
Ubezpiecznie na życie Ochrona 
Życia Plus z Nationale-Nederlanden 
dla Kredytiobiorców ING Banku 
Śląskiego S.A.
Dokument zawierajacy informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiebiorstwo: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje umowne podane są we Wniosku o zawarcie umowy 
ubezpieczenia i Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Ochrona Życia Plus z Nationale-Nederlanden.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ochrona Życia Plus z Nationale-Nederlanden jest ubezpieczeniem indywidualnym na życie (Dział I, grupa I). 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
 Przedmiotem ubezpieczenia jest życie 

Ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje 
śmierć Ubezpieczonego.  

 Wysokość sum ubezpieczenia i świadczeń a także 
przedmiot i zakres jest określona w Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
 śmierci Ubezpieczonego wskutek choroby 

rozpoznanej lub choroby, której objawy wystąpiły, 
były diagnozowane lub leczone w okresie  
24 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia 
ochrony ubezpieczeniowej – jeśli śmierć 
Ubezpieczonego nastąpi w okresie pierwszych 
24 miesięcy od dnia rozpoczęcia ochrony 
ubezpieczeniowej.

 śmierci Ubezpieczonego w wyniku samobójstwa 
popełnionego w okresie dwóch lat od dnia 
zawarcia umowy ubezpieczenia.

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?
Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia, gdy zdarzenie 
ubezpieczeniowe będzie następstwem m.in.:

 czynnego i dobrowolnego udziału w aktach 
przemocy, zamieszkach,

 udziału w misjach o charakterze militarnym lub 
stabilizacyjnym,

 pozostawania przez Ubezpieczonego w stanie 
spożycia alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub 
pod wpływem środków odurzających, substancji 
psychotropowych lub środków zastępczych 
z wyjątkiem leków zażywanych na zlecenie lekarza 
i w sposób przez niego zalecany,

 popełnienia lub usiłowania popełnienia 
przestępstwa przez Ubezpieczonego
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Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie, 24 godziny na dobę. 

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Właściciel polisy, jest zobowiązany do podania zgodnych z prawdą informacji, o które Ubezpieczyciel pytał przed zawarciem 
umowy oraz do terminowego opłacania składek ubezpieczeniowych. 

Jakie są obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia?
Powiadomienie ubezpieczyciela o zdarzeniu ubezpieczeniowym i przedstawienie dokumentów potwierdzających zajście 
zdarzenia oraz pozwalających określić wysokość świadczenia ubezpieczeniowego.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składki są opłacane miesięcznie, w dniu płatności raty kredytu – zgodnie z harmonogramem spłaty zadłużenia. 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem następującym po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie 
wcześniej niż z dniem uruchomienia kredytu lub pierwszej transzy kredytu, a kończy się odpowiednio:

• z dniem śmierci Ubezpieczonego,

• z końcem okresu polisowego, jeśli Nationale-Nederlanden nie przedstawiło propozycji kontynuacji Umowy 
ubezpieczenia lub Właściciel polisy nie złożył wniosku o kontynuację,

• z upływem ostatniego Okresu polisowego, w którym Ubezpieczony ukończył 75 lat,

• z dniem, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy kredytu albo w którym nastąpiła spłata kredytu,

• z dniem złożenia przez Właściciela polisy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia,

• z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym Właściciel polisy złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, 

• z dniem wypowiedzenia przez Nationale Nederlanden Umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku nieopłacenia przez Właściciela polisy pierwszej Składki w terminie lub z ostatnim dniem okresu, za który 
przypadała nieopłacona Składka w przypadku braku wypowiedzenia, 

• po upływie 7 dni od dnia otrzymania przez Właściciela polisy wezwania od Nationale Nederlanden do zapłaty kolejnej 
Składki – w razie niezapłacenia tej Składki.

Jak rozwiązać umowę?
Odstąpienie od Umowy ubezpieczenia następuje na pisemny wniosek Właściciela polisy, złożony do 
Nationale-Nederlanden za pośrednictwem Banku w terminie 30 dni od Dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. 
W przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, termin 
30-dniowy biegnie od dnia poinformowania Właściciela polisy o zawarciu Umowy ubezpieczenia albo od dnia otrzymania 
informacji przekazywanych ubezpieczonemu zgodnie z wymogiem art. 39 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 
konsumenta w procesie zawierania umowy na odległość na papierze lub innym trwałym nośniku, jeżeli jest to termin 
późniejszy.

Wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia można w każdym czasie trwania ubezpieczenia składając pisemne oświadczenie do 
Nationale-Nederlanden o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Agenta/Banku.
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