
Ubezpieczenie na życie Bezpieczna 
Pożyczka – Ochrona Życia „Pakiet Złoty”
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje umowne podane są w Ogólnych warunkach 
ubezpieczenia na życie Bezpieczna Pożyczka - Ochrona Życia z Nationale-Nederlanden Pakiet Złoty nr OWU/PPZ/1/2022 
(Warunki) i w Tabeli limitów i opłat nr TLiO/PPZ/1/2022 (TLiO).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Bezpieczna Pożyczka – Ochrona Życia z Nationale-Nederlanden Pakiet Złoty dla Pożyczkobiorców ING Banku Śląskiego S.A.  
jest ubezpieczeniem indywidualnym na życie (Dział I, Grupa 1 i 5).

Karta Produktu Ubezpieczeniowego

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie 
Ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje:

 śmierć Ubezpieczonego,

 śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego 
wypadku, która nastąpiła nie później niż  
w okresie 180 dni od dnia, w którym miał  
miejsce Nieszczęśliwy wypadek, pod warunkiem, 
że Nieszczęśliwy wypadek nastąpił w czasie, 
w którym Nationale-Nederlanden udzielało 
ochrony ubezpieczeniowej,

 Poważne zachorowanie Ubezpieczonego, które 
zostaje objęte zakresem ubezpieczenia, jeżeli 
w dniu złożenia wniosku o zawarcie Umowy 
ubezpieczenia, wiek Ubezpieczonego nie 
przekracza 65 lat (ochrona ubezpieczeniowa 
z tytułu Poważnego zachorowania wygasa 
z dniem wypłaty Świadczenia z tytułu Poważnego 
zachorowania albo z dniem następnym  
po ukończeniu przez Ubezpieczonego 65. roku 
życia, w zależności co nastąpi pierwsze),

 Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego wskutek 
Nieszczęśliwego wypadku, o ile Ubezpieczony 
nie jest objęty ochroną ubezpieczeniową z tytułu 
Poważnego zachorowania.

Poważne zachorowania objęte ubezpieczeniem: 
Nowotwór (guz) złośliwy, Niezłośliwy guz mózgu, 
Zawał serca, Udar mózgu, Niewydolność nerek, 
Przeszczep narządów, Zabieg chirurgiczny polegający 
na dokonaniu pomostu omijającego wieńcowego 
(bypass), Utrata wzroku, Agioplastyka naczyń 
wieńcowych (PTCA), Ciężkie oparzenie.

Sumy ubezpieczenia i Świadczenia:

 z tytułu śmierci – kwota równa Saldu zadłużenia. 
W przypadku śmierci Ubezpieczonego w okresie

 pierwszych 90 dni od Dnia rozpoczęcia ochrony 
ubezpieczeniowej z innej przyczyny niż 
Nieszczęśliwy wypadek, Nationale-Nederlanden 
wypłaci Świadczenie w wysokości 103% sumy 
wpłaconych Składek przez tego Ubezpieczonego,

 z tytułu śmierci wskutek Nieszczęśliwego 
wypadku dodatkowo 30 000 zł,

 z tytułu Poważnego zachorowania – 3 000 zł.

W przypadku Poważnego zachorowania 
Ubezpieczonego w okresie pierwszych 90 dni 
od Dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, 
Nationale-Nederlanden wypłaci Świadczenie 
w wysokości 1 Raty pożyczki, jednak nie więcej  
niż 500 zł.

  Z tytułu Pobytu w szpitalu wskutek 
Nieszczęśliwego wypadku – 500 zł.

Jeśli Pożyczka została udzielona dwóm osobom 
wypłacimy połowę wskazanych kwot.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
 Poważnych zachorowań innych niż wskazane 

i zdefiniowane w Umowie ubezpieczenia.

 Pobytu w Szpitalu spowodowanego Chorobą,

 Śmierci Ubezpieczonego albo Poważnego 
zachorowania Ubezpieczonego, które zostało 
spowodowane lub jest następstwem Choroby 
zdiagnozowanej lub leczonej w okresie 
24 miesięcy przed Dniem rozpoczęcia 
ochrony ubezpieczeniowej. Ograniczenie 
odpowiedzialności, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, nie stosuje się, jeżeli dzień 
zdarzenia ubezpieczeniowego nastąpił po 
24 miesiącach od Dnia rozpoczęcia ochrony 
ubezpieczeniowej.



 Śmierci Ubezpieczonego, która nastąpiła 
w wyniku samobójstwa popełnionego w okresie 
roku od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia.

Jak i kiedy należy opłacać Składki?
Składki są opłacane miesięcznie, w terminach płatności 
Rat pożyczki, za pośrednictwem Agenta/Banku.

Co należy do obowiązków 
Ubezpieczonego/Właściciela polisy?
• Przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, 

Ubezpieczony/Właściciel polisy zobowiązany jest 
do udzielenia zgodnych z prawdą informacji, o które 
Nationale-Nederlanden pytało we wniosku o zawarcie 
Umowy ubezpieczenia.

