
 

 
 

Dokument dotyczy ubezpieczenia od utraty stałego źródła dochodów, data obowiązywania od 11.12.2018 r. 

 

Uwaga! Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy, udostępniane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Indywidualnego na wypadek utraty 
stałego źródła dochodów dla Klientów Raiffeisen Bank International AG zatwierdzonych uchwałą Ubezpieczyciela nr 14/12/18 z dnia 11.12.2018 roku (dalej: OWU) oraz innych 
dokumentach. 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 
Zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oferowane ubezpieczenie to: 

Dział II 
- z grupy 2 – ubezpieczenia choroby 
- z grupy 16 – ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych 

  

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 
Utrata stałego źródła dochodów oraz zdrowie Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela. 
Zakres ubezpieczenia: 
✓ Utrata stałego źródła dochodów –na podstawie stosunku pracy lub stosunku 

służbowego, kontraktu menedżerskiego lub prowadzenia pozarolniczej działalności 
gospodarczej na własny rachunek przez Ubezpieczonego 

✓ Hospitalizacja Ubezpieczonego w wyniku NW – pobyt w Szpitalu w wyniku 
Nieszczęśliwego Wypadku, przez okres trwający jednorazowo nieprzerwanie minimum 
7 dni, służący zachowaniu, przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia osoby 
hospitalizowanej. 

Suma ubezpieczenia z tytułu: 
✓ Utraty stałych źródeł dochodów z ubezpieczeniem Opłat eksploatacyjnych: 

- w okresie pierwszych 60 dni, licząc od pierwszego dnia pierwszego okresu 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela, odpowiedzialność Ubezpieczyciela polega na 
wypłacie jednorazowego Świadczenia ubezpieczeniowego w kwocie równej 10% 
miesięczne Świadczenia (Raty Kredytu); 

- po upływie 60 dni, licząc od pierwszego dnia okresu odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela, Ubezpieczonemu przysługują miesięczne świadczenia 
ubezpieczeniowe zgodnie z ustępem poniżej; 

- miesięczne Świadczenia ubezpieczeniowe na rzecz Ubezpieczonego wypłacane są 
zgodnie z aktualnym na dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego harmonogramem 
spłaty Rat Kredytu; 

- w przypadku, gdy aktualny na dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego 
harmonogram spłaty Rat Kredytu nie obejmuje terminów wymagalności Rat Kredytu 
przypadających po zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego, Miesięczne Świadczenia 
ubezpieczeniowe wypłacane są zgodnie z następnymi z kolei harmonogramami spłaty 
Rat Kredytu o ile kolejne harmonogramy spłaty Rat Kredytu nie uwzględniają innych 
zmian warunków Umowy Kredytu niż wynikające ze zmiany stóp procentowych 
WIBOR, EURIBOR lub LIBOR. W takim wypadku Miesięczne Świadczenia 
ubezpieczeniowe wypłacane są zgodnie z następnymi z kolei harmonogramami spłaty 
Rat Kredytu, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie uwzględniającymi innych 
zmian niż wskutek zmiany stóp procentowych WIBOR, EURIBOR lub LIBOR; 

- jeżeli Ubezpieczyciel wypłaci Świadczenie ubezpieczeniowe po dniu wymagalności 
Raty Kredytu, to Świadczenie ubezpieczeniowe miesięczne wypłacane przez 
Ubezpieczyciela na pokrycie zobowiązań wynikających z Umowy Kredytu, 
pozostających do spłaty na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, powiększone 
będzie o kwotę równą odsetkom od zadłużenia przeterminowanego wynikającym z 
tego opóźnienia, przypadającym do zapłaty na dzień wypłaty Świadczenia 
ubezpieczeniowego miesięcznego, nie więcej jednak niż 5% Raty Kredytu, liczonymi 
od dnia wymagalności Raty Kredytu do dnia wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego, 
nie dłużej jednak niż do 5-go dnia roboczego przypadającego po dacie uzyskania przez 
Ubezpieczonego dowodu pobrania zasiłku wg następującej formuły: 

(Przeterminowana część kapitałowa raty x oprocentowanie karne)/365 
- maksymalne miesięczne Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu Utraty stałego źródła 

dochodów w części obejmującej kwotę Raty Kredytu nie może być większe niż 8.000 
zł. 

