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OGÓLNE WARUNKI 
UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO KREDYTOBIORCÓW /POśYCZKOBIRCÓW  
DOTYCZĄCEGO CHOROBY ŚMIERTELNEJ  

 

§ 1 

1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia dodatkowego 
kredytobiorców/poŜyczkobiorców dotyczącego choroby śmiertelnej zawieranych między FinLife Towarzystwo 
Ubezpieczeń na śycie S.A. a ubezpieczającymi i stanowią integralną część umowy ubezpieczenia. 

2. Do ubezpieczenia dodatkowego mają zastosowanie odpowiednio postanowienia ogólnych warunków 
ubezpieczenia podstawowego, o ile niniejsze warunki nie stanowią inaczej. 

 

DEFINICJE 

§ 2 

W umowie ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych warunków wymienionym niŜej terminom nadano 
następujące znaczenie:  

1) choroba śmiertelna ubezpieczonego - nieuleczalna choroba zdiagnozowana pierwszy raz w okresie 
odpowiedzialności FINLIFE z tytułu ubezpieczenia dodatkowego w stosunku do ubezpieczonego lub 
współubezpieczonego i nie rokująca przeŜycia przez ubezpieczonego lub odpowiednio współubezpieczonego 
okresu dłuŜszego niŜ 12 miesięcy od zdiagnozowania, 

2) ubezpieczenie dodatkowe - ubezpieczenie dodatkowe kredytobiorców/poŜyczkobiorców dotyczące choroby 
śmiertelnej, 

3) ubezpieczenie podstawowe – zawarta między FINLIFE a ubezpieczającym umowa ubezpieczenia na Ŝycie 
kredytobiorców/poŜyczkobiorców „BEZPIECZNY KREDYT - SANTANDER CONSUMER BANK”. 

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 

§ 3 

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego i współubezpieczonego. 
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje chorobę śmiertelną ubezpieczonego lub współubezpieczonego w okresie 

odpowiedzialności FINLIFE z tytułu ubezpieczenia dodatkowego w stosunku do ubezpieczonego i 
współubezpieczonego. 

ODPOWIEDZIALNO ŚĆ FINLIFE 

§ 4 

Odpowiedzialność FINLIFE wygasa w najbliŜszej z następujących dat:  
1) w dniu wygaśnięcia odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia podstawowego, 
2) w dniu rozwiązania ubezpieczenia dodatkowego. 

§ 5 

FINLIFE nie ponosi odpowiedzialności gdy choroba śmiertelna ubezpieczonego lub współubezpieczonego zaszła w 
następstwie, lub spowodowana została lub nastąpiła w związku z którąkolwiek z przyczyn wyłączających 
odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia podstawowego. 

 

RODZAJE I WYSOKO ŚĆ ŚWIADCZE Ń 

§ 6 

1. W przypadku choroby śmiertelnej ubezpieczonego lub współubezpieczonego w okresie obowiązywania umowy 
kredytu/poŜyczki, ale nie później niŜ do dnia wymagalności ostatniej raty kredytu/poŜyczki zgodnie z 
harmonogramem spłaty rat kredytu/poŜyczki obowiązującym w dniu objęcia kredytobiorcy/poŜyczkobiorcy 
umową ubezpieczenia FINLIFE spełnia na rzecz ubezpieczonego lub współubezpieczonego świadczenie w 
wysokości 3% sumy ubezpieczenia w okresie obowiązywania umowy kredytu/poŜyczki.  

2. W przypadku choroby śmiertelnej ubezpieczonego lub współubezpieczonego po wygaśnięciu umowy 
kredytu/poŜyczki w związku ze spłatą kredytu/poŜyczki przed dniem wymagalności ostatniej raty 
kredytu/poŜyczki zgodnie z harmonogramem spłaty rat kredytu/poŜyczki obowiązującym w dniu objęcia 
kredytobiorcy/poŜyczkobiorcy umową ubezpieczenia FINLIFE spełnia na rzecz ubezpieczonego lub 
współubezpieczonego świadczenie w wysokości 3% sumy ubezpieczenia po wygaśnięciu umowy 
kredytu/poŜyczkobiorcy. 
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3. Świadczenie, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 i 2 spełniane jest pod warunkiem, Ŝe w dacie spełnienia 
świadczenia ubezpieczony lub współubezpieczony Ŝyje. 

4. W okresie odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia dodatkowego FINLIFE spełnia jednorazowo wyłącznie 
jedno świadczenie z tytułu ubezpieczenia dodatkowego w stosunku do ubezpieczonego lub 
współubezpieczonego. 

 

WYPŁATA ŚWIADCZE Ń 

§ 7 

1. W przypadku choroby śmiertelnej ubezpieczony lub współubezpieczony zobowiązany jest złoŜyć do FINLIFE 
następujące dokumenty: 
1) wniosek o wypłatę świadczenia oraz zgłoszenie choroby śmiertelnej - na formularzu FINLIFE,  
2) diagnozę i rokowania choroby ustalone przez dwóch lekarzy odpowiedniej specjalizacji potwierdzające brak 

rokowań na przeŜycie przez ubezpieczonego lub odpowiednio współubezpieczonego okresu dłuŜszego niŜ 12 
miesięcy, 

3) dokumenty uzasadniające stwierdzenie wystąpienia choroby śmiertelnej np. badania radiologiczne, 
histologiczne lub laboratoryjne, 

4) zaświadczenie wydane przez ubezpieczającego o kwocie zadłuŜenia na dzień zajścia zdarzenia 
ubezpieczeniowego, z wyłączeniem zadłuŜenia przeterminowanego - w przypadku zajścia zdarzenia 
ubezpieczeniowego w okresie obowiązywania umowy kredytu/poŜyczki, 

2. FINLIFE ma prawo do przeprowadzenia na własny koszt badań lekarskich w celu ustalenia choroby śmiertelnej 
ubezpieczonego lub odpowiednio współubezpieczonego. 

 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

§ 8 

Tekst jednolity niniejszych warunków został zatwierdzony uchwałą Zarządu FINLIFE nr 01/22.10.2007 z dnia  
22 października 2007 r. i ma zastosowanie od dnia 07 listopada 2007 r. do umów ubezpieczenia zawartych między 
FinLife Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie S.A. i Santander Consumer Bank S.A. 
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