PAKIET PEWNA SPŁATA GENERALI – WYCIĄG ZE
SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA
UBEZPIECZENIE UTRATY PRACY
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Utraty Pracy zwane w dalszej części "SWU", stanowią podstawę
zawarcia Umowy Ubezpieczenia pomiędzy Generali T.U. S.A., zwaną dalej "Generali", a Bankiem Millennium S.A.
zwanym dalej "Bankiem" i mają zastosowanie do Ubezpieczonych, którzy przystąpią do niniejszej Umowy
Ubezpieczenia.
§ 2 DEFINICJE
1) Umowa Ubezpieczenia – Umowa Ubezpieczenia zawarta pomiędzy Bankiem a Generali, na podstawie
niniejszych SWU, potwierdzona Polisą;
2) Ubezpieczający – Bank Millennium S.A., zawierający Umowę Ubezpieczenia i zobowiązany do opłacania
składki;
3) Karta – karta kredytowa Generali Millennium Visa;
4) Umowa o Kartę – umowa o kartę kredytową Generali Millennium Visa;
5) Posiadacz Karty – osoba fizyczna, która zawarła z Ubezpieczającym Umowę o Kartę kredytową;
6) Ubezpieczony – Posiadacz głównej karty kredytowej, który przystąpił do Umowy Ubezpieczenia;
7) Suma Ubezpieczenia – suma stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Generali;
8) Oświadczenie woli o przystąpieniu do Umowy Ubezpieczenia – Oświadczenie złożone przez Posiadacza
karty kredytowej w formie pisemnej, przez telefon lub w postaci elektronicznej na podstawie którego Posiadacz
karty kredytowej przystępuje do Umowy Ubezpieczenia;
9) bezrobotny – osoba niezatrudniona i nie wykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia
zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy
zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia co najmniej w
połowie tego wymiaru czasu pracy, nie ucząca się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub
przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej w systemie
wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania
(stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy, poszukująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz
spełniająca pozostałe kryteria osoby bezrobotnej w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.;
10) minimalna kwota spłaty - wyliczana przez Bank po zakończeniu każdego cyklu rozliczeniowego minimalna
kwota, która powinna zostać wpłacona na rachunek karty kredytowej do dnia wskazanego na wyciągu;
11) wyciąg – zestawienie transakcji dokonanych przy użyciu karty kredytowej;
12) utrata pracy – utrata pracy przez Ubezpieczonego, powstała z przyczyn niezależnych od winy i woli
Ubezpieczonego, czyli: (i) wypowiedzenie Ubezpieczonemu umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie
pracodawcy Ubezpieczonego lub (ii) w przypadku osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą
albo pozostających w stosunku pracy ze spółką kapitałową, w której posiadają więcej niż 10% kapitału
zakładowego – ogłoszenie upadłości lub odmowa jej ogłoszenia jeżeli majątek Ubezpieczonego nie wystarcza
na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego lub (iii) w przypadku osób zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę na czas określony, wypowiedzenie umowy przez pracodawcę przed terminem wygaśnięcia
umowy;
13) wojna – wojna domowa, konflikt zbrojny z innym państwem bunt, przewrót, działanie sił zbrojnych, wprowadzenie stanu
wojennego lub wyjątkowego oraz inne zdarzenia o podobnym charakterze;
14) zamieszki – gwałtowne demonstracje lub wrogie akcje skierowane przeciwko władzy, których celem jest zmiana
istniejącego porządku prawnego;
15) strajk – przerwa w pracy podjęta przez pracowników w zamiarze wymuszenia spełnienia żądań o charakterze
politycznym, ekonomicznym lub socjalnym;
16) terroryzm/sabotaż – nielegalne akcje indywidualne lub grupowe organizowane z pobudek politycznych,
religijnych lub ideologicznych skierowane przeciwko osobom lub obiektom:
a) w celu zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego (terroryzm),
b) w celu dezorganizacji funkcjonowania transportu publicznego, zakładów produkcyjnych lub usługowych
(sabotaż).
17) polisa – dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.
18) rocznica Polisy – każda rocznica określonej w Polisie daty początku okresu ubezpieczenia;
§ 3 WARUNKI OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ
1. Ochroną ubezpieczeniową zgodnie z niniejszymi SWU może być objęta osoba fizyczna, która podpisała z
Ubezpieczającym umowę o kartę kredytową, spełniająca łącznie następujące warunki:
1) nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę;
2) jest pomiędzy 18 a 65 rokiem życia;
3) zamieszkuje na obszarze Unii Europejskiej;
4) nie wykonuje zawodu rolnika;
5) jeśli prowadzi samodzielną działalność gospodarczą to co najmniej od 6 miesięcy bezpośrednio
poprzedzających przystąpienie do ubezpieczenia

1. Przystąpienie do Umowy Ubezpieczenia następuje z chwilą zawarcia przez Posiadacza karty głównej Umowy o
Kartę (przystąpienie z opcją negatywną) lub podpisania innego dokumentu obowiązującego u Ubezpieczającego
zawierającego oświadczenia woli o przystąpieniu do Umowy Ubezpieczenia, z zastrzeżeniem opłacenia za niego
składki ubezpieczeniowej w terminie i na zasadach uzgodnionych w Umowie Ubezpieczenia.
2. Ubezpieczony może zrezygnować z ubezpieczenia w każdym czasie poprzez złożenie Ubezpieczającemu
stosownego oświadczenia w formie pisemnej bądź przez telefon (nagrywana rozmowa telefoniczna).
