
 
UBEZPIECZENIE SPŁATY FINANSOWANIA  

 
Ubezpieczenie spłaty finansowania zapewnia spłatę wszystkich należności wynikających z umowy finansowej w razie śmierci 
Ubezpieczonego lub uzyskania przez Niego statusu osoby trwale i całkowicie niezdolnej do pracy oraz wypłatę dodatkowych 
świadczeń z pozostałych zdarzeń wynikających z wybranej opcji. 

 
Okres ubezpieczenia 
Okres ubezpieczenia jest zawsze równy długości trwania umowy finansowania. 
 
Wysokości świadczeń oraz sumy ubezpieczenia 
Wysokość odszkodowania zależy od wybranego wariantu ochrony LIFE lub LIFE KOMFORT. 

Zdarzenie ubezpieczeniowe 

(w tym dot. COVID-19) 
Wysokość świadczenia 

LIFE LIFE KOMFORT 

Kwota 

maksymalna 

Kwota 

maksymalna 

Śmierć Ubezpieczonego wskutek Wypadku 

lub Choroby  

Wysokość pozostałej do zapłaty kwoty 

finansowania wskazanej w Umowie finansowania 

w dniu wystąpienia śmierci Ubezpieczonego 

250 000 PLN 250 000 PLN 

Śmierć Ubezpieczonego wskutek Wypadku 

Komunikacyjnego 

Podwojona wysokość pozostałej do zapłaty kwoty 

finansowania wskazanej w Umowie finansowania 

w dniu wystąpienia śmierci Ubezpieczonego 

250 000 PLN 250 000 PLN 

Trwała i całkowita niezdolność do pracy 

Wysokość pozostałej do zapłaty kwoty 

finansowania wskazanej w Umowie finansowania 

w dniu wystąpienia trwałej i całkowitej 

niezdolności do pracy 

250 000 PLN 250 000 PLN 

Hospitalizacja 

Wysokość 280 PLN za każdy rozpoczęty 7-dniowy 

okres Hospitalizacji Ubezpieczonego, nie więcej niż 

za 180 dni Hospitalizacji Ubezpieczonego, ale w 

żadnym wypadku nie za okres przekraczający 

koniec Okresu ubezpieczenia 

7 500 PLN 7 500 PLN 

Poważna choroba 
Wysokości jednorazowego świadczenia 

wynoszącego 6 miesięcznych rat 
-------------- 18 000 PLN 

 

Czasowa niezdolność do pracy 

 

Wysokość 1 raty za każdy rozpoczęty 30-dniowy 

okres Czasowej niezdolności do pracy 

Ubezpieczonego, nie więcej niż za 90 dni Czasowej 

niezdolności do pracy Ubezpieczonego 

9 000 PLN 9 000 PLN 

Utrata pracy 

Ekwiwalent 1 miesięcznej raty za każdy rozpoczęty 

30-dniowy okres w trakcie którego Ubezpieczony 

pozostaje bez pracy. Ubezpieczony może być 

uprawniony do tego Świadczenia 

ubezpieczeniowego, jeżeli posiadał status 

pracownika i był zatrudniony przez tego samego 

pracodawcę przez okres co najmniej 6 miesięcy. 

--------------- 18 000 PLN 

Wydarzenia ubezpieczeniowe: narodziny 

dziecka, zdanie matury przez dziecko, zakup 

pierwszego domu/mieszkania, 

przeprowadzka do nowego 

domu/mieszkania, zawarcie związku 

małżeńskiego, otrzymanie prawa jazdy przez 

dziecko, 25 (srebrna) i 50 (złota) rocznica 

ślubu 

Wysokość jednorazowego świadczenia 

wynoszącego 300 PLN wyłącznie za jednorazowe 

wystąpienie wyłącznie jednego z Wydarzeń 

życiowych w okresie ubezpieczenia, niezależnie od 

liczby Zdarzeń ubezpieczeniowych 

300 PLN 300 PLN 

Zakres terytorialny ubezpieczenia 
Ochrona ubezpieczeniowa jest świadczona na terytorium całej Unii Europejskiej. 
 
Warunek ubezpieczenia 

Kwota finansowania max 250 000 PLN. Wiek ubezpieczonego max 74 lata w chwili spłaty ostatniej raty finansowania. 
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