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Ubezpieczenie Kredytobiorców 

 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 
Ubezpieczyciele: AXA France VIE Societe Anonyme z siedzibą w Nanterre Cedex (92727) ul. Terrasses de l'Arche 313 działająca 

w Polsce przez swój oddział AXA France VIE SA Oddział w Polsce  
AXA France IARD Societe  Anonyme z siedzibą w Nanterre Cedex (92727) ul. Terrasses de l'Arche 313 działająca 
w Polsce przez swój oddział AXA France IARD SA Oddział w Polsce  
 

Nazwa, siedziba 
Ubezpieczycieli: 

AXA France VIE Societe Anonyme 
zarejestrowana we Francji pod nr 310499959 przez Sąd  
Gospodarczy w Nanterre z siedzibą w Nanterre Cedex  
ul. Terrasses de l'Arche 313, kod 92727 
reprezentowana w Polsce przez:  
AXA France VIE SA Oddział w Polsce 
Adres: ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa 
KRS 0000734083, REGON 380639897, NIP 1080022753 

AXA France IARD Societe Anonyme,  
zarejestrowana we Francji pod nr 722057460 przez 
Sąd Gospodarczy w Nanterre z siedzibą w Nanterre 
Cedex ul. Terrasses de l'Arche 313, kod 92727  
reprezentowana w Polsce przez:  
AXA France IARD SA Oddział w Polsce  
Adres: ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa 
KRS 0000738458, REGON 380649849, NIP 
1080022747 

Produkt: Ubezpieczenie Kredytobiorców 

 
Niniejszy dokument nie jest elementem Umowy ubezpieczenia ani materiałem marketingowym. Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy 
ubezpieczenia i informacje umowne zamieszczone są w Polisie i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Kredytobiorców (Warunki Ubezpieczenia). 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 
Ubezpieczenie Kredytobiorców jest dobrowolnym ubezpieczeniem dla osób, które zawarły Umowę o kredyt z Ikano Bank AB (publ), Box 31066, 200 49 Malmö, 
Szwecja, działającym poprzez swój oddział w Polsce pod firmą Ikano Bank AB (publ) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa (dalej jako: 
Ikano Bank). Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następujące zdarzenia: śmierć, śmierć małżonka lub partnera życiowego, czasową niezdolność do pracy, utratę 
pracy, hospitalizację oraz poważne zachorowanie.  

 

 

 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 

 

Przedmiotem ubezpieczenia jest: 

✓ Życie Ubezpieczonego, oraz 

✓ Życie małżonka / Partnera życiowego, który zmarł w wyniku nieszczęśli-
wego wypadku 

✓ Czasowa niezdolność do pracy Ubezpieczonego, powstała w wyniku 
choroby lub nieszczęśliwego wypadku 
 

✓ Utrata pracy 

✓ Hospitalizacja w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku 

✓ Poważne zachorowanie 

  

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

 

Ubezpieczenie Kredytobiorców nie obejmuje:   

 zdarzeń powstałych w wyniku okoliczności wskazanych w § 8 Ogólnych 
Warunków Ubezpieczenia (Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej) 

 Życia małżonka / Partnera życiowego, który zmarł w wyniku innych oko-
liczności niż nieszczęśliwy wypadek 

 Czasowej niezdolność do pracy, powstałej w wyniku innych okoliczności 
niż choroba lub nieszczęśliwy wypadek 

 Hospitalizacji w wyniku innych okoliczności niż choroba lub nieszczęśliwy 
wypadek 

  

 Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 

 

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona w przypadkach wskaza-
nych w § 8 Warunków Ubezpieczenia w szczególności, gdy zdarzenie ubez-
pieczeniowe nastąpiło w wyniku:  

! choroby istniejącej Ubezpieczonego, przy czym to wyłączenie o obowią-
zuje tylko wówczas, gdy zdarzenia ubezpieczeniowe wystąpią w terminie 
24 miesięcy od dnia rozpoczęcia ochrony i obejmują choroby wskazane 
w Warunkach Ubezpieczenia 

! samobójstwa Ubezpieczonego lub usiłowania jego popełnienia przed 
upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia oraz sa-
mookaleczenia 

! nieskorzystania z porady lekarskiej, nieprzestrzegania zaleceń lekarza 
lub poddania się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą le-
karską lub uprawnionych do tego osób, chyba że zabiegi te miały na celu 
ratowanie życia lub zdrowia Ubezpieczonego, bezpośrednio po wypadku 