• Właściciel polisy zobowiązany jest do terminowego 
opłacania Składek.

• Właściciel polisy zobowiązany jest do informowania 
Nationale-Nederlanden o każdej zmianie swoich 
danych teleadresowych. Takie oświadczenie powinno 
być złożone za pośrednictwem Agenta/Banku.

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

 działań wojennych,

 skażenia biologicznego, chemicznego bądź 
radioaktywnego,

 udziału w aktach przemocy, zamieszkach,

 udziału w misjach o charakterze militarnym lub 
stabilizacyjnym,

 spożycia alkoholu, niezaleconym przez lekarza 
zażyciem narkotyków lub środków działających 
na centralny układ nerwowy lub na skutek 
nadużywania alkoholu, leków i innych środków 
działających na centralny układ nerwowy,

 popełnienia lub usiłowania popełnienia 
przestępstwa przez Ubezpieczonego lub 
przestępstwa z winy umyślnej,

 uprawiania przez Ubezpieczonego sportu 
wysokiego ryzyka lub wyczynowego uprawiania 
sportu lub zawodowego uprawiania sportu 
tj.: sporty motorowe, motorowodne, lotnicze, 
wspinaczka wysokogórska i skałkowa, nurkowanie 
przy użyciu akwalungu, speleologia, skoki na linie, 
skoki do wody, skoki spadochronowe, lotniarstwo, 
paralotniarstwo, loty balonem lub sterowcem,

 prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu 
mechanicznego lub innego środka transportu, jeśli 
nie był do tego uprawniony, lub jeżeli pojazd nie 
spełniał kryteriów dopuszczenia do ruchu zgodnie 
ze stosownymi przepisami prawa.

Szczegółowe informacje dotyczące ograniczenia 
ochrony ubezpieczeniowej znajdują się w Warunkach.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona 
ubezpieczeniowa? 
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem 
uruchomienia Pożyczki albo w dniu następującym  
po dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia – 
w przypadku, gdy Umowa ubezpieczenia zawierana 
jest w trakcie trwania Umowy pożyczki, o ile dzień 
uruchomienia Pożyczki nastąpił przed dniem zawarcia 
Umowy ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu Poważnego 
zachorowania wygasa z dniem wypłaty Świadczenia 
z tytułu Poważnego zachorowania albo z dniem 
następnym po ukończeniu przez Ubezpieczonego  
65. roku życia, w zależności co nastąpi pierwsze.  
Po zaistnieniu któregoś ze zdarzeń opisanych w zdaniu 
poprzednim rozpoczyna się odpowiedzialność 
Nationale-Nederlanden z tytułu Pobytu w szpitalu 
Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku.

Umowa ubezpieczenia, a wraz z nią ochrona 
ubezpieczeniowa, wygasa:

a) z dniem odpowiednio rozwiązania Umowy pożyczki 
albo spłaty Pożyczki – jeżeli termin płatności 
Składki za Miesiąc polisowy, w którym nastąpiło 
rozwiązanie Umowy pożyczki albo spłata Pożyczki, 
przypada w dniu lub po dniu odpowiednio 
rozwiązania Umowy pożyczki albo spłaty Pożyczki,

b) z ostatnim dniem Miesiąca polisowego, w którym 
nastąpiło odpowiednio rozwiązanie Umowy 
pożyczki albo spłata Pożyczki – jeżeli termin 
płatności Składki za Miesiąc polisowy, w którym 
nastąpiło rozwiązanie Umowy pożyczki albo spłata 
Pożyczki, przypada przed dniem odpowiednio 
rozwiązania Umowy pożyczki albo spłaty Pożyczki,

c) z dniem śmierci Ubezpieczonego,

d) z dniem, w którym zostało złożone oświadczenie 
o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia,

e) z ostatnim dniem Miesiąca polisowego, w którym 
zostało złożone oświadczenie o wypowiedzeniu 
Umowy ubezpieczenia,

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie,  

24 godziny na dobę.

Jakie są obowiązki w przypadku 
zgłoszenia roszczenia?
• Uprawniony do Świadczenia powinien powiadomić 

Nationale-Nederlanden o zajściu zdarzenia 
ubezpieczeniowego i przedstawić mu dokumenty 
potwierdzające zajście tego zdarzenia oraz 
pozwalające określić wysokość Świadczenia.

• Na wniosek i koszt Nationale-Nederlanden 
Ubezpieczony ma obowiązek poddania się 
badaniom medycznym.



Jak rozwiązać Umowę ubezpieczenia?
Właściciel polisy może odstąpić od Umowy 
ubezpieczenia w terminie 30 dni, licząc 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.

Właściciel polisy może wypowiedzieć Umowę 
ubezpieczenia w każdym momencie jej trwania, 
składając pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu 
Umowy ubezpieczenia do Nationale-Nederlanden  
za pośrednictwem Agenta/Banku.

f) 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, 

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