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego. 
Informacja Ubezpieczyciela powinna zawierać pouczenie o możli-
wości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

6.  Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa 
w ust. 1, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpo-
wiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości Świadczenia ubezpie-
czeniowego. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez 
Ubezpieczyciela udostępnionych informacji, a także sporządzenia 
na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności 
z oryginałem przez Ubezpieczyciela. Informacje i dokumenty Ubezpie-
czyciel ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1, 
na ich żądanie, w postaci elektronicznej. Sposób udostępniania infor-
macji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego potwier-
dzenia udostępnianych informacji, a także zapewniania możliwości 
sporządzania kserokopii dokumentów i poświadczania ich zgodności 
z oryginałem nie może wiązać się z wykraczającymi ponad uzasadnio-
ną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty sporządzenia kse-
rokopii oraz udostępniania informacji i dokumentów w postaci elektro-
nicznej ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od przyjętych 
w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.

7.  W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych informacji Ubezpie-
czycielowi przy przystąpieniu do ubezpieczenia lub przy zmianie warun-
ków ubezpieczenia w następstwie złożonego Wniosku o ubezpieczenie 
życia i zdrowia, Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki 
okoliczności, które z naruszeniem Warunków ubezpieczenia nie zostały 
podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia obowiązku podania 
prawdziwych informacji doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości 
przyjmuje się, że Zdarzenie ubezpieczeniowe i jego następstwa są skut-
kiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

8.  Wypłata Świadczeń zgodnie z OWU podlega przepisom regulują-
cym opodatkowanie osób fizycznych lub prawnych obowiązują-

cym na dzień wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego.
9.  W przypadku, gdy w związku z wykonaniem zobowiązania wskazane-

go w niniejszym paragrafie, tj. wypłatą Świadczenia ubezpieczenio-
wego, powstanie zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek 
pobrania i odprowadzenia jakiejkolwiek kwoty, w tym w szczególno-
ści kwoty na poczet zobowiązań podatkowych Uprawnionych, kwoty 
pobrane i odprowadzane będą pomniejszać kwoty stosownych wy-
płat dokonywanych zgodnie z Warunkami ubezpieczenia.

UPRAWNIONY
§ 12

1.  Ubezpieczony może wskazać Uprawnionego lub Uprawnionych 
do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego na wypadek zgo-
nu Ubezpieczonego.

2.  Ubezpieczony ma prawo, w każdym czasie trwania Okresu ubez-
pieczenia, zmienić lub odwołać wskazanie Uprawnionego, o któ-
rym mowa w ust. 1, poprzez złożenie Ubezpieczycielowi stosow-
nego oświadczenia. Oświadczenie może być złożone również 
Ubezpieczającemu, który niezwłocznie przekaże je Ubezpieczy-
cielowi. Zmiana lub odwołanie Uprawnionego jest skuteczna/sku-
teczne z chwilą doręczenia jej/go Ubezpieczycielowi albo Ubez-
pieczającemu, zależnie od tego, która jest wcześniejsza.

3.  Jeżeli Ubezpieczony wskazał więcej niż jednego Uprawnionego, 
Świadczenie ubezpieczeniowe wypłaca się Uprawnionym w wy-
sokości określonej przez Ubezpieczonego. W sytuacji, gdy Ubez-
pieczony nie wskazał udziału tych osób w Świadczeniu ubezpie-
czeniowym, przyjmuje się, iż udziały tych osób są równe.

4.  W przypadku wskazania procentowych udziałów Uprawnionych, 
jeżeli suma wskazań procentowych w Świadczeniu ubezpieczenio-
wym jest wyższa lub niższa niż 100% Świadczenia ubezpieczenio-
wego, udziały Uprawnionych w Świadczeniu ubezpieczeniowym 
oblicza się poprzez proporcjonalne obniżenie lub podwyższenie 
wskazanych udziałów tak, aby ich łączna suma wynosiła 100%.

5.  Jeżeli w chwili zgonu wskazanie jednego lub kilku spośród Uprawnio-
nych stało się bezskuteczne, Świadczenie ubezpieczeniowe przypa-
dające temu Uprawnionemu lub Uprawnionym zostanie wypłacone 
pozostałym wskazanym Uprawnionym, w proporcji odpowiadającej 
udziałom wskazanym przez Ubezpieczonego, zgodnie z ust. 1-3.

6.  Jeżeli Uprawniony umyślnie przyczynił się do zgonu Ubezpieczo-
nego, to traci on prawo do Świadczenia ubezpieczeniowego.

