
SUMA UBEZPIECZENIA:
stanowi górnà granic´ odpowiedzialnoÊci BENEFIA na wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia i wynosi nie wí cej ni̋ 300.000 PLN.

ÂMIERå WWYNIKU NIESZCZ¢ÂLIWEGO WYPADKU:
je˝eli nastàpiła w okresie 180 dni kalendarzowych od dnia zajÊcia nieszcz´Êliwegowypadku
– sum´ ubezpieczenia z tytułu Êmierci wwyniku nieszcz´Êliwegowypadku stanowi:

1) wprzypadku gdy do dnia zajÊcia zdarzenia ubezpieczeniowego nie nastàpiławczeÊniejsza,
całkowita spłata Kredytu – równowartoÊç salda zadłu˝enia pozostajàcego do spłaty, tj.
wysokoÊç kapitału Kredytu na dzieƒ zajÊcia zdarzenia ubezpieczeniowego wraz z nale˝nymi
Bankowi odsetkami na dzieƒ zajÊcia zdarzenia ubezpieczeniowego, z wyłàczeniem odsetek
naliczanych za zadłu˝enie przeterminowane;

2) w przypadku gdy do dnia zajÊcia zdarzenia ubezpieczeniowego nastàpiła wczeÊniejsza,
całkowita spłata Kredytu – równowartoÊç salda zadłu˝enia, jakie wyst́ powałoby w dacie
najbli̋ szej raty Kredytu na dzieƒ zajÊcia zdarzenia ubezpieczeniowego, zgodnie z harmono-
gramem spłat z dnia uruchomienia Kredytu.

CAŁKOWITA I TRWAŁA NIEZDOLNOÂå DO PRACY WWYNIKU CHOROBY*
LUB NIESZCZ¢ÂLIWEGO WYPADKU:
przezktórà rozumiesí całkowità i trwałàniezdolnoÊçUbezpieczonegodoÊwiadczeniapracynapod-
stawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, wykonywania wolnego zawodu lub prowadze-
nia działalnoÊci gospodarczej, potwierdzona wydaniem orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS,
KRUS, lub inny organ uprawniony do orzekania w tym zakresie, okreÊlajàcego stan zdrowia Ubez-
pieczonego jako trwałà i całkowità niezdolnoÊç Ubezpieczonego do pracy.
–sum´ubezpieczeniaz tytułucałkowitej i trwałejniezdolnoÊcidopracywwynikuchoroby lubnie-
szcz´Êliwegowypadku stanowi:

1) wprzypadku gdy do dnia zajÊcia zdarzenia ubezpieczeniowego nie nastàpiławczeÊniejsza,
całkowita spłata Kredytu – równowartoÊç salda zadłu˝enia pozostajàcego do spłaty, tj.
wysokoÊç kapitału Kredytu na dzieƒ zajÊcia zdarzenia ubezpieczeniowego wraz z nale˝nymi
Bankowi odsetkami na dzieƒ zajÊcia zdarzenia ubezpieczeniowego, z wyłàczeniem odsetek
naliczanych za zadłu˝enie przeterminowane;

2) w przypadku gdy do dnia zajÊcia zdarzenia ubezpieczeniowego nastàpiła wczeÊniejsza,
całkowita spłata Kredytu – równowartoÊç salda zadłu˝enia, jakie wyst́ powałoby w dacie
najbli̋ szej raty Kredytu na dzieƒ zajÊcia zdarzenia ubezpieczeniowego, zgodnie z harmono-
gramem spłat z dnia uruchomienia Kredytu.