! spożycia przez Ubezpieczonego alkoholu, zażywania narkotyków lub in-
nych środków odurzających, leków dostępnych wyłącznie na receptę jed-
nak nieprzepisanych Ubezpieczonemu przez lekarza lub użytych nie-
zgodnie z zaleceniami lekarza 

 
W przypadku, gdy Czasowa niezdolność do pracy nastąpiła wskutek, m.in.: 
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! ciąży, aborcji oraz ustawowego urlopu macierzyńskiego albo urlopu 
wychowawczego 

! bólów pleców oraz zachorowań związanych z kręgosłupem, takich jak: 
uraz krążka międzykręgowego lub radikulopatii: lumbago, bóle krzyża, 
rwa kulszowa, neuropatia udowa, neuralgia szyjno-ramienna, wysunię-
cie dysku, przepuklina dyskowa, ból pleców, ból szyi, kokcydynia, chyba 
że ubytek ten wymaga operacji 

! innych zdarzeń niż Choroba lub Nieszczęśliwy wypadek 

W przypadku, gdy Utrata pracy nastąpiła wskutek, m.in.: 

! zwolnienia z pracy lub wypowiedzenia umowy o pracę, które rozpoczęło 
się jeszcze przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, lub je-
żeli pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę zostało 
złożone w czasie trwania 90 dniowego okresu karencji 

! rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę zawartej w celu wykony-
wania określonej pracy 

W przypadku, gdy Hospitalizacja nastąpiła wskutek: 

! bezpośrednich konsekwencji interwencji chirurgicznej, zabiegu kosme-
tycznego lub zabiegu z zakresu chirurgii plastycznej 

! choroby psychicznej, a także ciąży lub aborcji 

! konsultacji lekarskiej, która miała miejsce przed rozpoczęciem ochrony 
ubezpieczeniowej 

 
W przypadku, gdy Poważne zachorowanie nastąpiło wskutek: 

! nowotworu, zawału serca, pomostowania tętnic wieńcowych, udaru mó-
zgu oraz przeszczepu narządów, których dokładny opis został przedsta-
wiony w Warunkach Ubezpieczenia 
 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 

 

Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia, które wystąpiły na terytorium całego świata. Czasowa niezdolność do pracy oraz Poważne zachorowanie muszą 
jednak zostać poświadczone przez lekarza prowadzącego praktykę na terytorium Polski. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu Utraty pracy obejmuje wyłącznie 
zdarzenia Utraty pracy na terytorium Polski, jeżeli w razie jej utraty Ubezpieczonemu przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych w Polsce oraz po spełnieniu 
pozostałych przesłanek wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego wyrażonych w Warunkach Ubezpieczenia. 

 

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?  

 

Do obowiązków Ubezpieczonego należy opłacenie składki ubezpieczeniowej. W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczony jest zobowią-
zany poinformować o tym fakcie Ubezpieczyciela lub Ikano Bank zgodnie z § 11 Warunków Ubezpieczenia.  

 

Jak i kiedy należy opłacać składki?  

 

Składka ubezpieczeniowa ustalana jest zgodnie z warunkami taryfowymi obowiązującymi w momencie zawarcia przez Ubezpieczonego Umowy ubezpieczenia. 
Składka ubezpieczeniowa stanowi 4,99 % Raty przyznanej w ramach Umowy o kredyt i płatna jest miesięcznie. Składka ubezpieczeniowa pobierana jest przez 
Ikano Bank wraz z Ratą i odprowadzana jest na rzecz Ubezpieczyciela.  

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?  

 

Okres ubezpieczenia ustalany jest w miesiącach na podstawie Umowy o kredyt, nie może być jednak krótszy niż 12 miesięcy i dłuższy niż 120 miesięcy. Ochrona 
ubezpieczeniowa na podstawie Umowy ubezpieczenia rozpoczyna się, z zastrzeżeniem § 5 oraz z  zachowaniem innych postanowień Warunków Ubezpieczenia, 
w dniu następującym po zawarciu Umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż w dniu zawarcia Umowy o kredyt pomiędzy Ubezpieczonym a Ikano Bankiem. 
Okres ubezpieczenia trwa od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej do dnia wygaśnięcia Umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem § 3 ust. 9 Warunków 
Ubezpieczenia.  

Jak rozwiązać Umowę ubezpieczenia? 

 

Ubezpieczony jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec kolejnego 
miesięcznego okresu obowiązywania Umowy ubezpieczenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu złożone jest skutecznie z datą otrzymania oświadczenia o wypowie-
dzeniu przez Ikano Bank lub przez Ubezpieczyciela.  

 

 

 


