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Karta Produktu
Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy albo  
Trwałego Inwalidztwa dla Posiadaczy Kart Kredytowych

Karta produktu została opracowana przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA we współpracy  
z PKO Bankiem Polskim SA. Celem karty jest przedstawienie podstawowych cech oraz kluczowych informacji 
o produkcie. Karta Produktu jest dokumentem informacyjnym - pełna informacja o zasadach udzielanej 
ochrony ubezpieczeniowej zawarta jest w Warunkach Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy albo Trwałego 
Inwalidztwa Posiadaczy Kart Kredytowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
w Warszawie.

UBEZPIECZYCIEL

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA

UBEZPIECZONY

Osoba fizyczna, która zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną, zwanym 
„Ubezpieczającym”, umowę o wydanie i używanie karty kredytowej. Ubezpieczeniem zostaje objęty każdy posiadacz 
karty, który w dniu zawarcia umowy o wydanie i używanie karty kredytowej spełnia łącznie wszystkie warunki 
określone poniżej:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2) posiada miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

UBEZPIECZAJĄCY (BANK)

PKO Bank Polski SA w Warszawie

RODZAJ UMOWY UBEZPIECZENIA

Grupowa umowa ubezpieczenia

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Przedmiotem ubezpieczenia w zakresie określonym w Warunkach Ubezpieczenia jest:
• ryzyko utraty pracy przez Ubezpieczonego albo
• ryzyko wystąpienia u Ubezpieczonego trwałego inwalidztwa na skutek nieszczęśliwego wypadku.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej w okresie obejmowania odpowiedzialnością Ubezpieczyciela może ulec zmianie  
w zależności od spełniania przez Ubezpieczonego warunków wskazanych w § 5 ust. 2 Warunków Ubezpieczenia,  
z uwzględnieniem pozostałych postanowień § 5 Warunków Ubezpieczenia. 

OKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy o wydanie i używanie karty kredytowej. 
Okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu utraty pracy rozpoczyna się po 60 dniach od daty, w której 
Ubezpieczony spełnił warunki określone w § 5 ust. 2 Warunków Ubezpieczenia. W okresie 60 dni, o których mowa 
w zdaniu poprzedzającym Ubezpieczony objęty jest ubezpieczeniem z tytułu trwałego inwalidztwa. Ochrona 
ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego udzielana jest w ciągu całego okresu, na który zawarta jest 
umowa o wydanie i używanie karty kredytowej.
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KOSZT UBEZPIECZENIA

Składka za ubezpieczenie opłacana jest miesięcznie przez Ubezpieczającego. Składka obliczana jest jako iloczyn: 
stawki Ubezpieczeniowej (w wysokości 0,06 promila) i sumy zadłużenia na rachunku karty kredytowej danego 
Klienta w danym dniu i ilości dni w danym miesiącu rozliczeniowym.

ŚWIADCZENIA UBEZPIECZYCIELA

Zakres 
ubezpieczenia

Świadczenia Ubezpieczyciela

Utrata pracy

W przypadku wystąpienia utraty pracy Ubezpieczyciel wypłacać będzie, w granicach sumy 
ubezpieczenia, świadczenia miesięczne w wysokości 10% salda zadłużenia z dnia wystąpienia 
utraty pracy, lecz nie więcej niż 15% średniego miesięcznego salda zadłużenia z ostatnich  
6 miesięcy poprzedzających dzień wystąpienia utraty pracy i nie więcej niż 3.000 zł 
(słownie: trzy tysiące złotych). Świadczenia z tytułu utraty pracy są wypłacane w terminach 
wymagalności spłat zadłużenia przypadających po dacie utraty pracy.

Trwałe 
inwalidztwo

W przypadku trwałego inwalidztwa Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty  
(z zachowaniem pozostałych zasad opisanych w Warunkach Ubezpieczenia) określonego  
w § 9 ust. 5 Warunków Ubezpieczenia procentu sumy ubezpieczenia równej wysokości salda 
zadłużenia na dzień wystąpienia trwałego inwalidztwa z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 Warunków 
Ubezpieczenia. Świadczenie z tytułu trwałego inwalidztwa wypłacane jest jednorazowo  
i zostaje wypłacone, jeżeli trwałe inwalidztwo nastąpiło przed upływem 180 dni od daty 
zajścia nieszczęśliwego wypadku (będącego przyczyną trwałego inwalidztwa).

SUMA UBEZPIECZENIA

Zakres 
ubezpieczenia

Suma Ubezpieczenia

Utrata pracy
Suma Ubezpieczenia z tytułu utraty pracy - niezależnie od liczby zdarzeń w okresie 
ubezpieczenia - równa jest wysokości 12 świadczeń miesięcznych wypłacanych z tytułu 
utraty pracy.