CZASOWA NIEZDOLNOÂå DO PRACY SPOWODOWANA POBYTEMW
SZPITALU WWYNIKU NIESZCZ¢ÂLIWEGO WYPADKU:
przez którà rozumie sí niezdolnoÊç Ubezpieczonego do Êwiadczenia pracy na podstawie stosunku
pracy lub umowy cywilnoprawnej, wykonywania wolnego zawodu lub prowadzenia działalnoÊci
gospodarczej, powstała wwyniku nieszcz´Êliwego wypadku, potwierdzona dokumentacjà leczenia
szpitalnego, trwajàca nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni.
– sum´ubezpieczeniaz tytułuczasowejniezdolnoÊcidopracyspowodowanejpobytemwszpitalu
wwyniku nieszcz´Êliwegowypadku stanowi:

1) w przypadku gdy do dnia zajÊcia zdarzenia ubezpieczeniowego nie nastàpiła wczeÊniejsza,
całkowita spłata Kredytu – równowartoÊç 1-miesí cznej raty Kredytu za ka˝dy 30 dniowy
pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, przypadajàcej do spłaty od daty zajÊcia zdarzenia
ubezpieczeniowego, zgodnie z aktualnymharmonogramem spłat;

2) w przypadku gdy do dnia zajÊcia zdarzenia ubezpieczeniowego nastàpiła wczeÊniejsza,
całkowitaspłataKredytu–równowartoÊç1-miesí cznej ratyKredytu,zaka˝dy30dniowypobyt
Ubezpieczonego w szpitalu, jaka przypadałaby do spłaty w najbli̋ szej dacie od daty zajÊcia
zdarzeniaubezpieczeniowego, zgodniezharmonogramemspłat zdniauruchomieniaKredytu;

z zastrze˝eniem, ˝e liczba Êwiadczeƒ nie mo˝e przekroczyç 6 rat Kredytu bez wzgĺ du na liczb´
pobytóww szpitalu w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

POWA˚NE ZACHOROWANIE:
przez które rozumie si´ zawał serca, udar mózgu, niewydolnoÊç nerek, nowotwór złoÊliwy,
całkowità utrat́ wzroku, oparzenia III-go stopnia, guzymózgu i anemí aplastycznà.
– sum´ ubezpieczenia z tytułu powa˝nego zachorowania stanowi:

1) wprzypadku gdy do dnia zajÊcia zdarzenia ubezpieczeniowego nie nastàpiławczeÊniejsza,
całkowitaspłataKredytu–równowartoÊç6-ciumiesí cznychratKredytu,przypadajàcychdospła-
ty oddaty zajÊcia zdarzenia ubezpieczeniowego, zgodnie z aktualnymharmonogramemspłat;

2) w przypadku gdy do dnia zajÊcia zdarzenia ubezpieczeniowego nastàpiła wczeÊniejsza,
całkowita spłata Kredytu – równowartoÊç 6-krotnoÊci miesi´cznej raty Kredytu, jaka
przypadałaby do spłaty w najbli̋ szej dacie od daty zajÊcia zdarzenia ubezpieczeniowego,
zgodnie z harmonogramem spłat z dnia uruchomienia Kredytu.

* tylko w Pakiecie Komfort
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ZAKRES UBEZPIECZENIA:
PAKIET STANDARD:
l Êmierç w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku,
l całkowita i trwała niezdolnoÊç do pracy w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku,
l czasowa niezdolnoÊç do pracy spowodowana pobytem w szpitalu w wyniku

nieszcz´Êliwego wypadku,
l powa˝ne zachorowanie.

PAKIET KOMFORT:
l Êmierç w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku,
l całkowita i trwałaniezdolnoÊçdopracywwynikuchoroby lubnieszcź Êliwegowypadku,
l czasowa niezdolnoÊç do pracy spowodowana pobytem w szpitalu w wyniku

nieszcz´Êliwego wypadku,
l powa˝ne zachorowanie.

OPŁATY:
W przypadku osób przyst´pujàcych do Umowy Ubezpieczenia w momencie wnioskowania
o Kredyt, jednak nie póêniej ni̋ w dniu zawarcia umowy Kredytu, stawka jednorazowawynosi:

PAKIET STANDARD:
0,093% x liczba miesi´cy okresu ubezpieczenia (Kredytu) x łàczna kwota Kredytu

PAKIET KOMFORT:
0,140% x liczba miesi´cy okresu ubezpieczenia (Kredytu) x łàczna kwota Kredytu

Przy czym pod poj´ciem łàcznej kwoty Kredytu rozumie si´ sum´ wnioskowanej
kwoty Kredytu wraz ze wszystkimi kredytowanymi kosztami.

