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Ubezpieczenia na Życie i Ryzyka Utraty Zatrudnienia „Spłata Kredytu IKEA” 
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 
Ubezpieczyciele: AXA France VIE Societe Anonyme - w zakresie ryzyka zgonu, zgonu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku oraz Hospitalizacji nie-

zależnie od okresu trwania Umowy ubezpieczenia, a ponadto w zakresie ryzyka niezdolności do pracy, w przypadku zawarcia umowy 
ubezpieczenia na okres równy lub dłuższy niż 5 lat oraz  
AXA France IARD Societe Anonyme - w zakresie ryzyka Utraty pracy oraz organizacji lub organizacji i pokrycia kosztów usług 
assistance, a ponadto w zakresie ryzyka Niezdolności do pracy oraz Hospitalizacji w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na 
okres krótszy niż 5 lat 

Nazwa, siedziba 
Ubezpieczycieli: 

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

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

Produkt: Ubezpieczenia na Życie i Ryzyka Utraty Zatrudnienia „Spłata Kredytu IKEA” 
 

 

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 na życie i ryzyka utraty zatrudnienia „Spłata 
Kredytu Ikea” (Warunki Ubezpieczenia). 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 
Ubezpieczenie Kredytobiorców – „Spłata Kredytu IKEA” jest dobrowolnym ubezpieczeniem na życie, zdrowie Ubezpieczonego, utraty zatrudnienia przez Ubezpie-
czonego oraz zakupionych przez Ubezpieczonego Towarów. 

 

 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 

Przedmiotem ubezpieczenia jest: 

✓ życie Ubezpieczonego, oraz 

✓ czasowa niezdolność do pracy albo poważne zachorowanie albo 
utrata pracy przez Ubezpieczonego – w zależności od wariantu 
ubezpieczenia;  

✓ zakupiony Towar wskazany na paragonie nabyty w sieci sklepów 
IKEA, którego finansowanie odbyło się przy pomocy Kredytu IKEA 
udzielonego przez Ikano Bank; 

 Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

Ubezpieczenie Kredytobiorców – „Spłata Kredytu IKEA” nie obejmuje:   

 zdarzeń powstałych w wyniku okoliczności wskazanych w § 8 Ogól-
nych Warunków Ubezpieczenia Kredytobiorców – „Spłata Kredytu 
IKEA” (Wyłączenia odpowiedzialności); 

 Towarów zakupionych w IKEA: karty elektroniczne IKEA (upomin-
kowe, refundacyjne), rozpakowane materace, produkty zakupione 
na indywidualne zamówienie np. blaty, panele ścienne, artykuły spo-
żywcze, rośliny, tkaniny oraz artykuły zakupione na indywidualne za-
mówienie (z usługą szycia i haftowania); 

 Towarów zmodyfikowanych przez Klienta.  
 
 

 Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?   

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona w przypadkach 
wskazanych w §8 Warunków Ubezpieczenia. 

 
W przypadku, gdy śmierć Ubezpieczonego i całkowita niezdolność do 
pracy, czasowa niezdolność oraz poważne zachorowanie były wyni-
kiem, m.in.: 

! choroby istniejącej Ubezpieczonego, przy czym to wyłączenie 
odpowiedzialności obowiązuje tylko wówczas, gdy powyższe 
zdarzenia ubezpieczeniowe wystąpią w terminie 24 miesięcy od 
dnia rozpoczęcia ochrony; 

! samobójstwa lub usiłowania popełnienia samobójstwa Ubezpie-
czonego w ciągu pierwszych 24 miesięcy od daty rozpoczęcia 
ochrony ubezpieczeniowej; 

! spożycia przez Ubezpieczonego alkoholu, zażywania narkoty-
ków lub innych środków odurzających, leków dostępnych wy-
łącznie na receptę jednak nie przepisanych Ubezpieczonemu 
przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniami lekarza lub 
nieszczęśliwego wypadku, powstałego na skutek spożycia przez 
Ubezpieczonego alkoholu, zażycia narkotyków lub innych środ-
ków odurzających, leków nie przepisanych przez lekarza lub uży-
tych niezgodnie z zaleceniami lekarza. 