Trwałe 
inwalidztwo

Suma Ubezpieczenia z tytułu trwałego inwalidztwa równa jest wysokości salda zadłużenia na 
dzień wystąpienia trwałego inwalidztwa.

Suma ubezpieczenia na wypadek utraty pracy i trwałego inwalidztwa wynosi nie więcej niż 36.000 zł.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zadłużenie następujące po dniu wystąpienia 
zdarzenia ubezpieczeniowego spowodowane przez Ubezpieczonego.
2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu utraty pracy przez Ubezpieczonego jest wyłączona, gdy utrata pracy 
nastąpiła:
a) w wyniku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego zawartego na czas określony wskutek 
upływu terminu, na który został on zawarty (oznaczonego w umowie o pracę lub innym właściwym dokumencie 
stwierdzającym nawiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego),
b) w wyniku rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy z Ubezpieczonym bez wypowiedzenia w rozumieniu 
przepisów kodeksu pracy, tj. z winy Ubezpieczonego bądź z uwagi na jego długotrwałą nieobecność w pracy 
przekraczającą okresy wskazane w odpowiednich przepisach kodeksu pracy, lub rozwiązania przez pracodawcę bez 
wypowiedzenia stosunku służbowego na podstawie odpowiednich przepisów prawa regulujących ten stosunek,
3. Ubezpieczonego, który nie spełnił warunków objęcia ubezpieczeniem określonych w § 5 ust. 2, 3. 
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu trwałego inwalidztwa Ubezpieczonego jest wyłączona, gdy trwałe 
inwalidztwo nastąpiło bezpośrednio w wyniku:
a) udziału przez Ubezpieczonego w zajęciach rekreacyjnych lub sportowych o wysokim stopniu ryzyka oraz  
w przygotowaniach do nich, przy czym za zajęcia rekreacyjne lub sportowe o wysokim stopniu ryzyka uważa 

Co otrzymasz 
w ramach 
ubezpieczenia?

Prosimy o szczególnie 
uważną lekturę tego 
punktu.

Ile płacisz 
 za ubezpieczenie?

Prosimy o szczególnie 
uważną lekturę tego 
punktu.

Czego nie obejmuje 
ubezpieczenie?

Prosimy o szczególnie 
uważną lekturę tego 
punktu.
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Infolinia (+48) 58 555 62 66, 801 112 072*
*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora

www.ergohestia.pl

się: spadochroniarstwo, wspinaczkę górską w górach wysokich powyżej 1500 m n.p.m. (z wyjątkiem wspinaczki 
skalnej oraz zorganizowanego pobytu w górach wysokich powyżej 1500 m n.p.m. pod kierunkiem przewodnika 
turystycznego posiadającego uprawnienia przewodnika górskiego dla określonego obszaru górskiego w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (j. t. Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2268 ze zm.) lub pobytu 
organizowanego przez przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez 
turystycznych wpisanego do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych z wykorzystaniem 
atestowanego sprzętu wspinaczkowego, przy zachowaniu powszechnie  obowiązujących zasad bezpieczeństwa), 
speleologię, żeglarstwo morskie, rafting, nurkowanie (z wyjątkiem nurkowania do głębokości 25 metrów przy 
zachowaniu zasad dobrego nurkowania oraz powszechnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz szczególnych 
zasad bezpieczeństwa obowiązujących w nurkowaniu oraz przy posiadaniu uprawnień nurkowych wydawanych 
przez organizacje nurkowe i przy wykorzystaniu atestowanego sprzętu), jak również kaskaderstwo, parkour, sporty 
lotnicze; zajęciem rekreacyjnym lub sportowym o wysokim stopniu ryzyka nie jest m.in. rekreacyjne uprawianie 
windsurfingu, jazda na rowerze, gra w piłkę nożną, siatkówka lub koszykówka, żeglarstwo śródlądowe, pływanie 
rekreacyjne, narciarstwo i snowboard,
b) udziału w wyścigach lub rajdach pojazdów: lądowych, wodnych, powietrznych oraz w przygotowaniach do nich,
c) udziału w przestępstwie z winy umyślnej lub usiłowaniu popełnienia przestępstwa z winy umyślnej,
d) umyślnego samookaleczenia lub uszkodzenia ciała na prośbę Ubezpieczonego,
e) usiłowania popełnienia samobójstwa,
f) aktów wojny (w tym wojny domowej), uczestnictwa w zamieszkach, czynnego udziału w przestępstwach, aktach 
terroryzmu lub sabotażu oraz aktach przemocy,
g) wypadku lotniczego, jeżeli Ubezpieczony, nie był pasażerem samolotu licencjonowanych linii lotniczych,
h) katastrof, w wyniku których nastąpiło skażenie jądrowe, chemiczne, biologiczne bądź napromieniowanie,
i) działania w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości bądź w wyniku uszkodzeń trzustki lub wątroby 
spowodowanych spożywaniem alkoholu; przez stan po użyciu alkoholu rozumie się stan powstały w wyniku 
wprowadzenia do organizmu Ubezpieczonego takiej ilości alkoholu, że jego zawartość wynosi lub prowadzi do 
stężenia we krwi powyżej 0,2‰ alkoholu albo do obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,1 mg alkoholu  
w 1 dm3; przez stan nietrzeźwości rozumie się stan powstały w wyniku wprowadzenia do organizmu 
Ubezpieczonego takiej ilości alkoholu, że jego zawartość wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5‰ 
albo do obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.
j) choroby AIDS lub zarażenia wirusem HIV bądź pochodnymi, 
k) choroby psychicznej, zaburzeń psychicznych lub schorzeń wynikających z uzależnienia od środków 
psychoaktywnych bądź choroby układu nerwowego,
l) prowadzenia pojazdu lądowego, wodnego lub powietrznego bez wymaganych uprawnień (prawo jazdy, dowód 
rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym),
m) uszkodzenia ciała spowodowanego leczeniem, zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi (bez względu na to 
przez kogo były wykonywane).

