
 

CERTYFIKAT UBEZPIECZENIA 

 

Niniejszy dokument stanowi potwierdzenie objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową na poniższych 

warunkach 

 

1. Ubezpieczyciel:  

SOGECAP S.A., zakład ubezpieczeń na życie działający w formie spółki akcyjnej, utworzony i działający zgodnie z prawem 
francuskim, z siedzibą w Paryżu, Francja pod adresem: Tour D2 – 17 bis place des Reflets – 92919 Paris La Défense Cedex, 
Francja, zarejestrowany we Francji pod numerem spółki 086 380 730 R.C.S Nanterre, działający w Polsce poprzez oddział: 
SOGECAP S.A. Oddział w Polsce, z siedzibą we Wrocławiu (50-062), Plac Solny 16, wpisany do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000401163 („Sogecap”),  

na podstawie Grupowej Umowy Ubezpieczenia na Życie – Kredyt Ratalny zawartej z Ubezpieczającym („Grupowa Umowa 
Ubezpieczenia na Życie”) w oparciu o Ogólne Warunki Umowy Ubezpieczenia na Życie – Kredyt Ratalny („OWU na Życie”) 

oraz <gdy klient jest objęty ubezpieczeniem nw utraty pracy> 

SOGESSUR S.A., zakład ubezpieczeń działający w formie spółki akcyjnej, utworzony i działający zgodnie z prawem 
francuskim, z siedzibą w Paryżu, Francja pod adresem: Tour D2 – 17 bis place des Reflets – 92919 Paris La Défense Cedex, 
Francja, zarejestrowany we Francji pod numerem spółki 379 846 637 R.C.S Nanterre, działający w Polsce poprzez oddział: 
SOGESSUR S.A Oddział w Polsce, z siedzibą we Wrocławiu (50-062), Plac Solny 16, wpisany do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000532682 („Sogessur”),  

na podstawie Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Pracy – Kredyt Ratalny zawartej z Ubezpieczającym („Grupowa 
Umowa Ubezpieczenia od Utraty Pracy”) w oparciu o Ogólne Warunki Umowy Ubezpieczenia od Utraty Pracy – Kredyt 
Ratalny („OWU od Utraty Pracy”) 

2. Ubezpieczający:  

ME S903 z o.o, z siedzibą w Złotowie (77-400), ul. Za dworcem 1D, NIP: 8132199474, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 0000108761, kapitał zakładowy: 135 000,00 PLN  

[lub] 

Terg S.A., z siedzibą w Złotowie (77-400), ul. Za dworcem 1D, NIP: 7671004218, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000427063, kapitał zakładowy:  
38 062 500,00 PLN  

3. Ubezpieczony:  

Imię i Nazwisko:  

Nr PESEL:  

Data zawarcia Umowy Kredytu Ratalnego nr w związku z zawarciem której Ubezpieczony przystąpił do ubezpieczenia: [dd-
mm-rrrr] („Umowa Kredytu Ratalnego”) 

4. Data przystąpienia do ubezpieczenia:  

5. Miejsce przystąpienia do ubezpieczenia:  

6. Indywidualny Okres Ubezpieczenia: okres rozpoczynający się w Dacie przystąpienia do Ubezpieczenia i kończący się w 
dniu całkowitej spłaty Kredytu Ratalnego przez Ubezpieczonego, chyba że  ochrona ubezpieczeniowa wygaśnie wcześniej 
zgodnie z postanowieniami OWU na Życie <lub OWU od Utraty Pracy>, w trakcie którego w przypadku zajścia Zdarzenia 
Ubezpieczeniowego dotyczącego danego Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić świadczenie.  

