
OCHRONA:
Wprzypadkuprzystàpienia doumowywmomenciewnioskowania
o kredyt/zawarcia umowy kredytu ochrona rozpoczyna si´ od 90 dnia
po dniu uruchomienia kredytu bàdê wypłaty pierwszej transzy kredytu.

Wprzypadkuprzystàpieniadoumowypo zawarciuumowykredytu
ochrona rozpoczyna si´ od 90 dnia liczàc od dnia wymagalnoÊci najbli˝szej raty
kredytowej nast´pujàcej po dniu zło˝enia deklaracji.

Ochrona ubezpieczeniowa trwa do dnia wymagalnoÊci najbli˝szej raty kredytowej
i przedłu˝a sí automatycznie na kolejne okresy okreÊlone terminamiwymagalnoÊci
kolejnych rat kredytowych.

WYPŁATA ÂWIADCZENIA:
Âwiadczenie to miesi´czna rata kredytowa wynikajàca z harmonogramu spłaty
kredytu, wypłacanamaksymalnie przez 12miesí cy, wwysokoÊci nieprzekraczajàcej
5.000 zł miesi´cznie (łàcznie 60.000 zł).

Suma ubezpieczenia okreÊlona jest łàcznie dla wszystkich Kredytobiorcóww ramach
jednego kredytu.

Zasady wypłaty Êwiadczenia
l Je˝eli, po otrzymywaniu Êwiadczenia z tytułu utraty pracy, Ubezpieczony podjàł

nowàprac´ orazwciàgu24miesí cy od tego dnia jej nie stracił, to po upływie
tego okresu Ubezpieczony ma prawo do Êwiadczeƒ w pełnej wysokoÊci tzn.
60.000 zł łàcznej kwoty Êwiadczeƒ.

l Je˝eli natomiast Ubezpieczony utraci nowopodj´tà prac´ w przeciàgu
24 miesí cy od jej otrzymania, to w ramach Êwiadczenia z tytułu utraty pracy
otrzyma ró˝nic´mí dzy przysługujàcymimu 12miesí cznymi Êwiadczeniami
i liczbàÊwiadczeƒwypłaconychprzeddniemnawiàzanianowejumowyo prac .́

l Okres24miesí cy o którychmowapowy˝ej liczony jest oddzielniedla ka˝dego
ubezpieczonego Kredytobiorcy w ramach jeden umowy kredytu.

Âwiadczenie w przypadku klilku Kredytobiorców
l Âwiadczenie wypłacane jest proporcjonalnie do liczby Ubezpieczonych.

KORZYÂCI:
Zabezpieczenie spłat rat kredytowych w sytuacji utraty pracy

Prosty proces przystàpienia do Umowy Ubezpieczenia (wystarczy jeden podpis)

Wygodna forma płatnoÊci (opłata pobierana jest miesi´cznie, automatycznie z konta
słu˝àcego do obsługi kredytu/po˝yczki).

Stała wysokoÊç procentowa opłaty za ubezpieczenie – opłata tytułem ubezpieczenia

UWAGA! Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej
w myÊl Kodeksu Cywilnego. Szczegółowe informacje na temat Ubezpieczenia znajdujà
si´ w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
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PRZYSTÑPIENIE DO UMOWY UBEZPIECZENIA:
Aktywacja Ubezpieczenia dokonywana jest pod warunkiem wyra˝enia
zgody na obj´cie ochronà ubezpieczeniowà przez wszystkich Kredytobiorców
w odniesieniu do jednej umowy kredytu, którzy:

l ukoƒczyli 18 lat i nie ukoƒczyli 65 lat,

l majà miejsce zamieszkania i prawo do pracy na terytorium Polski,

l sà zatrudnieni lub prowadzà działalnoÊç gospodarczà na terytorium Polski,

l przez ostatnie 6 miesí cy nie byli zarejestrowani jako bezrobotni,

l nie prowadzà działalnoÊci rolniczej.

Dla Kredytobiorców, którzy nie spełniajà powy˝szych warunków, przystàpienie
do umowy ubezpieczenia w póêniejszym terminie jest niemo˝liwe.

Przystàpienie do umowy ubezpieczenia:
l W placówce MultiBanku – deklaracja zgody na przystàpienie do umowy

ubezpieczenia (warunkiem przystàpienia jest odpowiedê NIE na 5 pytaƒ)

l Deklaracja telefoniczna – telefoniczne oÊwiadczenie o przystàpieniu do
umowy ubezpieczenia w ramach wychodzàcych akcji Call Center.

REZYGNACJA Z UBEZPIECZENIA:
Ubezpieczony mo˝e zrezygnowaç z automatycznego przedłu˝enia ubezpieczenia
w ka˝dym momencie, poprzez zło˝enie w placówce Banku pisemnego
oÊwiadczenia (brak druku) o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej na kolejny
miesi´czny okres.

Ponowne przystàpienie do umowy ubezpieczenia w ramach tej samej umowy
kredytu jest niemo˝liwe.

UWAGA!
Utratà pracy w rozumieniu OWU nie jest utrata pracy:

l wzwiàzku z rozwiàzaniemstosunkupracy/słu˝bowego za porozumieniemstron

l w zwiàzku z rozwiàzaniem stosunku pracy/słu˝bowego przez Ubezpieczonego

l wzwiàzkuzwypowiedzeniemlubwygaÊní ciemstosunkupracynaczasokreÊlony

l w firmie w której udziałowcem lub akcjonariuszem jest osoba bliska
Ubezpieczonego

l zawartej w oparciu o umow´ zlecenie, o dzieło lub podobnym charakterze

l która nastàpiła wskutek działaƒ wojennych, strajków, zamieszek etc.
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ZGŁOSZENIE SZKODY:

Ubezpieczenie od ryzyka utraty stałego
êródła dochodu w skutek utraty pracy
Program dedykowany jest wszystkim Kredytobiorcom MultiBanku,

którzy zło˝yli wniosek o kredyt lub po˝yczk´ hipotecznà, a tak˝e tym, którzy je ju˝ zaciàgn´li.

ZAKRES: Utrata pracy w wyniku:

Osoby fizyczne
pozostajàce w stosunku

pracy/słu˝bowym

Rozwiàzania stosunku
pracy/słu˝bowego

z przyczyn niezale˝nych
od Ubezpieczonego

ogłoszenia
upadłoÊci

przedsi´biorstwa

zaprzestania prowadzenia
działalnoÊci gospodarczej

przez pracodawc´ i wyrejestrowania
przedsi´biorstwa z właÊciwego rejestru

zaprzestania prowadzenia
działalnoÊci gospodarczej
i jej wyrejestrowania

z odpowiedniej ewidencji

Osoby fizyczne zatrudnione
na umow´ o prac´ w firmie

prowadzonej przez osob´ bliskà

Osoby fizyczne
prowadzàce działalnoÊç

gospodarczà

W przypadku zajÊcia zdarzenia ubezpieczeniowego obj´tego
ochronà prosimy o kontakt z Centrum Likwidacji Szkód
pod nr tel.: 0 801 106 106 (Nr polisy generalnej BREG/08)

Opłata wynosi 00,,0033%%
bie˝àcego salda

zadłu˝enia, pobierana
jest w dniu wymagalnoÊci

rat kredytu