- świadczenie ubezpieczeniowe, powiększone będzie o pokryte przez Ubezpieczonego 
Opłaty eksploatacyjne, których termin płatności przypadał 
w miesiącu kalendarzowym, w którym Ubezpieczonemu przysługiwały Świadczenia 
ubezpieczeniowe: w okresie pierwszych 60 dni, licząc od pierwszego dnia pierwszego 
okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela do kwoty 500 zł;  po upływie 60 dni, licząc 
od pierwszego dnia pierwszego okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela do kwoty 
1.000 zł,  

- Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłacenia nie więcej niż 6 (sześciu) 
miesięcznych Świadczeń ubezpieczeniowych z tytułu jednego i wszystkich Utrat 
stałego źródła dochodów w okresie 24 miesięcy i nie więcej niż łącznie 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 
 Zdarzeń ubezpieczeniowych zaistniałych poza okresem odpowiedzialności. 
 W przypadku ubezpieczenia na wypadek Hospitalizacji Ubezpieczonego 

w wyniku nieszczęśliwego wypadku – m.in.: 
- sytuacji, w których zdarzenie nie powstało wskutek nieszczęśliwego 

wypadku 
- zdarzeń ubezpieczeniowych mających miejsce podczas pobytu w 

Szpitalu, który trwał krócej niż 7 dni. 
 Wszystkie ograniczenia zakresu ochrony znajdują się w OWU. 

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte: 
! zdarzenia ubezpieczeniowe, które zaistniały poza okresem ochrony 

ubezpieczeniowej, 
! zdarzenia polegające na utracie stałego źródła dochodów 

uzyskiwanych z innych źródeł niż stosunek pracy lub stosunek 
służbowy, kontrakt menedżerski lub prowadzenie pozarolniczej 
działalności gospodarczej na własny rachunek przez Ubezpieczonego,  

! zdarzenia jeśli Ubezpieczony nie spełniał na dzień złożenia Wniosku 
o zawarcie Umowy Ubezpieczenia  któregokolwiek z warunków objęcia 
go ochroną ubezpieczeniową, zgodnie z OWU. 

! W przypadku Ubezpieczenia na wypadek Utraty Stałego Źródła 
Dochodu 
z ubezpieczeniem Opłat Eksploatacyjnych  lub Hospitalizacji w 
wyniku NW Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, gdy 
Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło w związku z:  
1) działaniami wojennymi, rozruchami, zamieszkami, stanem 
wojennym, aktami terroryzmu lub sabotażu,  
2) usiłowaniem popełnienia lub dokonaniem przestępstwa przez 
Ubezpieczonego,  
3) udziałem ubezpieczonego w strajkach, rozruchach, zamieszkach 
społecznych, chyba że nie miało to wpływu na zajście Zdarzenia 
Ubezpieczeniowego.  

! W przypadku Ubezpieczenia na wypadek Utraty Stałego Źródła 
Dochodu Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, gdy Utrata 
stałego źródła dochodów nastąpiła m.in.: 
1) w wyniku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego na 
skutek złożenia wypowiedzenia (zwolnienia ze służby) 
Ubezpieczonemu przez pracodawcę przed dniem rozpoczęcia okresu 
ubezpieczenia,  
2) w wyniku rozwiązania kontraktu menedżerskiego na skutek złożenia 
wypowiedzenia przez dającego zlecenie przed dniem rozpoczęcia 
okresu ubezpieczenia,  
3) w wyniku zakończenia prowadzenia pozarolniczej działalności 
gospodarczej wskutek wniosków o wyrejestrowanie pozarolniczej 
działalności gospodarczej lub wniosków o ogłoszenie upadłości 
prowadzonej działalności złożonych przed dniem rozpoczęcia okresu 
ubezpieczenia,  
4) na skutek rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego 
lub kontraktu menedżerskiego przez Ubezpieczonego lub na jego 
wniosek,  
5) na skutek rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron z 
wyjątkiem sytuacji, gdy porozumienie stron nastąpiło z przyczyn 
niedotyczących pracowników, w rozumieniu przepisów prawa pracy,  

! Zwrot kosztów poniesionych przez Kredytobiorcę Opłat 
eksploatacyjnych nie przysługuje, gdy nieruchomość użytkowana jest 

Produkt: Ubezpieczenie indywidualne na wypadek 

utraty stałego źródła dochodów 

Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. zarejestrowane w Polsce posiadające  

zezwolenie Ministra Finansów DU/2849/A/CG/94 z dnia 7 listopada 1994 roku na prowadzenie działalności 

ubezpieczeniowej (zwane dalej: Ubezpieczycielem) 

  

Ubezpieczenie: indywidualne ubezpieczenie na wypadek utraty stałego źródła 

dochodów  
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12 miesięcznych Świadczeń ubezpieczeniowych z tytułu jednego i wszystkich Utrat 
Stałego Dochodu w okresie spłaty kredytu; 

- po wypłacie Świadczeń ubezpieczeniowych z tytułu pierwszego Zdarzenia 
ubezpieczeniowego (Utraty stałego źródła dochodów), Ubezpieczony ma prawo 
do uzyskania kolejnych świadczeń w przypadku zajścia kolejnego Zdarzenia 
ubezpieczeniowego, o ile odstęp pomiędzy okresem wypłaconych pierwszych 
Świadczeń ubezpieczeniowych, a rozpoczęciem wypłaty kolejnych (okres przerwy w 
świadczeniu), do których Ubezpieczony ma prawo wynosi co najmniej 6 miesięcy. 

