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KARTA PRODUKTU GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA  

NA ŻYCIE 

dla Posiadaczy Kart Kredytowych PKO Banku Polskiego SA 
 
 
 
Karta Produktu została opracowana przez PKO Bank Polski S.A. w uzgodnieniu PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w celu wdrożenia 
wymagań Rekomendacji U i Wytycznych dotyczących dystrybucji ubezpieczeń, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. 
 
Karta Produktu nie stanowi wzorca umownego ani też części Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla Posiadaczy Kart 
Kredytowych PKO Banku Polskiego SA, uchwalonych przez Ubezpieczyciela w dniu 24 kwietnia 2018 r. (dalej OWU). Karta Produktu została 
przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie służy do wiążącej 
interpretacji OWU oraz Deklaracji Przystąpienia. Szczegółowe i wiążące informacje znajdują się w OWU oraz w Deklaracji Przystąpienia.  
 
Informacje podstawowe: 

Ubezpieczający: PKO Bank Polski S.A., zwany dalej PKO BP   
Ubezpieczyciel: PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., zwane dalej PKO Życie 

Ubezpieczony: Posiadacz Karty kredytowej, wskazany przez PKO BP, który w dniu Przystąpienia do Ubezpieczenia ukończył 18 lat i nie 
ukończył 65 lat 

 
Zakres Ochrony Ubezpieczeniowej: 

 Zgon Ubezpieczonego 
 
 
Suma Ubezpieczenia oraz wysokości Świadczeń: 

 Wysokość Sumy Ubezpieczenia dla jednej Karty kredytowej  Wysokość Świadczenia dla jednej Karty 
kredytowej, niezależnie od rodzaju Karty 
kredytowej 

PKO MasterCard Platinum 
PKO Visa Infinite 

pozostałe Karty kredytowe 

Zgon Ubezpieczonego Saldo Zadłużenia, maksymalnie 
100 000 PLN 

Saldo Zadłużenia,  
maksymalnie 50 000 PLN 

Jednorazowe Świadczenie  
w wysokości 100% Sumy Ubezpieczenia  

Zgon Ubezpieczonego 
będący następstwem 
Nieszczęśliwego 
Wypadku 

Saldo Zadłużenia, maksymalnie 
200 000 PLN 

przy czym Suma Ubezpieczenia w przypadku Salda Zadłużenia nie przekraczającego 5 000 PLN jest równa wysokości Salda Zadłużenia, 
natomiast w przypadku Salda Zadłużenia przekraczającego 5 000 PLN, jest równa wysokości Salda Zadłużenia, jednak nie więcej niż 150% 
średniego miesięcznego zadłużenia za okres do dnia poprzedzającego wystąpienie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, jednakże nie 
dłuższy niż 6 miesięcy. 
 
Koszt ochrony ubezpieczeniowej: 
Koszt ochrony ubezpieczeniowej ponoszony jest okresowo i pobierany jest przez Ubezpieczającego na ostatni dzień Cyklu Rozliczeniowego, z 
rachunku Karty kredytowej Ubezpieczonego na podstawie zgody Ubezpieczonego na jego finansowanie i wynosi odpowiednio dla: 

Ubezpieczenie/Koszt 
ochrony ubezpieczeniowej  
w zależności od rodzaju 
Karty kredytowej 

Przejrzysta karta kredytowa 
PKO Visa , Przejrzysta karta 
PKO Mastercard, PKO Visa 
Electron, PKO Mastercard 
Electronic (błękitna)   

MasterCard Platinum 
PKO Visa Infinite 

pozostałe Karty kredytowe 
 

 0,13 % x  
Saldo Zadłużenia na ostatni 
dzień Cyklu Rozliczeniowego 

finansowany przez PKO BP 0,10 % x 
Saldo Zadłużenia na ostatni dzień Cyklu 
Rozliczeniowego 

 
Okres Ubezpieczenia: 

Okres Ubezpieczenia   Okres Ubezpieczenia rozpoczyna się z w dniu następnym po dniu złożenia Deklaracji Przystąpienia. 
 Okres ubezpieczenia trwa 12 następujących po sobie Cykli Rozliczeniowych właściwych dla Umowy Karty 

oraz ulega każdorazowo odnowieniu na kolejny taki sam Okres Ubezpieczenia, o ile Ubezpieczony nie złoży 
oświadczenia o braku zgody na odnowienie Okresu Ubezpieczenia, zgodnie z § 5 ust. 2 OWU. 