REZYGNACJA Z UBEZPIECZENIA

Z ubezpieczenia mogą zrezygnować Państwo w każdym momencie trwania ochrony ubezpieczeniowej, poprzez 
złożenie pisemnego wniosku w oddziale PKO Banku Polskiego SA.

ZGŁOSZENIE SZKODY

Zawiadomienie  o zdarzeniu ubezpieczeniowym Ubezpieczony może zgłosić telefonicznie pod numerem  
(+48) 58 555 62 66 lub 801 112 072 lub pisemnie na adres: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,  
ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Formularz zgłoszenia roszczenia może być składany do Ubezpieczyciela za 
pośrednictwem oddziałów PKO BP SA. Ubezpieczony obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Ubezpieczyciela  
o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego. 

WYPŁATA ŚWIADCZENIA

Świadczenia ubezpieczeniowe z tytułu wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego wypłacane są Uprawnionemu, 
czyli Ubezpieczonemu lub innej osobie wskazanej przez Ubezpieczonego jako upoważnionej do otrzymania 
świadczenia w przypadku wsytąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego. 

Czego nie obejmuje 
ubezpieczenie?

Prosimy o szczególnie 
uważną lekturę tego 
punktu.
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Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu 
ubezpieczeniowym, na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia, w wyniku własnych 
ustaleń dokonanych w postępowaniu dotyczącym ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności roszczenia  
i wysokości świadczenia, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu. Gdyby wyjaśnienie, w terminie 
określonym w zdaniu poprzedzającym, okoliczności potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela 
lub wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie zostanie wypłacone w ciągu 14 dni od dnia,  
w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, jednakże bezsporną 
część świadczenia Ubezpieczyciel wypłaca w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym.

SKARGI I REKLAMACJE

Skargi lub zażalenia Ubezpieczonego lub innego uprawnionego z umowy ubezpieczenia mogą być zgłaszane do 
Ubezpieczyciela poprzez jeden z dostępnych kanałów kontaktu, tj.:
1) pisemnie - na adres: 81-731 Sopot, ul. Hestii 1,
2) mailowo - na adres: skargi@ergohestia.pl,
3) telefonicznie - podczas kontaktu w infolinią Ubezpieczyciela pod numerem telefonu 801 107 107 lub 58 555 5 555.

Po rozpatrzeniu skargi lub zażalenia, stanowisko Ubezpieczyciela przesyłane jest zgłaszającemu w ciągu 14 dni 
roboczych od zgłoszenia, pisemnie lub w innej uzgodnionej formie na adres wskazany w treści skargi lub zażalenia. 

INFORMACJE DODATKOWE

Podatki i opłaty związane z otrzymaniem świadczenia ubezpieczeniowego nie obciążają Ubezpieczyciela. Opłaty 
związane z płatnością składek ubezpieczeniowych obciążają Ubezpieczającego. 

Opodatkowanie świadczeń z tytułu umowy ubezpieczenia regulują przepisy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U 1991 Nr 80 poz. 350  
z późniejszymi zmianami).

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu, w tym o prawach i obowiązkach Ubezpieczonego zawarte są  
w Warunkach Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy albo Trwałego Inwalidztwa Posiadaczy  
Kart Kredytowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej nr CAUG/01/08/BUI  
z dnia 20 stycznia 2014 roku. 