✓ Hospitalizacji w wyniku NW: 
- w okresie pierwszych 60 dni, licząc od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, 

odpowiedzialność Ubezpieczyciela polega na wypłacie jednorazowego Świadczenia 
Ubezpieczeniowego w wysokości 10% miesięcznego Świadczenia 
Ubezpieczeniowego. Po upływie 60 dni, licząc od pierwszego dnia okresu 
ubezpieczenia, Ubezpieczonemu przysługują miesięczne Świadczenia 
Ubezpieczeniowe; 

- miesięczne Świadczenie Ubezpieczeniowe Ubezpieczyciel wypłaci na rzecz 
Ubezpieczonego w wysokości Raty Kredytu, zgodnej z aktualnym na Dzień Zajścia 
Zdarzenia Ubezpieczeniowego harmonogramem spłaty Rat Kredytu, przypadającej do 
spłaty w każdym odpowiednio 7 lub 30 dniowym okresie nieprzerwanej Hospitalizacji, 
z zastrzeżeniem iż maksymalne Świadczenie Ubezpieczeniowe nie może być 
większe niż 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych); 

- łączna liczba miesięcznych Świadczeń Ubezpieczeniowych z tytułu wszystkich 
Hospitalizacji w wyniku NW w stosunku do danego Ubezpieczonego nie może 
przekroczyć 6 (słownie: sześciu) w okresie 24 miesięcy i nie więcej niż łącznie 
12 miesięcznych Świadczeń ubezpieczeniowych z tytułu wszystkich Hospitalizacji w 
wyniku NW w okresie spłaty kredytu. 

przez osoby trzecie (nie pozostające we wspólnym gospodarstwie 
domowym).  

! W przypadku Ubezpieczenia na wypadek Hospitalizacji w wyniku 
NW  Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, m.in. gdy 
Zdarzenie Ubezpieczeniowe nastąpiło m.in. na skutek 
i w bezpośrednim związku z:   

1) eksplozją atomową oraz napromieniowaniem,  
2) nieprzestrzeganiem zaleceń lekarza lub poddaniem się zabiegom 
o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską lub uprawnionych do 
tego osób, za wyjątkiem udzielania Ubezpieczonemu pierwszej pomocy, 
w związku z Nieszczęśliwym Wypadkiem,  
3) usiłowaniem lub dokonaniem przestępstwa przez Ubezpieczonego, 
z wyłączeniem nieumyślnego spowodowania wypadku 
komunikacyjnego,  
4) alkoholizmem lub zaburzeniami psychicznymi Ubezpieczonego 
(choroba zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji 
Chorób i Problemów Zdrowotnych, jako zaburzenia psychiczne lub 
zaburzenia zachowania, w tym nerwice) jeżeli miało to wpływ na zajście 
Zdarzenia ubezpieczeniowego,   
chyba że nie miało to wpływu na zajście Zdarzenia Ubezpieczeniowego.  

! Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności jeżeli Zdarzenie 
Ubezpieczeniowe powstało w związku z konsekwencjami 
Nieszczęśliwych Wypadków, które zaszły przed datą objęcia 
Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową po raz pierwszy w związku 
z zawartą Umową Kredytu. 

! Wszystkie wyłączenia odpowiedzialności są zawarte w OWU. 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 
✓ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Co należy do obowiązków ubezpieczonego? 
- informowanie Ubezpieczyciela o każdej zmianie swoich danych osobowych i teleadresowych podanych we Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia (jeśli jest 

ubezpieczającym), 
- powiadamianie Ubezpieczyciela o nabyciu uprawnień do świadczenia emerytalnego lub rentowego lub wydania orzeczenia stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy 

Ubezpieczonego na okres powyżej 12 miesięcy nie później niż w dniu złożenia Wniosku o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego (jeśli jest ubezpieczającym),  
- w przypadku zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia dostarczenie dokumentów niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania 

zgodnie z OWU. 