7. Informacja o ochronie ubezpieczeniowej świadczonej na rzecz Ubezpieczonego w okresie spłacania Kredytu 

Ratalnego udzielonego zgodnie z zawartą przez Ubezpieczonego Umową Kredytu Ratalnego: 

1) Ochrona ubezpieczeniowa świadczona przez Sogecap na podstawie Grupowej Umowy Ubezpieczenia na Życie: 

a) zakres ubezpieczenia obejmuje: 

- Śmierć 

- Trwałą i Całkowitą Niepełnosprawność 

- Tymczasową i Całkowitą Niezdolność do Pracy <gdy klient jest objęty ubezpieczeniem nw czasowej całkowitej 

niezdolności do pracy> 

- Poważne zachorowanie < gdy klient jest objęty ubezpieczeniem nw poważnego zachorowania> 

b) okres karencji (wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej)**:  

- Śmierć / Trwała i Całkowita Niepełnosprawność – 0 dni  

- Tymczasowa i Całkowita Niezdolność do Pracy – 0 dni <gdy klient jest objęty ubezpieczeniem nw czasowej 

całkowitej niezdolności do pracy> 

- Poważne zachorowanie – 90 dni < gdy klient jest objęty ubezpieczeniem nw poważnego zachorowania > 

c) wysokość świadczenia / Suma Ubezpieczenia: 



 wysokość świadczenia w przypadku Śmierci jest obliczana zgodnie z art.16 OWU na Życie; 

 wysokość świadczenia w przypadku Trwałej i Całkowitej Niepełnosprawności jest obliczana zgodnie z art. 17 

OWU na Życie; 

 wysokość świadczenia w przypadku Tymczasowej i Całkowitej Niezdolności do pracy jest obliczana zgodnie 

z art.18 OWU na Życie; <gdy klient jest objęty ubezpieczeniem nw czasowej całkowitej niezdolności do pracy> 

 wysokość świadczenia w przypadku Poważnego Zachorowania jest obliczana zgodnie z art.19 OWU na Życie; 

< gdy klient jest objęty ubezpieczeniem nw poważnego zachorowania > 

z zastrzeżeniem Sumy Ubezpieczenia określonej w art. 15 OWU na Życie. 

 d)  Uprawniony do Świadczenia - osoba upoważniona do otrzymania świadczenia wypłacanego przez Sogecap w 

przypadku śmierci Ubezpieczonego jest wskazana w oświadczeniu zawartym w Deklaracji przystąpienia do 

ubezpieczenia. 

 

2) Ochrona ubezpieczeniowa świadczona przez Sogessur na podstawie Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty 

Pracy:  

a) zakres ubezpieczenia obejmuje: 

- Utratę Pracy 

b) Okres Ponownej Kwalifikacji: okres 12 miesięcy, jaki musi upłynąć pomiędzy dwoma Zdarzeniami 

Ubezpieczeniowymi, aby Ubezpieczony był uprawniony do otrzymania świadczenia za późniejsze z tych dwóch 

Zdarzeń Ubezpieczeniowych. Okres ten liczy się począwszy od 30 dnia po dniu zapłaty ostatniej raty Kredytu 

Ratalnego, należnej, jako świadczenie wskutek wystąpienia Zdarzenia Ubezpieczeniowego. Wysokość Składki 

Ubezpieczeniowej i sposób jej obliczenia uwzględnia Okres Ponownej Kwalifikacji. 

c) Wysokość świadczenia / Suma Ubezpieczenia:  

- wysokość świadczenia w przypadku Utraty Pracy jest obliczana zgodnie z art. 13 OWU od Utraty Pracy, 

z zastrzeżeniem Sumy Ubezpieczenia określonej w art. 12 OWU od Utraty Pracy. 

8. Informacje dotyczące kosztów objęcia ochroną ubezpieczeniową 

Koszt ochrony ubezpieczeniowej ponoszony przez Ubezpieczonego wynosi [ ] PLN w odniesieniu do ochrony 
ubezpieczeniowej udzielanej w ramach Grupowej Umowy Ubezpieczenia na Życie przez Sogecap <oraz [  ] PLN 
w odniesieniu do ochrony ubezpieczeniowej udzielanej w ramach Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Pracy przez 
Sogessur> i jest równy Składce Ubezpieczeniowej opłacanej przez Ubezpieczającego za danego Ubezpieczonego zgodnie 
z postanowieniami OWU na Życie < oraz OWU od Utraty Pracy>. 

Ubezpieczony uiszcza koszt ochrony ubezpieczeniowej jednorazowo z góry za cały Indywidualny Okres Ubezpieczenia w 
Dacie przystąpienia do ubezpieczenia na podstawie Grupowej Umowy Ubezpieczenia na Życie <i Grupowej Umowy 
Ubezpieczenia od Utraty Pracy>.  