Okres Ochrony   W trakcie trwania Okresu Ubezpieczenia wyróżnia się Okresy Ochrony rozpoczynające się każdorazowo  
z momentem wykorzystania jakiejkolwiek części limitu kredytowego na Karcie kredytowej przez 
Ubezpieczonego. 

 Okres Ochrony trwa do dnia spłaty Salda Zadłużenia oraz kończy się na warunkach wskazanych w § 5 OWU. 
 
Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności PKO Życie:  
 W pewnych okolicznościach PKO Życie nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zajścia zdarzenia. Takimi okolicznościami są między innymi: 

czynny udział Ubezpieczonego w zamieszkach, w Aktach Terroryzmu lub innych aktach przemocy; próba samobójcza Ubezpieczonego w okresie 
pierwszych dwunastu miesięcy od rozpoczęcia pierwszego Okresu Ubezpieczenia; usiłowanie lub dokonanie przestępstwa przez 
Ubezpieczonego. Pełna lista przypadków, w których PKO Życie nie ponosi odpowiedzialności wymieniona jest w § 6 OWU. . 

 Zakres i warunki udzielania przez Ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej wynikają z § 3 OWU, w szczególności z definicji Zdarzenia 
Ubezpieczeniowego. Należy je czytać łącznie z wykazem ograniczeń i wyłączeń w celu pełnego ustalenia granic odpowiedzialności PKO Życie. 

 
 
 
 
 



Rezygnacja z ubezpieczenia przez Ubezpieczonego: 

Wystąpienie (rezygnacja) z ubezpieczenia  Brak zgody na odnowienie Okresu Ubezpieczenia 
Ubezpieczony ma prawo pisemnie wystąpić (zrezygnować) z 
ubezpieczenia w trakcie obowiązywania Okresu Ubezpieczenia.  
Za datę wystąpienia z ubezpieczenia przyjmuje się ostatni dzień Cyklu 
Rozliczeniowego, w którym złożone zostało oświadczenie  
o wystąpieniu z ubezpieczenia. 
 
Ubezpieczony ma prawo w drodze jednostronnego oświadczenia 
zrezygnować z ubezpieczenia w przypadku Przystąpienia do 
Ubezpieczenia przez Ubezpieczonego będącego konsumentem bez 
jednoczesnej obecności jego i Ubezpieczającego, Ubezpieczony, ma 
prawo złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z ochrony 
ubezpieczeniowej Ubezpieczającemu, w terminie 30 dni od dnia 
potwierdzenia informacji, które należy przekazać Ubezpieczonemu na 
podstawie przepisów ustawy o prawach konsumenta, wówczas 
ochrona ustaje z dniem otrzymania oświadczenia o rezygnacji. 
 

Do końca bieżącego Okresu Ubezpieczenia, Ubezpieczony ma prawo 
powiadomić pisemnie Ubezpieczyciela lub Ubezpieczającego o braku 
zgody na odnowienie Okresu Ubezpieczenia. Ochrona ustaje z upływem 
ostatniego dnia Okresu Ochrony w ramach bieżącego Okresu 
Ubezpieczenia. 
 

W przypadku rezygnacji Ubezpieczonego z ubezpieczenia nie są pobierane opłaty. 
 
Podmiot uprawniony do otrzymania Świadczenia: 

Zdarzenie Ubezpieczeniowe Uprawniony 
Zgon Ubezpieczonego, w tym zgon Ubezpieczonego będący 
następstwem Nieszczęśliwego Wypadku. 

Uposażony, wskazanemu przez Ubezpieczającego za zgodą Ubezpieczonego  
w Deklaracji Przystąpienia lub w innym oświadczeniu woli, a w przypadku, gdy 
nie ma Uposażonego osobom wskazanym w § 12 ust. 4 OWU. 

 
Zasady i tryb zgłaszania Zdarzenia Ubezpieczeniowego: 
Pisemnie na adres PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Zasady i tryb zgłaszania zdarzenia ubezpieczeniowego oraz spis dokumentów, które 
należy dostarczyć znajduje się w § 13 OWU.  
Formularz zgłoszenia roszczenia dostępny jest na stronie internetowej Ubezpieczyciela www.pkoubezpieczenia.pl lub w placówkach PKO BP.  
Formularz zgłoszenia roszczenia może być składany do PKO Życie za pośrednictwem oddziałów PKO BP. 
 
