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Ubezpieczenie na życie  

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 

Przedsiębiorstwo: Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna zarejestrowana w 
Polsce 

Produkt: indywidualne ubezpieczenie na życie dla kredytobiorców kredytów gotówkowych 

udzielanych przez Alior Bank S.A., kod warunków KAIJ41 

 

Pełne informacje podane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy dotyczące produktu udostępnione są w Ogólnych 
warunkach indywidualnego ubezpieczenia na życie dla kredytobiorców kredytów gotówkowych udzielanych przez Alior Bank  S.A., kod 
warunków KAIJ41 (OWU) oraz w innych dokumentach.  

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 

Jest to ubezpieczenie na życie, które należy do grupy 1 działu I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej. 

 
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?  

 
Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

 życie ubezpieczającego – zakres ubezpieczenia 
obejmuje: 
- śmierć ubezpieczającego w okresie odpowiedzialności 
PZU Życie SA, 
- śmierć ubezpieczającego w okresie odpowiedzialności 
PZU Życie SA spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem 
zaistniałym w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA. 

 
 zdrowie ubezpieczającego – zakres ubezpieczenia 

obejmuje wystąpienie u ubezpieczającego w okresie 
odpowiedzialności PZU Życie SA niezdolności do  
samodzielnej egzystencji będącej następstwem 
nieszczęśliwego wypadku zaistniałego w okresie 
odpowiedzialności PZU Życie SA. 

 

Świadczenia i suma ubezpieczenia 

 

W przypadku śmierci ubezpieczającego PZU Życie SA wypłaca 
100% sumy ubezpieczenia. 

 

W przypadku śmierci ubezpieczającego spowodowanej 
nieszczęśliwym wypadkiem PZU Życie SA wypłaca 
dodatkowo 50% sumy ubezpieczenia.  

 

W przypadku wystąpienia trwałej niezdolności do  
samodzielnej egzystencji, PZU Życie SA wypłaca 100% sumy 
ubezpieczenia. 

 

Suma ubezpieczenia  jest równa wysokości udzielonego 
kredytu, podzielonego w częściach równych pomiędzy 
kredytobiorców zawierających umowy ubezpieczenia w 
związku z jedną umową kredytu. 

Maksymalna wysokość sumy ubezpieczenia dla umów 
zawieranych przy jednoczesnej obecności obu stron tej 
umowy wynosi: 

 250.000 zł – dla osób, które nie ukończyły 70 roku życia; 
 70.000 zł – dla osób, które mają ukończony 70 rok życia. 

Maksymalna wysokość sumy ubezpieczenia dla umów 
direct albo przez telefon, wynosi: 

 100.000 zł – dla osób, które nie ukończyły 70 roku życia; 
 70.000 zł – dla osób, które mają ukończony 70 rok życia.  

Ubezpieczenie nie obejmuje między innymi: 
 niezdolności do samodzielnej egzystencji, spowodowanej inną 

przyczyną niż nieszczęśliwy wypadek, 
 życia i zdrowia osób w wieku poniżej 18 lat; 
 życia i zdrowia osób w wieku: 

 powyżej 77 lat, które chciałyby zawrzeć ubezpieczenie na 

okres 36 miesięcy; 

 powyżej 78 lat, które chciałyby zawrzeć ubezpieczenie na 

okres 24 miesięcy. 

 

  

 
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 

W ubezpieczeniu występują różne ograniczenia i wyłączenia 

odpowiedzialności. PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności 

między innymi wówczas, jeśli zdarzenie ubezpieczeniowe 

nastąpiło:  
! wskutek samobójstwa popełnionego w okresie 2 lat od 

początku odpowiedzialności PZU Życie SA; 
! w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia czynu 

wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego 

przestępstwa; 
! gdy ubezpieczający był w stanie po użyciu alkoholu albo w 

stanie nietrzeźwości (w rozumieniu przepisów o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) lub po użyciu 

narkotyków, środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych lub nowych 

substancji psychoaktywnych (w rozumieniu przepisów o 

przeciwdziałaniu narkomanii), o ile stan ten miał wpływ na 

zajście zdarzenia; 
! w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem alkoholu, 

użyciem narkotyków, środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych lub nowych 

substancji psychoaktywnych (w rozumieniu przepisów o 

przeciwdziałaniu narkomanii), o ile zatrucie miało wpływ na 

zajście zdarzenia;   
! w wyniku użycia produktów leczniczych niezgodnie z 

zaleceniem lekarza albo niezgodnie z informacją zamieszczoną 

w ulotce dołączonej do produktu leczniczego oraz w wyniku 

schorzeń spowodowanych nadużywaniem produktów 

leczniczych; 

 

W przypadku umów direct albo przez telefon, świadczenie z 

tytułu śmierci ubezpieczającego, zostanie ograniczone do kwoty 

20.000 zł, jeśli śmierć ubezpieczającego nastąpiła w okresie 

pierwszych 6 miesięcy, licząc od początku odpowiedzialności. 
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Wszystkie wyłączenia z zakresu ochrony ubezpieczeniowej  

znajdują się w OWU, w rozdziale „Wyłączenia i ograniczenia 

odpowiedzialności PZU Życie SA”. 

     
  

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 

 na całym świecie 

  

 
Co należy do obowiązków ubezpieczonego? 

 przed zawarciem umowy ubezpieczenia, zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz Kartą Produktu;  

 zgłaszać PZU Życie SA zmiany danych osobowych i teleadresowych swoich, uposażonego i uposażonego dodatkowego; 

 opłacić składkę; 

 informować Alior Bank SA o odstąpieniu od umowy albo o wypowiedzeniu umowy; 

 w przypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji – złożyć do PZU Życie SA dokumenty określone w OWU 

w rozdziale „Wykonanie zobowiązań lub rozpatrywanie roszczenia”. 

  

 
Jak i kiedy należy opłacać składki? 

Składka jednorazowa, opłacana w dniu uruchomienia kredytu, przekazywana do PZU Życie SA za pośrednictwem Alior Banku SA. 

  

 
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 

Umowa jest zawierana na okres 24 miesięcy albo 36 miesięcy. 

 

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu opłacenia składki w pełnej wymaganej kwocie.  

 

Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w dniu zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:  

- otrzymania przez PZU Życie SA oświadczenia o odstąpieniu przez ubezpieczającego od umowy; 

- śmierci ubezpieczającego; 

- wypłaty świadczenia z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji; 

- upływu okresu wypowiedzenia;  

- otrzymania przez Bank oświadczenia o odstąpieniu przez ubezpieczającego od umowy kredytu; 

- końca okresu ubezpieczenia. 

  

 
Jak rozwiązać umowę? 

Ubezpieczający ma prawo: 

- odstąpić od umowy ubezpieczenia (termin odstąpienia, w zależności od sposobu zawarcia umowy, określony jest w OWU w rozdziale 

„Odstąpienie od umowy”), 

- wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w każdej chwili. 

Aby odstąpić albo wypowiedzieć umowę ubezpieczający składa oświadczenie w tym zakresie w Alior Bank SA lub w PZU Życie SA. 

 


