
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje umowne podane są we wniosku ubezpieczeniowym i w Ogólnych Warunkach 
Ubezpieczenia na Życie Bezpieczny Kredyt – Prosta Ochrona z Avivą dla Kredytobiorców kredytów hipotecznych ING Banku Śląskiego S.A. 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Bezpieczny Kredyt – Prosta Ochrona z Avivą jest ubezpieczeniem indywidualnym na życie (Dział I, grupa 1 i 5), zawieranym na czas określony. Pierwsza umowa 
ubezpieczenia jest zawierana na okres do 31 grudnia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym zawarto tę umowę, z możliwością kontynuacji w kolej-
nych okresach rocznych.

Ubezpieczenie Bezpieczny Kredyt – Prosta Ochrona z Avivą 
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 
Produkt:  Ubezpieczenie na Życie Bezpieczny Kredyt – Prosta Ochrona z Avivą 

dla Kredytobiorców kredytów hipotecznych ING Banku Śląskiego S.A. 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego.  
Zakres ubezpieczenia obejmuje:
 √ śmierć Ubezpieczonego,
 √ śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Sumy ubezpieczenia i świadczenia:
 - śmierć: 3-krotność raty kredytu przypadającej do spłaty zgodnie z harmo-

nogramem kredytu bezpośrednio po dacie śmierci, jednak nie więcej niż 
3000 zł,

 - śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku: oprócz świad-
czenia z tytułu śmierci − 24-krotność raty kredytu przypadającej do spłaty 
zgodnie z harmonogramem kredytu bezpośrednio po dacie śmierci, nie wię-
cej niż 120 000 zł i nie więcej niż saldo zadłużenia z dnia śmierci. 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 x Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń innych niż śmierć Ubezpieczonego.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia, gdy śmierć Ubezpieczonego lub 
śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku będzie następstwem m.in.:
 ! spożycia alkoholu, niezaleconego przez lekarza zażycia narkotyków lub 

środków działających na centralny układ nerwowy lub nadużywania alko-
holu, leków i innych środków działających na centralny układ nerwowy,

 ! wykonywania pracy jako: żołnierz zawodowy, strażak, saper, pirotechnik, 
pracownik ochrony z bronią, nurek, kaskader, artysta cyrkowy, akrobata, 
funkcjonariusz służb antyterrorystycznych, funkcjonariusz sił specjalnych 
wojska, policji i straży granicznej, 

 ! wykonywania pracy, w której Ubezpieczony jest narażony na oddziaływa-
nie materiałów wybuchowych, chemicznych, toksycznych, radioaktywnych 
i rakotwórczych,

 ! wykonywania pracy na wysokości od 15 m wzwyż, pracy na morzu, pracy 
pod ziemią w przemyśle wydobywczym lub w tunelach, pracy na platfor-
mach wiertniczych, pracy na rzecz wszelkich rodzajów górskiego pogotowia 
ratunkowego,

 ! uprawiania przez Ubezpieczonego sportu wysokiego ryzyka lub wyczyno-
wego uprawiania sportu lub zawodowego uprawiania sportu.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 

Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie. 

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

Ubezpieczony, który jest jednocześnie Ubezpieczającym, jest zobowiązany do podania zgodnych z prawdą informacji, o które Ubezpieczyciel pytał przed zawarciem 
umowy ubezpieczenia oraz do terminowego opłacania składek ubezpieczeniowych.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składki są opłacane miesięcznie, w terminach płatności rat kredytu, za pośrednictwem Agenta Ubezpieczeniowego.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa w pierwszym okresie ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia następnego po dniu zawarcia pierwszej Umowy Ubezpieczenia, nie wcze-
śniej niż od dnia uruchomienia kredytu lub jego pierwszej transzy i trwa do 31 grudnia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym zawarto tę umowę.
Ochrona ubezpieczeniowa w każdym kolejnym okresie ubezpieczenia rozpoczyna się bezpośrednio po zakończeniu ochrony ubezpieczeniowej w poprzednim 
okresie ubezpieczenia i trwa 12 miesięcy, o ile Aviva prześle Ubezpieczającemu propozycję kontynuacji umowy ubezpieczenia i propozycja ta zostanie przyjęta 
przez Ubezpieczającego.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się:
 - z dniem śmierci Ubezpieczonego,
 - z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiło rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy kredytu,
 - z dniem złożenia przez Ubezpieczającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia,
 - z upływem okresu, na jaki umowa ubezpieczenia została zawarta, z uwzględnieniem przypadku, gdy Ubezpieczający nie przyjmie propozycji kontynuacji umowy 

ubezpieczenia,
 - z ostatnim dniem miesiąca, w którym Ubezpieczający złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia, 
 - z dniem bezskutecznego upływu terminu dodatkowego 7 dni na zapłatę składki, wyznaczonego Ubezpieczającemu w wezwaniu do zapłaty.

Jak rozwiązać umowę?

Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia.  
Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w każdym momencie w czasie jej trwania.  
Aby zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej, wystarczy złożyć pisemne oświadczenie w placówce Banku lub Avivy.