7.  Jeżeli Ubezpieczony nie wskazał Uprawnionego albo, gdy Upraw-
niony w dniu zgonu Ubezpieczonego nie żył lub utracił prawo do 
Świadczenia ubezpieczeniowego zgodnie z ust. 6, Uprawnionymi 
do Świadczenia ubezpieczeniowego są członkowie rodziny zmar-
łego Ubezpieczonego, według następującej kolejności:

 1) małżonek,
 2) w równych częściach dzieci, jeżeli brak jest małżonka,
 3) w równych częściach rodzice, jeżeli brak jest małżonka i dzieci,
 4)  w równych częściach inne osoby powołane do dziedziczenia 

ustawowego po Ubezpieczonym.
8.  Otrzymanie Świadczenia ubezpieczeniowego przez osobę lub 

osoby wskazane w ust. 7 wymienione w pierwszej kolejności, wy-
klucza otrzymanie Świadczenia ubezpieczeniowego przez osoby 
wymienione w dalszej kolejności.

9.  Osoba, której prawo do Świadczenia ubezpieczeniowego wynika 
z ust. 7, zgłaszając roszczenie o wypłatę Świadczenia ubezpiecze-
niowego zobowiązana jest doręczyć dokumenty potwierdzające 
jej prawo do Świadczenia ubezpieczeniowego, tj. potwierdzające 
stopień pokrewieństwa lub powinowactwa z Ubezpieczonym, 
którymi mogą być odpisy z aktów stanu cywilnego lub dokumen-
ty, o których mowa w zdaniu kolejnym. W przypadku określonym 
w ust. 7 pkt 4), osoba zgłaszająca roszczenie o wypłatę Świadcze-
nia ubezpieczeniowego zobowiązana jest dołączyć prawomocne 
postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub prawo-
mocne postanowienie sądu o dziale spadku (jeżeli o stwierdzeniu 
nabycia spadku orzekał sąd w ramach postępowania o dział spad-
ku) bądź akt notarialny poświadczenia dziedziczenia.

10.  Suma ubezpieczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego nie należy 
do spadku po Ubezpieczonym.
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SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
§ 13

1.  Do zapłaty składki ubezpieczeniowej zobowiązany jest Ubezpie-
czający.

2.  Składka ubezpieczeniowa za danego Ubezpieczonego jest naliczana 
i opłacana za każdy miesiąc ochrony ubezpieczeniowej, przez cały 
Okres ubezpieczenia, oraz rozliczana w Okresach rozliczeniowych.

  W przypadku objęcia ochroną ubezpieczeniową dwóch lub więcej 
Klientów, którzy wspólnie przystąpili do ubezpieczenia, zgodnie 
z § 4 ust. 6 pkt 2), składka ubezpieczeniowa jest naliczana i opłaca-
na łącznie za tych Ubezpieczonych.

3.  Składka ubezpieczeniowa za danego Ubezpieczonego lub Ubez-
pieczonych, którzy wspólnie przystąpili do ubezpieczenia jest na-
liczana zgodnie z poniższym wzorem:

SU = PNS * WSU

  gdzie poszczególnym symbolom nadaje się następujące znaczenie:
  SU wyrażona w walucie krajowej składka ubezpieczeniowa za mie-

siąc ochrony ubezpieczeniowej
  PNS podstawa naliczania składki - wyrażona w walucie krajowej 

kwota udzielonego Kredytu, wskazana w Umowie kredytu albo 
w aneksie do Umowy kredytu zmieniającym kwotę Kredytu, w za-
leżności od tego, co zostanie zawarte najpóźniej, pomniejszona 
o dokonane do dnia naliczania składki ubezpieczeniowej (tj. na 
ostatni dzień Okresu rozliczeniowego) spłaty kapitału

  WSU obowiązująca stawka składki ubezpieczeniowej określona w Ta-
ryfie składek lub w Propozycji objęcia ochroną ubezpieczeniową na 
warunkach indywidualnych, o której mowa w § 4 (jeżeli dotyczy)

4.  W przypadku niezapłacenia składki ubezpieczeniowej dotyczącej 
danego Ubezpieczonego lub Ubezpieczonych, którzy wspólnie 
przystąpili do ubezpieczenia - w Okresie rozliczeniowym następu-
jącym po Okresie rozliczeniowym, za który powinna być opłaca-
na składka, Ubezpieczyciel wezwie Ubezpieczającego do zapłaty 
składki w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia tego wezwa-
nia, z zastrzeżeniem, że w razie braku zapłaty składki w ww. dodat-
kowym terminie, odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku 
do Ubezpieczonego, za którego Ubezpieczający nie zapłacił skład-
ki ustaje z upływem tego dodatkowego terminu.

5.  Składka jest należna za czas trwania ochrony ubezpieczeniowej. 
Jeżeli odpowiedzialność Ubezpieczyciela wygasła przed zakoń-
czeniem Okresu ubezpieczenia, za który została opłacona składka, 
Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczającemu składkę za okres niewy-
korzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciel może żądać 
zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność.

