
ubezpieczenie na życie 
i od innych zdarzeń

do pożyczki firmowej lub 
kredytu obrotowego dla firm

Gdzie można kupić 
ubezpieczenie?

 ■ na www.mBank.pl 
 ■ przez mLinię 
 ■ w placówce mBanku i w placówce mFinanse

Kiedy można kupić 
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie możesz kupić, gdy wnioskujesz o kredyt, ale nie później niż 
w dniu, gdy zawierasz umowę o kredyt – otrzymasz od nas propozycję zakupu 
ubezpieczenia w ciągu pierwszych 24 miesięcy od uruchomienia kredytu.

Kto jest 
ubezpieczycielem?

 ■ UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (w przypadku śmierci, śmierci 
w wyniku Nieszczęśliwego wypadku, Operacji medycznej) 

 ■ UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (w przypadku utraty pracy, pobytu 
w szpitalu oraz poważnego zachorowania)

Kto może kupić 
ubezpieczenie?

Klient mBanku, który zawarł umowę o pożyczkę firmową albo kredyt obrotowy 
dla firm.

Kogo UNIQA może 
objąć ochroną 
ubezpieczeniową?

Osobę, która łącznie spełnia następujące warunki:
 ■ jest w wieku 18–70 lat, mieszka na stałe w Polsce i w ostatnim dniu Okresu 

ubezpieczenia nie ukończy 75. roku życia;
 ■ jest Ubezpieczającym (prowadzącym jednoosobową pozarolniczą działalność 

gospodarczą na własny rachunek lub wspólnikiem spółki cywilnej) albo jest 
wskazanym przez Ubezpieczającego wspólnikiem spółki jawnej lub spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością, partnerem w spółce partnerskiej.

Ubezpieczający może wskazać kilka osób, które zostaną objęte ochroną 
w ramach jednej umowy. 

Kiedy zaczyna 
się ochrona 
ubezpieczeniowa?

 ■ gdy składasz wniosek wraz z wnioskiem o kredyt: w dniu, w którym 
uruchomimy kredyt, pod warunkiem, że UNIQA zaakceptuje twój wniosek

 ■ gdy składasz wniosek w trakcie trwania umowy kredytu: dzień 
następujący po dniu, w którym złożysz wniosek o ubezpieczenie, pod 
warunkiem, że UNIQA go zaakceptuje

Jak długo 
trwa ochrona 
ubezpieczeniowa?

 ■ gdy składasz wniosek wraz z wnioskiem o kredyt: tak długo, jak masz 
kredyt

 ■ gdy składasz wniosek w trakcie trwania umowy kredytu: od dnia 
rozpoczęcia ochrony do dnia zakończenia umowy kredytu

Karencja

UNIQA nie wypłaci świadczenia, jeśli:
 ■ poważnie zachorujesz, będziesz miał operację lub znajdziesz się w szpitalu 

w ciągu pierwszych 30 dni od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej,
 ■ utracisz pracę w pierwszych 90 dniach od dnia rozpoczęcia ochrony.

Karencja nie obowiązuje, jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe jest wynikiem 
Nieszczęśliwego wypadku.



Co obejmuje 
ubezpieczenie?

Jeśli Ubezpieczony jest jednocześnie Ubezpieczającym (osobą fizyczną 
prowadzącą działalność gospodarczą na własny rachunek lub wspólnikiem 
spółki cywilnej):

 ■ śmierć Ubezpieczonego
 ■ Utrata pracy, Poważne zachorowanie oraz Pobyt w szpitalu

Świadczenie w zakresie ryzyka utraty pracy przysługuje Ubezpieczonym, którzy 
w dniu poprzedzającym dzień zdarzenia prowadzili pozarolniczą działalność 
gospodarczą na własny rachunek nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy. 
Jeśli nie spełniasz tego warunku, przysługuje ci świadczenie z tytułu poważnego 
zachorowania lub pobytu w szpitalu.
Jeśli Ubezpieczonym jest wspólnik spółki jawnej, partner w spółce 
partnerskiej lub wspólnik w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością: 
1) śmierć Ubezpieczonego 
2) poważne zachorowanie oraz pobyt w szpitalu

