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INFORMACJA O MINIMALNYM WYMAGANYM ZAKRESIE 
OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ SPŁATY SALDA ZADŁUŻENIA 
DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH PKO BANKU 
POLSKIEGO SA 

 Informacja o minimalnym wymaganym zakresie ochrony ubezpieczeniowej 

Suma ubezpieczenia 
oraz świadczenie 
ubezpieczeniowe 

Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wysokość przyznanego limitu karty kredytowej. 
 
Świadczenie ubezpieczeniowe równe jest saldu zadłużenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy saldo 
zadłużenia przekracza kwotę 5 000 PLN, to świadczenie ubezpieczeniowe może stanowić nie więcej niż 
150% średniego miesięcznego zadłużenia za okres do dnia poprzedzającego wystąpienie zdarzenia 
objętego ochroną ubezpieczeniową, jednakże nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

Zakres ochrony 
ubezpieczeniowej 

Zgon, w tym zgon wskutek Nieszczęśliwego Wypadku.  

Okres trwania ochrony 
ubezpieczeniowej 

Okres obowiązywania umowy ubezpieczenia na życie nie może być krótszy aniżeli okres obowiązywania 
umowy o wydanie i używanie karty kredytowej PKO Banku Polskiego S.A. zaś ochrona ubezpieczeniowa 
w ramach wyżej wymienionej umowy ubezpieczenia musi być świadczona co najmniej w okresie 
wykorzystania przez ubezpieczonego jakiekolwiek części limitu kredytowego. 

Definicje zdarzeń 
ubezpieczeniowych 

Definicja Nieszczęśliwego Wypadku nie powinna być węższa niż poniższa definicja: 
Nieszczęśliwy Wypadek – zaistniałe w Okresie Ochrony zdarzenie nagłe, wywołane działającą nagle i 
niezależnie od woli Ubezpieczonego przyczyną zewnętrzną z wyłączeniem działania czynników 
biologicznych (drobnoustrojów chorobotwórczych i pasożytów, w następstwie którego zaszło zdarzenie 
ubezpieczeniowe). 

Dopuszczalny zakres 
wyłączeń 
odpowiedzialności 
towarzystwa 
ubezpieczeniowego 

Zakres wyłączeń odpowiedzialności nie powinien przekraczać zakresu wyłączeń określonego w 
Ogólnych warunkach ubezpieczenia oferowanego przez PKO Bank Polski SA dla Posiadaczy kart 
kredytowych PKO Banku Polskiego SA: 
1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zgonu, jeśli zdarzenie te nastąpiło w związku 

lub jest następstwem: 
1) wojny, działań zbrojnych, stanu wojennego, działania energii jądrowej; 
2) czynnego udziału Ubezpieczonego w zamieszkach lub w Aktach Terroryzmu bądź innych aktach 

przemocy; 
3) próby samobójczej Ubezpieczonego w okresie pierwszych dwunastu miesięcy od rozpoczęcia 

pierwszego Okresu Ubezpieczenia; 
4) usiłowania lub dokonania przestępstwa przez Ubezpieczonego; 
5) prowadzenia pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu przez Ubezpieczonego, jeżeli 

Ubezpieczony nie posiadał ważnych uprawnień wymaganych przez prawo o ruchu drogowym 
chyba, że brak uprawnień nie miał wpływu na zajście zdarzenia albo, jeżeli Ubezpieczony 
kierował tym pojazdem pozostając pod wpływem alkoholu, pozostając pod wpływem środków 
odurzających (w tym leków), środków psychotropowych lub narkotyków; 

6) leczenia lub innych zabiegów o charakterze medycznym, którym dobrowolnie poddał się 
Ubezpieczony, prowadzonymi poza kontrolą osób uprawnionych np. terapia znachorska; 

7) wypadku lotniczego, za wyjątkiem przypadków, gdy Ubezpieczony był pasażerem bądź 
członkiem załogi samolotu Licencjonowanych linii lotniczych. 

2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zgonu Ubezpieczonego, jeżeli zgon ten nastąpił 
wskutek Nieszczęśliwego Wypadku, który miał miejsce przed rozpoczęciem pierwszego Okresu 
Ubezpieczenia. 