6.  W przypadku objęcia ochroną ubezpieczeniową dwóch lub więcej 
Klientów, którzy wspólnie przystąpili do ubezpieczenia, zgodnie z § 4 
ust. 6 pkt 2), stawka składki wyznaczona przez Ubezpieczyciela w Pro-
pozycji objęcia ochroną ubezpieczeniową na warunkach indywidual-
nych, o której mowa w § 4, dotyczy wszystkich Współubezpieczonych.

WYMIANA INFORMACJI
§ 14

1.  Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Warunków ubezpie-
czenia, wszelkie zawiadomienia, wnioski i oświadczenia składane 
przez podmioty stosunku ubezpieczenia powstałego zgodnie 
z Warunkami ubezpieczenia powinny być składane na piśmie.

2.  Ubezpieczony powinien informować Ubezpieczyciela o każdej 
zmianie swoich danych osobowych oraz danych teleadreso-
wych podanych w Deklaracji zgody, składając za pośrednictwem 
Ubezpieczającego lub bezpośrednio Ubezpieczycielowi pisemne 
oświadczenie o zmianie danych.

3.  Ubezpieczyciel informuje Ubezpieczonego o aktualnym adresie 
w każdej pisemnej korespondencji kierowanej do Ubezpieczonego.

4.  Jeżeli po objęciu danego Ubezpieczonego ochroną ubezpiecze-
niową doszło do zmiany nazwiska bądź imienia Ubezpieczonego 
lub Uprawnionego, osoba zgłaszająca Ubezpieczycielowi roszcze-

nie o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego zobowiązana jest 
przedstawić dokumenty uzasadniające jej prawo do Świadczenia 
ubezpieczeniowego.

5.  Ubezpieczony poinformuje Ubezpieczyciela o nabyciu uprawnień 
do świadczeń emerytalnych lub do Świadczeń rentowych na gruncie 
obowiązujących przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach. 
Stosowna informacja powinna być złożona najpóźniej w dniu zgłosze-
nia zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego.

REKLAMACJE
§ 15

1.  Ubezpieczony lub Uprawniony mają prawo składać reklamacje 
Ubezpieczycielowi, na adres:

 Credit Agricole Life Insurance Europe S.A. Oddział w Polsce
 ul. Tęczowa 11, lok. 13
 53-601 Wrocław
  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: 
 reklamacje@ca-ubezpieczenia.pl.
2.  Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela niezwłocznie 

po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 14 (czterna-
stu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie 
przekazana w formie wskazanej przez zgłaszającego reklamację. 
W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyż-
szym terminie, zgłaszający reklamację zostanie poinformowany 
o przyczynie opóźnienia oraz o spodziewanej dacie uzyskania od-
powiedzi. Łączny czas rozpatrzenia reklamacji nie może przekra-
czać 90 (dziewięćdziesięciu) dni od daty wpływu reklamacji.

3.  Ubezpieczony lub Uprawniony mają prawo do zwrócenia się o po-
moc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz do 
Rzecznika Ubezpieczonych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16

1.  Roszczenia ze stosunku ubezpieczenia zwartego zgodnie z Warunka-
mi ubezpieczenia ulegają przedawnieniu z upływem 3 (trzech) lat.

2.  Bieg przedawnienia roszczenia o wypłatę Świadczenia ubezpiecze-
niowego wobec Ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenie 
Ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie Zdarzenia 
ubezpieczeniowego. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od 
dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub Zdarzenie ubezpieczenio-
we otrzymał na piśmie oświadczenie Ubezpieczyciela o przyznaniu 
lub odmowie wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego.

3.  Dla stosunku ubezpieczenia zwartego zgodnie z Warunkami ubez-
pieczenia właściwe jest prawo polskie.

4.  Wszelkie obowiązki Ubezpieczyciela wynikające z bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa, w tym obowiązki informacyjne, 
będą realizowane zgodnie z wymogami przepisów prawa obowią-
zującymi na dzień realizacji danego przepisu.

5.  Powództwo o roszczenia wynikające ze stosunku ubezpieczenia 
powstałego zgodnie z Warunkami ubezpieczenia można wyto-
czyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd 
właściwy dla miejsca zamieszkania Ubezpieczonego lub dla miej-
sca zamieszkania lub siedziby Uprawnionego.

6.  Niniejsze Warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do Ubez-
pieczonych, którzy przystąpią do Umowy począwszy od dnia  
10 kwietnia 2015 r.

W imieniu Ubezpieczyciela:

Olivier Sperat- Czar 
Dyrektor Oddziału


