
 

 

 

 

 

 
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje na temat umowy ubezpieczenia dotyczące 

produktu ubezpieczeniowego udostępnione są w treści Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Kredytobiorców o indeksie  

TIMB/CARCPI_3_1.2/2020 (OWU) oraz we Wnioskopolisie. 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?  

Ubezpieczenie ryzyka utraty pracy, o którym mowa w grupie 16 działu II załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 roku 

o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.  Uwaga ! -  utrata pracy jest ryzykiem wymiennym, uzależnionym od 

aktualnego zatrudnienia. Wymienność ryzyk została szczegółowo opisana w OWU. 

 

 

 

 

 

 

 

  Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

 Utraty pracy niezgodnej z definicją określoną w OWU (art. 1 ust 

35),  na którą składa się wymóg, m.in. : 

 utraty pracy wskutek rozwiązania przez pracodawcę umowy o 

pracę, kontraktu menadżerskiego, stosunku służbowego lub 

umowy zlecenia zawartych na czas nieokreślony lub określony,  

z terminem wygaśnięcia przypadającym po dacie spłaty kredytu; 

 utraty pracy, polegającej na wyrejestrowaniu działalności 

gospodarczej spowodowanej przyczynami ekonomicznymi.  

 

  Jakie są ograniczenia Ochrony ubezpieczeniowej? 

Odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wyłączona, gdy utrata pracy nastąpiła  wskutek: 

! rozwiązania przez ubezpieczonego stosunku służbowego, umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego, z wyłączeniem trybu rozwiązania umowy przez 

pracownika bez wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w trybie art. 55 § 1 1 Kodeksu Pracy; 

! rozwiązania stosunku służbowego, umowy o pracę,  kontraktu menedżerskiego lub umowy zlecenie za porozumieniem stron, w rozumieniu 

przepisów prawa pracy lub innych przepisów prawa regulujących dany stosunek, chyba że porozumienie stron nastąpiło z przyczyn niedotyczących 

pracownika z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, a porozumienie stron 

miało miejsce w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu utraty pracy; 

! rozwiązaniem przez pracodawcę umowy o pracę z ubezpieczonym bez wypowiedzenia, a także w związku z rozwiązaniem przez pracodawcę lub 

zleceniodawcę odpowiednio stosunku służbowego, kontraktu menedżerskiego lub umowy zlecenie w wyniku przyczyn zawinionych przez 

ubezpieczonego w rozumieniu kontraktu menedżerskiego, umowy zlecenie lub przepisów prawa regulujących dany stosunek służbowy, chyba, że 

rozwiązanie nastąpiło wskutek długotrwałej choroby; 

! rozwiązania  umowy o pracę, stosunku służbowego, kontraktu menedżerskiego lub umowy zlecenie z upływem okresu na jakie były zawarte; 

! rozwiązania stosunku służbowego, umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego lub umowy zlecenie, gdy ubezpieczony otrzymał wypowiedzenie 

przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub w okresie pierwszych 90 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia. 

   Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 

   Ochrona z tytułu utraty pracy obowiązuje na terenie Unii Europejskiej.  

 

 

Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 

 

Przedsiębiorstwo:  

Cardif - Assurances Risques Divers SA Oddział w Polsce  

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 78  

(dalej „Ubezpieczyciel”) 

 

       

   

 

      

  

BGZBNP/CASHCPI_3_1.2/2017, Pakiet Zielony. 

   Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 

 

    Utrata pracy - ryzyko dotyczy ubezpieczonych, którzy na dzień  

zajścia zdarzenia prowadzą własną działalność gospodarczą albo 

uzyskują dochód z tytułu umowy o pracę, stosunku służbowego, 

kontraktu menadżerskiego, umowy zlecenia zawartych na czas 

nieokreślony lub określony z terminem wygaśnięcia 

przypadającym po dacie spłaty kredytu. 

 

 Suma ubezpieczenia, czyli maksymalna kwota odpowiedzialności 

ubezpieczyciela, z tytułu ryzyka utraty pracy równa jest 

maksymalnie 12 ratom kredytu,  jednak nie więcej niż 36 000 

PLN. 

 

 

Produkt:  

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców  

o indeksie TIMB/CARCPI_3_1.2/2020 
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  Jak i kiedy należy opłacać składki? 

Płatna przez ubezpieczającego za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego. 

Opłacana jest jednorazowo za cały okres ubezpieczenia i zależy od wysokości kredytu. 

  Kiedy rozpoczyna się i kończy Ochrona ubezpieczeniowa? 

 

   Odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się trzydziestego pierwszego dnia po dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.  

Ubezpieczyciel udziela ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej do końca trwania umowy kredytu zgodnie z harmonogram spłat, w okresie za 

jaki została opłacona składka ubezpieczeniowa.  

 

Ochrona Ubezpieczeniowa wygasa:  

 w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia trwającego maksymalnie 96 miesięcy – w stosunku do wszystkich ubezpieczonych;  

 w dniu Zgonu ubezpieczonego - w stosunku do danego ubezpieczonego; 

 w odniesieniu do ryzyka Utraty pracy  - w ostatnim dniu miesiąca, w którym ubezpieczony ukończył wiek uprawniający go do 

otrzymania emerytury, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

 w ostatnim dniu miesiąca, w którym ubezpieczony ukończył 67 lata - w stosunku do danego ubezpieczonego; 

 z dniem upływu okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia złożonego przez ubezpieczającego – w stosunku do wszystkich 

ubezpieczonych; 

 z dniem skutecznego odstąpienia od umowy ubezpieczenia – w stosunku do wszystkich ubezpieczonych; 

 w dniu określonym w harmonogramie jako dzień spłaty ostatniej raty kredytu – w stosunku do wszystkich ubezpieczonych 

 w dniu odstąpienia od umowy kredytu– w stosunku do wszystkich ubezpieczonych; 

 w dniu określonym w harmonogramie jako dzień spłaty ostatniej raty kredytu – w stosunku do wszystkich ubezpieczonych;  

w zależności, które ze zdarzeń nastąpi pierwsze. 

 

  

 

   Jak rozwiązać umowę? 

Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w każdym czasie trwania okresu ubezpieczenia składając ubezpieczycielowi za 

pośrednictwem agenta pisemne oświadczenie.  

 

Wypowiedzenie uznaje się za skuteczne z ostatnim dniem miesiąca, w którym ubezpieczający złożył ubezpieczycielowi pisemne wypowiedzenie 

umowy ubezpieczenia. 

 

Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od 

dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, składając ubezpieczycielowi, również za pośrednictwem agenta, pisemne oświadczenie. W takim przypadku 

ochrona ubezpieczeniowa zakończy się w dniu, w którym ubezpieczający złożył ubezpieczycielowi oświadczenie o niniejszym odstąpieniu. 

 

 Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?  

 informowanie ubezpieczyciela za pośrednictwem agenta o zmianie swoich danych osobowych; 

 w przypadku zgłoszenia roszczenia niezbędne jest przekazanie przez zgłaszającego roszczenie formularza zgłoszenia roszczenia lub 

pisemnego zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia oraz dokumentów wskazanych w OWU niezbędnych do jego rozpatrzenia. 


