
UBEZPIECZENIE DLA 
POSIADACZY KART 
KREDYTOWYCH EURO BANK S.A.  

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 

Przedsiębiorstwo: SOGECAP S.A., zakład ubezpieczeń w formie spółki akcyjnej, 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 

Produkt: Ubezpieczenie dla Posiadaczy Kart Kredytowych Euro Bank S.A. 

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje umowne dotyczące produktu 

ubezpieczeniowego zawarte są we wniosku ubezpieczeniowym i w Ogólnych Warunkach dla Posiadaczy Kart 

Kredytowych Euro Bank S.A. 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 
Indywidualne ubezpieczenie na wypadek śmierci oraz trwałej i całkowitej niepełnosprawności (Dział II, grupa 1 oraz 

grupa 5 Załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej) przeznaczone dla Posiadaczy 

Kart Kredytowych Euro Bank S.A. 

Co jest przedmiotem 
ubezpieczenia? 

 

 Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie 
ubezpieczonego – Posiadacza Karty 
Kredytowej Euro Bank S.A. („Bank”) 

 Ochroną ubezpieczeniową objęte jest zdarzenie 
śmierci (w tym śmierć wskutek Nieszczęśliwego 
Wypadku), Trwała i Całkowita 
Niepełnosprawność. Ochroną ubezpieczeniową 
może być także objęta, za dodatkową składką, 
Tymczasowa i Całkowita Niezdolność do Pracy. 

 Suma Ubezpieczenia zależy od rodzaju 
zdarzenia ubezpieczeniowego: 
- w przypadku Śmierci i Trwałej i Całkowitej 
Niepełnosprawności wynosi równowartość 
Pozostałej do Spłaty Kwoty Zadłużenia w dniu 
poprzedzającym Zdarzenie Ubezpieczeniowe, 
nie więcej niż 106 % Limitu Karty Kredytowej, 
- w przypadku Tymczasowej i Całkowitej 
Niezdolności do Pracy wynosi równowartość 
minimalnej wymaganej kwoty wpłaty na 
rachunek Karty Kredytowej, nie więcej jednak 
niż 5 % średniego miesięcznego zadłużenia z 
okresu 3 miesięcy poprzedzających Zdarzenie 
Ubezpieczeniowe. 
 

 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?  

 
 

 Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie. 
 

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

 
 

Ubezpieczenie nie obejmuje: 

 zdarzeń, które nastąpiły poza okresem 
ubezpieczenia; 

 Choroby i Nieszczęśliwego Wypadku, których 
następstwem nie jest Śmierć, Trwała i Całkowita 
Niepełnosprawność;  

 Tymczasowej i Całkowitej Niezdolności do Pracy 
jeżeli ochrona ubezpieczeniowa nie została 
rozszerzona na to ryzyko,  

 ochrony ubezpieczeniowej w Okresie Karencji w 
zakresie Tymczasowej i Całkowitej Niezdolności do 
Pracy niebędącej rezultatem Nieszczęśliwego 
Wypadku, 

 ochrony ubezpieczeniowej w okresie 6 miesięcy od 
dnia zawarcia Umowy Ubezpieczenia, gdy zawarcie 
Umowy Ubezpieczenia nie pokrywa się z datą 
zawarcia Umowy Karty Kredytowej. 

 

Jakie są istotne ograniczenia 
ochrony ubezpieczeniowej?  
 
 

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, gdy 
zajście Zdarzenia Ubezpieczeniowego spowodowane 
zostało: 

! w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia Okresu 
Ubezpieczenia chorobą zdiagnozowaną lub leczoną w 
okresie 5 lat przed rozpoczęciem Okresu 
Ubezpieczenia;  

! okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia Okresu 
Ubezpieczenia Nieszczęśliwym Wypadkiem, który 
miał miejsce przed rozpoczęciem Okresu 
Ubezpieczenia;  

! chorobą w postaci nowotworu złośliwego lub zawału 
serca u Ubezpieczających/ Ubezpieczonych, którzy w 
dniu zawarcia Umowy Ubezpieczenia osiągnęli wiek 
65 lat; 



! jakichkolwiek zaburzeniami psychiatrycznymi, 
psychicznymi lub nerwowymi potwierdzonymi przez 
lekarza; 

! samobójstwem popełnionym w ciągu pierwszych 2 lat 
od zawarcia Umowy Ubezpieczenia, a także 
Samookaleczeniem lub próbą samobójczą; 

! bezpośrednim skutkiem nadużycia alkoholu; 
! uprawianiem ryzykownych sportów, takich jak boks, 

skoki narciarskie, wspinaczka wysokogórska, skoki i 
akrobacje spadochronowe; 

! celowym działaniem Ubezpieczonego;  

! w przypadku Tymczasowej i Całkowitej Niezdolności 
do Pracy, gdy Ubezpieczony nie prowadzi lub przestał 
prowadzić działalność gospodarczą, nie jest 
zatrudniony lub została z nim rozwiązana umowa 
cywilnoprawna, z której uzyskiwał dochody, w tym w 
przypadku przejścia na emeryturę. 

  

Co należy do obowiązków ubezpieczonego? 

 
 

Ubezpieczony jest zobowiązany: 

 przed zawarciem Umowy ubezpieczenia – do podania Ubezpieczycielowi wymaganych przez 
Ubezpieczyciela informacji zgodnie z prawdą; 

 w trakcie trwania Umowy ubezpieczenia - do opłacania Składki Ubezpieczeniowej,  

 w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego – do powiadomienia Ubezpieczyciela o tym 
zdarzeniu oraz przedstawienia wymaganych przez Ubezpieczyciela dokumentów. 

 

Jak i kiedy należy opłacać składki? 

 

Składka Ubezpieczeniowa jest płatna miesięcznie z dołu, po zakończeniu każdego Cyklu 
Rozliczeniowego Karty Kredytowej, w którym świadczona była ochrona ubezpieczeniowa.  
Składka jest płatna za pośrednictwem Agenta Ubezpieczeniowego (Euro Bank S.A.) z rachunku karty 
kredytowej w terminach wynikających z wybranego przez Ubezpieczonego Cyklu Rozliczeniowego. 

 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 
 
 

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres, na który została zawarta Umowa Karty Kredytowej, lecz 
nie dłużej niż do dnia 80-tych urodzin Ubezpieczonego. 

 
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu ustalonym z Ubezpieczycielem i wygasa z upływem 
terminu na jaki została zawarta Umowa Ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa może też wygasnąć 
w najwcześniejszej z poniższych dat:  

 w dniu śmierci Ubezpieczonego;  

 w dniu zaistnienia Trwałej i Całkowitej Niepełnosprawności i związanej z tym wypłaty 100% Sumy 
Ubezpieczenia; 

 w dniu rozwiązania Umowy Karty Kredytowej zawartej pomiędzy Ubezpieczonym a Bankiem; 

 w dniu odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia; 

 w dniu rozwiązania Umowy Ubezpieczenia; 

 w dniu ukończenia 80 roku życia przez Ubezpieczonego;  

  w przypadku nieopłacenia w terminie Składki Ubezpieczeniowej za dany miesiąc i pod warunkiem 
wezwania przez Ubezpieczyciela do zapłaty, z upływem 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez 
Ubezpieczonego. 

 

Jak rozwiązać umowę? 
 
 

Ubezpieczony może odstąpić od Umowy Ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. 
 
Ubezpieczony może wypowiedzieć Umowę Ubezpieczenia w każdym momencie jej trwania. 
 
Odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy ubezpieczenia następuje na piśmie. 

 