Zasady i tryb zgłaszania oraz rozpatrywania reklamacji, skarg i zażaleń:  
Reklamacje, skargi lub zażalenia można kierować osobiście, pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej: 

 dotyczące ubezpieczenia lub działalności PKO Życie:  dotyczące Przystąpienia do Ubezpieczenia 

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa 
Infolinia: 801 231 500*  
telefon: 22 541 08 92* 
www.pkoubezpieczenia.pl 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 
      Centrum Obsługi i Operacji Biuro Relacji z Klientami, 

ul. Partyzantów 15, 22-400 Zamość, 
Infolinia: 800 302 302 lub Oddziały, Agencje Banku** 

 
Reklamacje, skargi lub zażalenia rozpatrywane są niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ich otrzymania. W szczególnie 
skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, 
Klient zostanie poinformowany o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji 
lub skargi lub zażalenia. Odpowiedź na reklamację lub skargę lub zażalenie przekazuje się klientowi w postaci papierowej lub na innym trwałym 
nośniku. 
 
Dodatkowe informacje: 
1. Wypłaty Świadczeń podlegają przepisom regulującym opodatkowanie osób fizycznych i osób prawnych, obowiązującym w momencie 

dokonywania wypłat. 
2. Prawo Rzeczypospolitej Polskiej stanowi podstawę relacji pomiędzy Ubezpieczającym, a Ubezpieczonym przed Przystąpieniem  

do Ubezpieczenia oraz do realizacji praw wynikających z ubezpieczenia pomiędzy Ubezpieczycielem, a Ubezpieczonym. 
3. Decyzja o Przystąpieniu do Ubezpieczenia powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się z OWU oraz z postanowieniami Deklaracji 

Przystąpienia.  
4. Terminy napisane wielką literą w niniejszym dokumencie zostały zdefiniowane w OWU. 
5. Przystąpienie do Ubezpieczenia nie wpływa na dostępność Kart kredytowych oraz na koszt Karty kredytowej, z wyłączeniem kosztu ochrony 

ubezpieczeniowej. 
6. Bank PKO BP wymaga od Klienta dostarczenia zabezpieczenia spłaty limitu kredytowego w postaci ubezpieczenia, zgodnie z warunkami 

wskazanymi w dokumencie ”Informacja o minimalnym wymaganym zakresie ochrony ubezpieczeniowej spłaty salda zadłużenia dla posiadaczy 
kart kredytowych PKO Banku Polskiego SA”, przekazanym Klientowi przed zawarciem Umowy o Kartę kredytową. Wymóg taki może zostać 
zrealizowany poprzez Przystąpienie do Ubezpieczenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* opłata zgodna z taryfą operatora. 
** aktualne adresy i numery telefonów podane są również na stronie www.pkobp.pl oraz na tablicach informacyjnych w Oddziałach i Agencjach 
PKO Banku Polskiego. 
 
 

http://www.pkobp.pl/
http://www.pkoubezpieczenia.pl/


INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

  
 
1. Administrator danych  
 
PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej 52, 00-872 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
000031094, NIP: 521-04-19-914, kapitał zakładowy: 89 308 936,29 zł wpłacony w całości jest administratorem Pani/Pana danych osobowych 
(„Administrator”) podanych w celu zawarcia umowy ubezpieczenia/objęcia ochroną ubezpieczeniową i wykonania umowy ubezpieczenia oraz 
podanych w przyszłości w związku z wykonaniem umowy ubezpieczenia. 
 
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i przysługujących praw z tym związanych, można się skontaktować 
z  wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych osobowych poprzez:  

 email: ochrona.danych@pkoubezpieczenia.pl, 
 formularz kontaktowy: http://pkoubezpieczenia.pl/ochrona-danych-osobowych,  
 telefon: +48 22 5410221 lub 
 pisemnie na adres siedziby Administratora. 