W przypadku zakończenia ochrony ubezpieczeniowej przed upływem Indywidualnego Okresu Ubezpieczenia przysługiwać 
będzie Ubezpieczonemu zwrot uiszczonego kosztu objęcia ochroną ubezpieczeniową za niewykorzystany okres ochrony 
ubezpieczeniowej za zastrzeżeniem art. 7.7 OWU na Życie < oraz art. 6.7 OWU od Utraty Pracy>. Zgodnie z dyspozycją 
Ubezpieczonego należna kwota zostanie zwrócona Ubezpieczonemu na rachunek bankowy o numerze [xxxxxxxxxx] 
prowadzony w [xxxxxxxxx ]. Ubezpieczony uprawniony jest do zmiany wskazanego rachunku bankowego w drodze 
pisemnego oświadczenia. 

9. Właściwość sądu 

Powództwo o roszczenie wynikające z Grupowej Umowy Ubezpieczenia na Życie < lub Grupowej Umowy Ubezpieczenia od 
Utraty pracy> można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania 
lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z Grupowej Umowy Ubezpieczenia na Życie < lub 
Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty pracy>. 

Powództwo o roszczenie wynikające z Grupowej Umowy Ubezpieczenia na Życie < lub Grupowej Umowy Ubezpieczenia od 
Utraty pracy> można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania 
spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z Grupowej Umowy Ubezpieczenia na Życie < lub Grupowej 
Umowy Ubezpieczenia od Utraty pracy>. 

10. Dodatkowe informacje 

Szczegółowe zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej, w szczególności zasady rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej, 
zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz warunki wykonywania Grupowej Umowy Ubezpieczenia na Życie <oraz Grupowej 
Umowy Ubezpieczenia od Utraty pracy>, a także wyłączenia odpowiedzialności Sogecap < oraz Sogessur >oraz sąd właściwy 
dla rozstrzygania sporów wynikających z Grupowej Umowy Ubezpieczenia na Życie < oraz Grupowej Umowy Ubezpieczenia 
od Utraty pracy>, której dotyczy niniejszy Certyfikat ubezpieczenia, określają OWU na Życie, w oparciu o które została zawarta 
Grupowa Umowa Ubezpieczenia na Życie < oraz OWU od Utraty Pracy, w oparciu o które została zawarta Grupowa Umowa 
Ubezpieczenia od Utraty Pracy >, które zostały doręczone Ubezpieczonemu przed podpisaniem Deklaracji przystąpienia do 
ubezpieczenia. 

 

11. Pojęcia pisane wielką literą, które zostały użyte w niniejszym Certyfikacie ubezpieczenia, a których nie zdefiniowano 

inaczej, mają takie znaczenie, jakie nadano im w OWU na Życie < lub OWU od Utraty Pracy>. 

 

 ________________     ________________ 

 (w imieniu Sogecap)      w imieniu Sogessur 

                                                                                                                     

 



 

** Okres Karencji– okres, w którym Ubezpieczyciel nie zapewnia ochrony ubezpieczeniowej w zakresie Poważnego 

Zachorowania, które zostałoby zakwalifikowane jako Zdarzenie Ubezpieczeniowe, jeżeli zaszłoby w Indywidualnym Okresie 

Ubezpieczenia. W Grupowej Umowie Ubezpieczenia na Życie Okres Karencji rozpoczyna bieg od Daty przystąpienia do 

ubezpieczenia i trwa 90 dni. Okres karencji ma zastosowanie w odniesieniu do każdego Indywidualnego Okresu Ubezpieczenia 

związanego z każdym Kredytem Ratalnym, w odniesieniu do którego świadczona jest ochrona ubezpieczeniowa w zakresie 

Poważnego Zachorowania. Kwota Składki Ubezpieczeniowej oraz sposób jej obliczania uwzględnia Okres Karencji.   

 

Certyfikat Ubezpieczenia został przekazany Ubezpieczonemu przez: [imię i nazwisko pracownika sklepu] 

 

_____________________________________ 
              podpis za Ubezpieczającego  


