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INFORMACJA O MINIMALNYM WYMAGANYM ZAKRESIE 

OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ SPŁATY LIMITU 

KREDYTOWEGO, DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH 

PKO BP SA 

 
 
 
 

 Informacja o minimalnym zakresie ochrony 
ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia na życie 

Informacja o minimalnym zakresie ochrony 
ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia 
majątkowego 

Suma ubezpieczenia  wysokość przyznanego limitu karty kredytowej wysokość przyznanego limitu karty kredytowej 

Zakres ochrony 
ubezpieczeniowej 

• zgon 
• trwała i całkowita niezdolność do pracy będąca 

następstwem nieszczęśliwego wypadku (dla osób 
zdolnych do pracy w rozumieniu przepisów  
o ubezpieczeniu społecznym i nie posiadających 
stwierdzonego prawa do emerytury lub renty 
stałej z tytułu niezdolności do pracy  
z ubezpieczenia społecznego) albo 

• inwalidztwo będące następstwem nieszczęśliwego 
wypadku (dla osób niezdolnych do pracy  
w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu 
społecznym i mających ustalone prawa  
do emerytury lub renty stałej z tytułu niezdolności 
do pracy z ubezpieczenia społecznego)   

• utrata źródła dochodu albo 
• leczenia szpitalnego w następstwie 

nieszczęśliwego wypadku* 

Okres trwania  
ochrony ubezpieczeniowej 

nie krótszy niż okres obowiązywania umowy  
o wydanie i używanie karty kredytowej PKO BP SA 

nie krótszy niż okres obowiązywania umowy  
o wydanie i używanie karty kredytowej PKO BP SA 

Definicje zdarzeń 
ubezpieczeniowych 

• nieszczęśliwy wypadek, 
• trwała i całkowita niezdolność do pracy, 
• inwalidztwo,  
• zdarzenie ubezpieczeniowe 

 
zakres definicji nie węższy niż w Ogólnych warunkach 
ubezpieczeń oferowanych przez PKO Bank Polski SA  
dla Posiadaczy kart kredytowych PKO BP SA 

• nieszczęśliwy wypadek, 
• stosunek pracy, 
• utrata źródła dochodu, 
• leczenie szpitalne, 
• stosunek służbowy, 
• zdarzenie ubezpieczeniowe 

 
zakres definicji nie węższy niż w Ogólnych warunkach 
ubezpieczeń oferowanych przez PKO Bank Polski SA  
dla Posiadaczy kart kredytowych PKO BP SA 

Limity świadczeń 
ubezpieczeniowych 

wartość wypłaconych roszczeń przez TU w razie zajścia 
zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową  
- nie niższa niż określona w Ogólnych warunkach 
ubezpieczeń oferowanych przez PKO Bank Polski SA  
dla Posiadaczy kart kredytowych PKO BP SA 

wartość wypłaconych roszczeń przez TU w razie zajścia 
zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową  
- nie niższa niż określona w Ogólnych warunkach 
ubezpieczeń oferowanych przez PKO Bank Polski SA  
dla Posiadaczy kart kredytowych PKO BP SA 

Zakres wyłączeń  
od odpowiedzialności 
towarzystwa ubezpieczeniowego 

nie powinien przekraczać zakresu wyłączeń 
określonego w Ogólnych warunkach ubezpieczeń 
oferowanych przez PKO Bank Polski SA dla Posiadaczy 
kart kredytowych PKO BP SA 

nie powinien przekraczać zakresu wyłączeń 
określonych w Ogólnych warunkach ubezpieczeń 
oferowanych przez PKO Bank Polski SA dla Posiadaczy 
kart kredytowych PKO BP SA 

*Leczenie szpitalne w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku wyłącznie, gdy ochrona z tytułu Utraty źródła dochodu nie może być świadczona w następujących sytuacjach zgodnie  
z Ogólnymi warunkami ubezpieczeń oferowanych przez PKO Bank Polski SA dla Posiadaczy kart kredytowych PKO BP SA: w Okresie Karencji, po wyczerpaniu Sumy Ubezpieczenia 
lub limitów Świadczeń w ryzyku Utraty źródła dochodu albo po wydaniu decyzji przez organ rentowy o podjęciu wypłaty Świadczeń emerytalnych lub rentowych z ubezpieczenia 
społecznego albo gdy Ubezpieczony stracił wszystkie źródła dochodu. 