Wysokość świadczeń

1) Śmierć Ubezpieczonego
Jeżeli do spłaty w dniu złożenia wniosku o ubezpieczenie pozostało więcej 
niż 15 tys. zł kredytu
Wysokość świadczenia to saldo zadłużenia, które pozostało do spłaty na rzecz 
banku z dnia śmierci Ubezpieczonego, nie mniej niż 15 tys. zł. 
Maksymalna suma ubezpieczenia to 500 tys. zł. UNIQA może zgodzić się na 
wyższą sumę ubezpieczenia w indywidualnych przypadkach. 
Przykłady:
Jeśli w momencie śmierci Ubezpieczonego do spłaty pozostało:

 ■ 15 tys. zł z 20 tys. zł udzielonego kredytu, UNIQA wypłaci 15 tys. zł.
 ■ 10 tys. zł z 20 tys. zł udzielonego kredytu, UNIQA wypłaci 15 tys. zł.

Jeżeli do spłaty w dniu złożenia wniosku o ubezpieczenie pozostało nie 
więcej niż 15 tys. zł kredytu, UNIQA wypłaci kwotę kredytu, która pozostała 
do spłaty w dniu zawarcia umowy.
Przykłady:

 ■ Jeśli w momencie śmierci Ubezpieczonego do spłaty pozostało 5 tys. zł 
z 10 tys. zł udzielonego kredytu, UNIQA wypłaci 10 tys. zł.

 ■ Jeśli w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia do spłaty pozostało 13 tys. zł 
z 20 tys. zł kredytu, UNIQA wypłaci 13 tys. zł (nawet jeśli w momencie śmierci 
Ubezpieczonego do spłaty pozostało mniej, np. 10 tys. zł).

2) Poważne zachorowanie
Wysokość jednorazowego świadczenia to sześciokrotność raty kredytu, która 
przypada bezpośrednio po zdarzeniu (zgodnie z aktualnym na dzień zdarzenia 
harmonogramem), nie więcej niż 8 tys. zł na jedną ratę (nie więcej niż 48 tys. zł 
w ciągu 24 miesięcy).
3) Utrata pracy
Wysokość świadczenia wynosi maksymalnie 6 świadczeń miesięcznych 
w 24-miesięcznym okresie ubezpieczenia. 
Świadczenie miesięczne to rata kredytu (zgodnie z aktualnym na dzień zdarzenia 
harmonogramem spłaty), ale nie więcej niż 8 tys. zł (nie więcej niż 48 tys. zł) 
w 24-miesięcznym okresie ubezpieczenia.
Pierwsze świadczenie przysługuje po upływie 30 dni pozostawania bez pracy 
i pod warunkiem posiadania statusu bezrobotnego z prawem do zasiłku. 
Kolejne świadczenia miesięczne są należne za każde udokumentowane 30 dni 
pozostawania bez pracy i posiadania statusu bezrobotnego z prawem do zasiłku.
4) Pobyt w szpitalu
Świadczenie miesięczne to rata kredytu (zgodnie z aktualnym na dzień zdarzenia 
harmonogramem spłaty), ale nie więcej niż 8 tys. zł. 
Ubezpieczony może otrzymać maksymalnie 6 świadczeń miesięcznych 
w 24-miesięcznym okresie ochrony.
Pierwsze świadczenie przysługuje po 5 dniach nieprzerwanego pobytu 
w szpitalu, a następne – po każdych 30 dniach udokumentowanego, 
nieprzerwanego pobytu w szpitalu.
Pamiętaj, że jeśli ochroną objętych jest kilka osób w ramach jednej umowy, 
świadczenia i sumy ubezpieczenia ulegają podziałowi proporcjonalnie do liczby 
Ubezpieczonych. 



Jakie zdarzenia 
są wyłączone 
z ubezpieczenia?