 
W przypadku, gdy czasowa niezdolność do pracy nastąpiła wskutek, 
m.in.: 
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! bólów pleców oraz zachorowani związanych z kręgosłupem, za wyjąt-
kiem przypadków, w których Ubezpieczony posiada jednoznaczne wy-
niki badań lekarskich (badania w postaci wyników prześwietlenia, re-
zonansu elektromagnetycznego lub tomografii komputerowej), po-
twierdzających te bóle lub zachorowania; 

! choroby psychicznej lub zaburzeń umysłowych Ubezpieczonego, 
w tym wynikających ze stresu lub stanów wywoływanych stresem, 
chyba że choroba lub zaburzenia zostaną zdiagnozowane przez psy-
chiatrę; 

! świadomego samookaleczenia, w tym umyślnego samookaleczenia 
lub uszkodzenia ciała na żądanie lub za przyzwoleniem Ubezpieczo-
nego; 

! prawidłowej ciąży. 
 
W przypadku, gdy utrata pracy nastąpiła wskutek, m.in.: 

! zwolnienia z pracy lub wypowiedzenia umowy o pracę, które rozpo-
częło się jeszcze przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, 
lub jeżeli pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę zo-
stało złożone w czasie trwania 90 dniowego okresu karencji; 

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

! strajku lub działań sprzecznych z prawem. 
 
Osoby, które ukończyły 67 rok życia, objęte są wyłącznie ochroną ubezpiecze-
niową na wypadek śmierci oraz Ubezpieczeniem zakupionych Towarów. 

 
Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 

Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia, które wystąpiły na terytorium całego świata. Czasowa niezdolność do pracy musi jednak zostać poświad-
czona przez lekarza prowadzącego praktykę na terytorium Polski. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu utraty pracy obejmuje wyłącznie zdarzenia utraty pracy na 
terytorium Polski, jeżeli w razie utraty tej działalności zarobkowej Ubezpieczonemu przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych w Polsce (oraz po spełnieniu 
pozostałych przesłanek wypłaty świadczenia wskazanych w postanowieniach Warunkach Ubezpieczenia). 

 

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?  

Do obowiązków Ubezpieczonego należy opłacenie składki ubezpieczeniowej. W przypadku Szkody zakupionego Towaru, Ubezpieczony zobowiązany 
jest skontaktować się z Ubezpieczycielem pod numerem telefonu + 48 22 575 96 32. 

 

Jak i kiedy należy opłacać składki?  

Płatność składki dokonywana będzie w ten sposób, że Ikano Bank będzie obciążał Rachunek Kredytowy Ubezpieczonego równowartością każdorazowej 
składki. Składka ubezpieczeniowa ustalana jest zgodnie z warunkami taryfowymi obowiązującymi w momencie zawarcia przez Ubezpieczonego Umowy ubez-
pieczenia. Składka ubezpieczeniowa naliczana jest od Kwoty Kredytowanej na podstawie Umowy o Kredyt i płatna jest miesięcznie. Składka ubezpieczeniowa 
pobierana jest przez Ikano Bank wraz z Miesięczną Ratą Kredytu i odprowadzana jest na rzecz Ubezpieczyciela.  

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?  

Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na jeden miesiąc. Ulega ona przedłużeniu każdorazowo o jeden miesiąc. Ochrona ubezpieczeniowa na podstawie 
Umowy ubezpieczenia rozpoczyna się, 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. Z zastrzeżeniem innych postanowień Warunków Ubezpie-
czenia, ochrona ubezpieczeniowa na wypadek utraty pracy obejmuje Ubezpieczonego po upływie 90 dniowego okresu karencji od dnia zawarcia Umowy ubezpie-
czenia, co zostało skalkulowane w składce ubezpieczeniowej. Okres ubezpieczenia trwa od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej do dnia wygaśnięcia 
Umowy ubezpieczenia. 

Jak rozwiązać Umowę ubezpieczenia? 

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

 

 

 

 