Jak i kiedy należy opłacać składki? 
Składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela według Taryfy Składek, obowiązującej w dniu zawarcia Umowy Ubezpieczenia, a w przypadku kontynuacji, 
obowiązującej w dniu kontynuacji.  
Terminy zapłaty składki:  
1) w przypadku, gdy Wniosek o zawarcie Umowy Ubezpieczenia został złożony przed lub w dniu uruchomienia: a) za pierwszy  okres ubezpieczenia - w dniu uruchomienia Kredytu;  
b) za każdy kolejny Miesiąc ubezpieczenia – w dniu płatności kolejnej Raty Kredytu;  
2) w przypadku, gdy Wniosek o zawarcie Umowy Ubezpieczenia został złożony po uruchomieniu Kredytu: za pierwszy oraz każdy kolejny Miesiąc ubezpieczenia - w dniu płatności 
kolejnej Raty kredytu. 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 
Pierwszy okres ubezpieczenia (okres odpowiedzialności) rozpoczyna się:  
1) w przypadku, gdy Ubezpieczony złoży Wniosek o zawarcie Umowy Ubezpieczenia przed dniem, w którym nastąpiło uruchomienie Kredytu (pierwszej transzy) – z chwilą uruchomienia 

Kredytu (pierwszej transzy), jednak nie wcześniej niż po opłaceniu składki i trwa do najbliższego dnia  płatności Raty Kredytu następującego po dniu złożenia Wniosku o zawarcie 
Umowy Ubezpieczenia, lub 

2) w przypadku, gdy Ubezpieczony złoży Wniosek o zawarcie Umowy Ubezpieczenia po dniu, w którym nastąpiło uruchomienie Kredytu (pierwszej transzy) – od najbliższego dnia 
płatności Raty Kredytu następującym po dniu złożenia  Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż po opłaceniu składki i trwa do końca miesiąca, za który 
została opłacona składka (Miesiąc ubezpieczenia).  

Kolejny Okres ubezpieczenia będzie automatycznie kontynuowany i będzie równy  Miesiącom ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa (odpowiedzialność) w takim przypadku 
rozpoczyna się następnego dnia po zakończeniu bieżącego okresu ubezpieczenia i jest kontynuowana na następujące po nim Miesiące ubezpieczenia pod warunkiem opłacenia składki 
przed rozpoczęciem każdego Miesiąca ubezpieczenia, na warunkach obowiązujących każdorazowo w dniu kontynuowanego okresu ubezpieczenia bez konieczności ponownego składania 
Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia, nie dłużej niż do końca trwania Umowy Kredytu. Okres ubezpieczenia (okres odpowiedzialności) może zostać wydłużony w przypadku 
wydłużenia terminu spłaty Kredytu określonego w pierwotnym harmonogramie spłat Kredytu w związku z karencją w spłacie Kredytu. Wydłużenie okresu ubezpieczenia nie wymaga 
uprzedniej zgody Ubezpieczyciela na wydłużenie okresu ubezpieczenia. 
Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela, z zastrzeżeniem § 5 ust 2 OWU, wygasa z upływem najwcześniejszej z poniższych dat: 1) z dniem odstąpienia od Umowy 
Kredytu, 2) z dniem nabycia przez Ubezpieczonego uprawnień do świadczeń emerytalnych lub rentowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach 
– w zakresie ubezpieczenia Utraty Stałego Źródła Dochodu, 3) z dniem wydania, w odniesieniu do Kredytobiorcy, Orzeczenia, o którym mowa w § 2 pkt 10 OWU - w zakresie ubezpieczenia 
Utraty Stałego Źródła Dochodu, 4) z końcem Miesiąca ubezpieczenia, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy Kredytu, 5) z końcem Miesiąca ubezpieczenia, w którym nastąpiła całkowita 
spłata Kredytu,  6) z dniem zgonu Ubezpieczonego,  7) z chwilą wyczerpania limitu Świadczeń ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczenia na wypadek Utraty stałego źródła dochodów oraz 
Hospitalizacji w wyniku NW, 8) z dniem, w którym Ubezpieczony skutecznie odstąpił od Umowy Ubezpieczenia zgodnie z § 7 OWU, 9) z ostatnim dniem bieżącego okresu ubezpieczenia, 
w którym zostało złożone oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Ubezpieczenia, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.  

Jak rozwiązać umowę?  
Wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia lub oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Ubezpieczenia może być złożone Ubezpieczycielowi: 
1) w formie pisemnej za pośrednictwem Agenta lub bezpośrednio u Ubezpieczyciela, lub  
2) w formie elektronicznej e-mailem do Biura Obsługi Klienta Ubezpieczyciela na adres: bok@tueuropa.pl. Złożenie dyspozycji wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia e-mailem może 

nastąpić wyłącznie po wcześniejszym zarejestrowaniu adresu e-mail Ubezpieczającego w Biurze Obsługi Klienta. Zarejestrowanie adresu e-mail Ubezpieczającego, o którym mowa 
w zdaniu poprzednim, możliwe jest telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta pod numerem  infolinii Ubezpieczyciela, tj. 801 500 300 lub +48 71 36 92 887 

składając stosowne oświadczenie Ubezpieczycielowi w formie elektronicznej e-mailem, telefonicznej albo w formie pisemnej za pośrednictwem agenta. 

 