UNIQA nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy zdarzenie jest 
skutkiem m.in.:

 ■ samobójstwa Ubezpieczonego w ciągu roku od daty zawarcia umowy 
ubezpieczenia; 

 ■ spożycia przez Ubezpieczonego alkoholu – od 0,2‰ stężenia we krwi lub od 
0,1 mg alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza;

 ■ następujących chorób, które rozpoznano lub leczono w ciągu 24 miesięcy 
przed dniem rozpoczęcia ochrony: choroba niedokrwienna serca, zawał 
serca, choroba wieńcowa, choroba tętnic, miażdżyca, tętniak, choroba naczyń 
mózgowych, udar mózgu, choroba nadciśnieniowa, zaburzenia rytmu serca, 
choroba nowotworowa, padaczka, cukrzyca, gruźlica, niewydolność nerek, 
zwłóknienie i marskość wątroby, choroba trzustki, AIDS lub nosicielstwo 
wirusa HIV, wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C, sepsa, choroba 
psychiczna.

Pełną listę wyłączeń znajdziesz w OWU.

Miesięczna składka

Składka jest stała przez cały okres kredytowania i wynosi 0,165% salda kredytu 
w dniu, w którym zawierasz umowę. 
Jeśli dokonasz wcześniejszej częściowej spłaty kredytu (niewynikającej 
z harmonogramu), obniżymy sumę ubezpieczenia z tytułu śmierci 
Ubezpieczonego oraz proporcjonalnie składkę. 
Przykład: 
Saldo kredytu, gdy zawierasz umowę ubezpieczenia: 8 tys. zł. 
Stała składka miesięczna: 13,20 zł (0,165% z 8 tys. zł).

Sposób zapłaty mBank pobiera składkę automatycznie co miesiąc z Twojego konta w mBanku.

Jak można zgłosić 
roszczenie?

Pełną listę niezbędnych dokumentów zamieściliśmy na www.mBank.pl  
(wniosek o wypłatę świadczenia) oraz w OWU
Prosimy je wypełnić i wysłać na adres:

 ■ w przypadku śmierci  
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
ul. Chłodna 51  
00-867 Warszawa  
z dopiskiem: Obszar Bancassurance i Programy Partnerskie 

 ■ w przypadku utraty pracy, pobytu w szpitalu lub poważnego zachorowania  
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
ul. Chłodna 51 
00-867 Warszawa 
z dopiskiem: Obszar Bancassurance i Programy Partnerskie

Kiedy możesz 
odstąpić od umowy 
ubezpieczenia, 
wypowiedzieć 
umowę lub 
zrezygnować 
z ochrony?

Możesz odstąpić od umowy w ciągu 7 dni od jej zawarcia. Ochrona 
ubezpieczeniowa wygasa z chwilą, gdy UNIQA otrzyma twoje oświadczenie 
o odstąpieniu. 
Umowę możesz wypowiedzieć po 7. dniu od jej zawarcia. Ochrona 
wygaśnie w dniu poprzedzającym dzień wymagalności składki, następującym 
bezpośrednio po dniu, w którym UNIQA otrzymała oświadczenie 
o wypowiedzeniu.
Odstąpić od umowy i wypowiedzieć umowę może tylko Ubezpieczający.  
Ubezpieczony może zrezygnować z ochrony w każdym czasie (pozostałych 
Ubezpieczonych dalej obejmuje ochrona).

Masz pytania, 
wątpliwości?

mBank
gdy chcesz zawrzeć umowę, zmienić dane, wypowiedzieć umowę, 
zadzwoń: +48 42 6 300 800 lub 0 801 300 800

UNIQA
dokumenty, wypłata świadczeń 
zadzwoń: +48 22 555 05 06 (od poniedziałku do piątku)
lub napisz: umowy.ubezpieczenia@uniqa.pl 
Pamiętaj, jeśli złożysz agentowi UNIQA zawiadomienie lub oświadczenie na 
piśmie lub na innym trwałym nośniku, będzie ono uważane za złożone UNIQA.

Pojęcia są zdefiniowane w OWU, tj. Ogólnych warunkach ubezpieczenia na życie i od innych zdarzeń dla Klientów 
mBanku oraz w Szczególnych warunkach ubezpieczenia dla kredytobiorców, którzy zawarli z mBankiem umowę 
o pożyczkę firmową lub kredyt obrotowy dla firm.
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Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia znajdują się w OWU, w tym w Szczególnych warunkach ubezpieczenia dla 
kredytobiorców, którzy zawarli z mBankiem umowę o pożyczkę firmową lub kredyt obrotowy dla firm.
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