
 

 
 
 

 

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje na temat umowy ubezpieczenia dotyczące 
produktu ubezpieczeniowego udostępnione są w treści Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Kredytobiorców: Utrata 
Pracy/Bezpieczne rachunki o indeksie RCI/CARCPI/2020 (dalej: „OWU”) oraz we Wnioskopolisie. 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?  
Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwego wypadku, o których mowa w grupie 1 działu II załącznika  do ustawy z dnia 11 
września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz ubezpieczenie od utraty pracy, o którym mowa w grupie 16 
działu II załącznika do wyżej wymienionej ustawy. 

 

Ubezpieczenie Utraty pracy/Pobytu w Szpitalu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 

Przedsiębiorstwo:  Produkt: 
Cardif - Assurances Risques Divers SA Oddział w Polsce 
z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78  Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców: Utrata 

Pracy/Bezpieczne rachunki o indeksie RCI/CARCPI/2020 
     dalej: („Ubezpieczyciel”) 

  Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 

Ubezpieczenie Wysokość 
świadczenia 

 Utrata pracy – w przypadku osób
uzyskujących dochód z tytułu
umowy
o pracę lub stosunku służbowego

12 Rat kredytu, 
łącznie nie więcej 
niż 42.000 PLN 

 Pobyt w Szpitalu w następstwie
Nieszczęśliwego wypadku – w
przypadku osób nie
podlegających Ochronie
ubezpieczeniowej z tytułu Utraty
pracy.

6 Opłat, łącznie nie 
więcej niż 9.600 
PLN 

  Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

 Zdarzeń, które wystąpią poza okresem ubezpieczenia;
 Pobytu w szpitalu, jeśli zdarzenie wystąpiło w następstwie

przyczyn innych niż Nieszczęśliwy wypadek;
 Utraty pracy niezgodnej z definicją określoną w OWU (art. 1 ust

24).

  Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 

W przypadku Pobytu w szpitalu w następstwie Nieszczęśliwego 
wypadku, Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, gdy 
zajście zdarzenia nastąpiło w związku m.in. z: 
! czynnym udziałem w działaniach wojennych,  zamieszkach;
! działaniem pod wpływem alkoholu, narkotyków;
! zdarzeniem związanym ze skażeniem radioaktywnym;
! usiłowaniem lub popełnieniem przestępstwa;
! udziałem w zawodach oraz wyczynowym i rekreacyjnym

uprawnianiem sportów;
! samookaleczeniem lub uszkodzeniem ciała na własną prośbę.

W przypadku Utraty pracy, Ubezpieczyciel nie ponosi 
odpowiedzialności, gdy zajście zdarzenia nastąpiło w związku 
m.in. z:
! rozwiązaniem przez Ubezpieczonego umowy o pracę, lub

stosunku służbowego, z wyłączeniem rozwiązania umowy
przez pracownika bez wypowiedzenia z przyczyn leżących po
stronie pracodawcy w trybie art. 55 § 11 Kodeksu Pracy;

! rozwiązaniem przez pracodawcę umowy o pracę z
Ubezpieczonym bez wypowiedzenia, a także w związku z
rozwiązaniem przez pracodawcę stosunku służbowego w
wyniku przyczyn zawinionych przez Ubezpieczonego, chyba,
że rozwiązanie nastąpiło wskutek długotrwałej choroby;

! rozwiązaniem umowy o pracę lub stosunku służbowego z
upływem okresu na jakie były zawarte;

! rozwiązaniem umowy o pracę lub stosunku służbowego, gdy
Ubezpieczony otrzymał wypowiedzenie 30 dni przed Dniem
zawarcia Umowy Ubezpieczenia lub przed Dniem rozpoczęcia
Ochrony ubezpieczeniowej.

   Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 

 Ubezpieczony objęty jest Ochroną ubezpieczeniową na

terytorium Polski.

 Co należy do obowiązków Ubezpieczonego? 
Do obowiązków Ubezpieczającego należy: 

− informowanie Ubezpieczyciela o zmianie swoich

danych osobowych, w szczególności zmianie adresu

zamieszkania;

− niezwłoczne poinformowanie Ubezpieczyciela o zajściu

Zdarzenia oraz przekazanie dokumentów niezbędnych

do rozpatrzenia roszczenia,  zgodnie z art. 12 i 13 OWU;

− opłata składki.



  Jak i kiedy należy opłacać Składki? 
• Składka opłacana jest przez Ubezpieczającego, za pośrednictwem Agenta, jednorazowo za cały Okres ubezpieczenia.

• Składka opłacana jest przed Dniem rozpoczęcia Ochrony ubezpieczeniowej.

• Składka naliczana jest od wysokości kwoty udzielonego Kredytu i ustalana według taryfy składek Ubezpieczyciela
obowiązującej w Dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia.

• Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej Ochrony ubezpieczeniowej.

  Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 
• Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu uruchomienia Kredytu, jednak nie wcześniej niż w dniu zawarcia Umowy

ubezpieczenia i trwa do dnia wskazanego w Harmonogramie jako dzień całkowitej spłaty Umowy kredytu.

• W przypadku Utraty pracy odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się 30 dnia od Dnia rozpoczęcia Ochrony

ubezpieczeniowej.

• Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:

− w dniu Zgonu Ubezpieczonego,

− w ostatnim dniu miesiąca, w którym Ubezpieczony ukończył 75 lat,

− w ostatnim dniu miesiąca, w którym Ubezpieczony ukończył 65 rok życia – dla ryzyka Utraty pracy,

− w ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia,

− w dniu, w którym Ubezpieczający złożył Ubezpieczycielowi oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia,

− w dniu, w którym Ubezpieczający skutecznie odstąpił od Umowy ubezpieczenia,

− w dniu odstąpienia od Umowy kredytu,

− w przypadku nieopłacenia składki przez Ubezpieczającego w terminie określonym we Wnioskopolisie,

− w dniu rozwiązania Umowy kredytu, w zależności, które ze zdarzeń nastąpi pierwsze.

• W przypadku Wcześniejszej całkowitej spłaty Kredytu, Ochrona ubezpieczeniowa trwa do końca Okresu ubezpieczenia, o

ile Ubezpieczony nie złożył  oświadczenia o rezygnacji z Ochrony ubezpieczeniowej.

  Jak rozwiązać umowę? 

• Jeżeli Umowa ubezpieczenia zawarta jest na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od

Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą - w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

• Oświadczenie o odstąpieniu uznaje się za skuteczne w dniu, w którym Ubezpieczyciel je otrzymał.

• Ubezpieczający może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia w każdym czasie trwania Okresu ubezpieczenia składając

Ubezpieczycielowi pisemne oświadczenie. Rozwiązanie Umowy ubezpieczenia na skutek jej wypowiedzenia następuje w

dniu, w którym Ubezpieczający złożył Ubezpieczycielowi pisemne wypowiedzenie Umowy ubezpieczenia.

• Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Agenta jest

równoznaczne z otrzymaniem tego oświadczenia przez Ubezpieczyciela.

• Odstąpienie, wypowiedzenie Umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za

okres, w jakim Ubezpieczyciel udzielał Ochrony ubezpieczeniowej.