PRZYSTÑPIENIE DO UMOWY UBEZPIECZENIA:
Do Umowy Ubezpieczenia mo˝e przystàpiç ka˝dy Kredytobiorca b´dàcy osobà
fizycznà lub osobà fizycznà prowadzàcà jednoosobowà działalnoÊç gospodarczà lub
w formie spółki cywilnej, a tak˝e wskazany przez Kredytobiorc´ wspólnik, członek
zarzàdu, prokurent lub pracownik b´dàcy dyrektorem finansowym lub głównym
ksí gowymw spółce jawnej, partnerskiej, spółce z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià, który
ukoƒczył 18. rok ˝ycia i jednoczeÊnie w chwili zakoƒczenia ochrony ubezpieczeniowej
nie ukoƒczył 70. roku ˝ycia.

Przystàpienie do Umowy Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego mo˝liwe
jest w dniu składania wniosku o kredyt poprzez zło˝enie oÊwiadczenia woli w formie:
l pisemnej,
l ustnej przez telefon,
l elektronicznej, o ile Bank udost´pni takà funkcjonalnoÊç.

OCHRONA UBEZPIECZENIOWA:
Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do poszczególnych Ubezpieczonych
rozpoczyna si´:

1) dla ubezpieczenia z tytułu Êmierci w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku, całkowitej
i trwałej niezdolnoÊci do pracy wwyniku nieszcz´Êliwego wypadku oraz czasowej
niezdolnoÊci do pracy spowodowanej pobytem w szpitalu w wyniku nieszcz´-
Êliwego wypadku – od dnia uruchomienia Kredytu;

2) dlaubezpieczenia z tytułucałkowitej i trwałejniezdolnoÊcidopracywwynikuchoroby*
lubpowa˝negozachorowania –oddziewí çdziesiàtegodniapouruchomieniuKredytu.

Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do poszczególnych Ubezpieczonych wygasa:

1) z chwilà Êmierci Ubezpieczonego;

2) z dniem wypłaty Êwiadczenia z tytułu całkowitej i trwałej niezdolnoÊci Ubez-
pieczonego do pracy;

3) z dniem odstàpienia przez Kredytobiorc´ od umowy Kredytu;

4) z dniem rozwiàzania przez Bank umowy Kredytu;

5) z dniem, w którym Ubezpieczony ukoƒczył 70. rok ˝ycia;

6) z dniem wymagalnoÊci najbli˝szej raty Kredytu przypadajàcej po dniu zło˝enia
oÊwiadczenia o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej;

7) z dniem zło˝enia oÊwiadczenia o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej
w przypadku gdy przed dniem zło˝enia oÊwiadczenia nastàpiła wczeÊniejsza,
całkowita spłata Kredytu, chyba ˝e w oÊwiadczeniu o rezygnacji z ubezpieczenia
Ubezpieczony wskazał inny termin rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej,

8) z dniem całkowitej spłaty Kredytu wynikajàcego z pierwotnego harmonogramu
spłat, o ile Ubezpieczony nie zło˝ył wczeÊniej oÊwiadczenia o rezygnacji z ochrony
ubezpieczeniowej.
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ZGŁOSZENIE SZKODY:
W przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego prosimy o przesłanie dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia zgłaszanego roszczenia na adres:
BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, ul. Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa
e-mail: centrala@benefia.pl lub o kontakt telefoniczny pod nr tel. +48 22 212 20 30
Nr polisy generalnej: PAKIET STANDARD BREG/14, PAKIET KOMFORT BREG/15

Ubezpieczenie Spłaty Kredytu Samochodowego
Program skierowany jest do wszystkich Kredytobiorców mBanku,

którzy wnioskują o kredyt samochodowy

UWAGA! Niniejszymateriał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej wmyÊl kodeksu
cywilnego.Szczegółowe informacjenatematubezpieczeniaznajdujàsí wOgólnychWarunkachUbezpieczenia.