 
2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 
 
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane na następujących podstawach prawnych oraz w celu: 
1) zawarcia/objęcia ochroną ubezpieczeniową i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego  

– podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia/objęcia ochroną ubezpieczeniową i wykonania umowy ubezpieczenia 
oraz wypełnienia obowiązków prawnych Administratora; 

2) wypełnienia przez Administratora obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  
– Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego 
z  przepisów o  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 

3) przeciwdziałania przestępstwom ubezpieczeniowym – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora w postaci przeciwdziałania 
przestępstwom ubezpieczeniowym. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę Administratora  
w celu i zakresie niezbędnym do zapobiegania temu przestępstwu, podstawą prawną jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących  
na Administratorze wynikających z przepisów prawa regulujących działalność ubezpieczeniową; 

4) wykonania obowiązków wynikających z przepisów rachunkowych i podatkowych, w tym przechowywania dowodów księgowych  
– podstawą prawną jest wypełnienie obowiązków prawnych Administratora w zakresie przepisów rachunkowych i podatkowych dotyczących 
umowy ubezpieczenia; 

5) dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową ubezpieczenia albo obrony przed takimi roszczeniami - podstawą prawną 
jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; 

6) marketingu bezpośredniego produktów lub usług – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego 
interesu Administratora albo wyrażona przez Panią/Pana dobrowolna zgoda marketingowa; 

7) podejmowania czynności w związku z reasekuracją ryzyka – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci 
zmniejszenia ryzyka ubezpieczeniowego oraz przepisy prawa regulujące system zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym; 

8) statystycznym, tj. w celu ustalania wysokości składek i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na potrzeby rachunkowości i wypłacalności 
Administratora – podstawą prawną jest konieczność wypełnienia obowiązków prawnych Administratora w postaci właściwego ustalania 
wysokości składek i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości i wypłacalności Administratora.  

 
3. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu  
 
Administrator może podejmować decyzje w sposób zautomatyzowany, tj. bez wpływu człowieka, opierając się wyłącznie o kategorie danych 
wskazane w przepisach prawa dotyczących działalności ubezpieczeniowej w celu: 

 przeprowadzenia oceny ryzyka ubezpieczeniowego, w tym wyliczenia składki ubezpieczeniowej – w przypadku danych osobowych 
dotyczących Pani/Pana jako ubezpieczonego oraz 

 wykonania czynności ubezpieczeniowych polegających na ustalaniu przyczyn i okoliczności zdarzeń losowych oraz ustalaniu wysokości 
szkód i rozmiaru odszkodowań i innych świadczeń – w przypadku danych osobowych dotyczących Pani/Pana jako ubezpieczającego, 
ubezpieczonego i uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 

 
W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, prawo do wyrażenia własnego 
stanowiska i uzyskania interwencji ze strony Administratora, tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez reprezentanta 
Administratora/człowieka. 
 
4. Okres przechowywania danych  

 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia, wygaśnięcia obowiązku 
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących 
umowy ubezpieczenia. 
 
Administrator ma prawo przechowywać dane wskazane w przepisach prawa bez Pani/Pana zgody przez okres nie dłuższy niż 12 lat od dnia 
rozwiązania umowy ubezpieczenia w celach statystycznych, tj. w celu ustalania wysokości składek i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych  
dla celów rachunkowości i wypłacalności Administratora. 
 
Dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego nie będą dalej przetwarzane w przypadku zgłoszenia sprzeciwu albo odwołania zgody 
marketingowej, jeżeli są one przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody. 
 
5. Odbiorcy danych  

 
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa, zakładom 
reasekuracji, agentom ubezpieczeniowym oraz innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora na podstawie 
zawartej z nim umowy, m.in.: dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu dochodzenia roszczeń, w tym windykacji należności, 
agencjom marketingowym. 
 

mailto:ochrona.danych@pkoubezpieczenia.pl
http://pkoubezpieczenia.pl/ochrona-danych-osobowych


6. Przekazywanie danych poza EOG 
 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 
 
7. Prawa osoby, której dane dotyczą  
 
Przysługują Pani/Panu następujące prawa: 
1) Prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
2) Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w szczególności prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych  

na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania. 
3) Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie 

używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. 
4) Prawo odwołania zgody w każdym czasie. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano  

przed odwołaniem zgody. 
      W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem. 
5) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

 
8. Informacja o wymogu podania danych  
 
Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia, w tym do dokonania oceny ryzyka 
ubezpieczeniowego. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia lub rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej. 
 