3. Rezygnacja z ubezpieczenia wywołuje skutek w postaci wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do
danego Ubezpieczonego na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym Ubezpieczony dokonał rezygnacji,
rezygnacja Ubezpieczonego nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki z tytułu ubezpieczenia
danego Ubezpieczonego za miesiąc, w którym dokonano rezygnacji.
§ 7 OCHRONA UBEZPIECZENIOWA
1. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do każdego Ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia następnego po dniu
przystąpienia do ubezpieczenia, nie wcześniej niż od dnia wydania karty głównej.
2. Ochrona ubezpieczeniowa trwa nie dłużej niż wcześniejsza z dat:
1) do dnia ważności karty kredytowej (i każdej następnej wystawionej na podstawie umowy o kartę),
2) do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o kartę,
3) do dnia zastrzeżenia karty kredytowej przez Ubezpieczonego, o ile nie zostanie wydana przez
Ubezpieczającego nowa karta kredytowa w miejsce zastrzeżonej,
4) do ostatniego dnia cyklu rozliczeniowego, za który została opłacona składka ubezpieczeniowa,
5) do ostatniego dnia poprzedniego cyklu rozliczeniowego – w przypadku wyczerpania się sumy
ubezpieczenia wskutek wypłat odszkodowań,
6) do ostatniego dnia cyklu rozliczeniowego, w którym wiek Ubezpieczonego przekroczy 65 lat,
7) do daty śmierci Ubezpieczonego,
8) do uzyskania prawa do świadczenia z tytułu trwałej całkowitej niezdolności do pracy,
9) do uzyskania prawa do świadczenia emerytalnego lub rentowego,
10) do końca okresu ubezpieczenia,
3. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa w przypadku zawieszenia świadczenia na łączny czas dłuższy niż 6 miesięcy.
§ 9 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
Ubezpieczający jest zobowiązany opłacać składkę w terminach i wysokości określonych w polisie na rachunek bankowy
wskazany przez Generali.
§ 10 SUMA UBEZPIECZENIA
Suma ubezpieczenia z tytułu ryzyka utraty pracy wynosi 4000 PLN i stanowi górną granicę odpowiedzialności Generali.
§ 11 ZGŁASZANIE ROSZCZEŃ
1. Zgłaszanie roszczeń dokonywane jest przez Ubezpieczonego.
2. W przypadku utraty pracy Ubezpieczony jest obowiązany w terminie 14 dni powiadomić o tym fakcie Generali
poprzez dostarczenie listem poleconym na adres 02-676 Warszawa, ul. Postępu 15 do wiadomości Departamentu
Ubezpieczeń Majątkowych (Zespół Ubezpieczeń Finansowych) wypełnionego formularza zgłoszenia szkody,
którego wzór stanowi załącznik do Umowy Ubezpieczenia, wraz z następującymi dokumentami:
1) kopia świadectwa pracy wydanego przez pracodawcę Ubezpieczonego lub orzeczenia sądu o ogłoszeniu
upadłości albo odmowie jej ogłoszenia jeżeli majątek Ubezpieczonego nie wystarcza na zaspokojenie kosztów
postępowania upadłościowego Ubezpieczonego albo spółki kapitałowej, w której Ubezpieczony posiada więcej niż
10% kapitału zakładowego;
2) potwierdzenie wydane przez powiatowy urząd pracy, stwierdzające, że Ubezpieczony jest zarejestrowany w tym
urzędzie jako osoba bezrobotna;
3) oświadczenie Ubezpieczonego o braku aktywności zarobkowej od dnia uzyskania statusu bezrobotnego;
4) miesięczny dowód pobrania zasiłku dla bezrobotnych z okresu, za który Ubezpieczony zgłasza roszczenie o wypłatę
odszkodowania lub zaświadczenia o nadaniu Ubezpieczonemu statusu bezrobotnego w przypadku gdy upłynął
ustawowy termin pobierania przez Ubezpieczonego zasiłku dla bezrobotnych, a jednocześnie nie zakończył się okres
wypłaty odszkodowań.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt. 3) i 4) Ubezpieczony ma obowiązek dostarczać w okresie świadczenia
każdorazowo najpóźniej na 7 dni przed datą płatności miesięcznej minimalnej kwoty spłaty należnej
Ubezpieczającemu zgodnie z Umową o kartę.
4. Generali zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych przez Ubezpieczonego dokumentów.
5. Warunkiem wypłaty świadczenia jest dostarczenie dokumentów określonych w ust. 2.
6. Generali zastrzega sobie prawo zmniejszenia wypłaty świadczenia w przypadku, gdy Ubezpieczony nie dopełni
obowiązku, o którym mowa w ust. 2 z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, a naruszenie przyczyniło się do
zwiększenia szkody lub uniemożliw iło ustalenie okoliczności i skutków wypadku.
§ 12 WYPŁATA ŚWIADCZENIA
1. Całkowita wysokość świadczenia nie może być wyższa niż Suma Ubezpieczenia.
2. Całkowita wartość świadczenia ustalana jest na podstawie i nie może być wyższa niż zadłużenie na karcie na
koniec dnia, w którym nastąpiła utrata pracy, przy czym saldo zadłużenia powiększa się o ewentualne obciążenia
wynikające z transakcji oraz opłat i prowizji za te transakcje dokonane przed dniem utraty pracy a zaksięgowane po
dniu utraty pracy
3. Generali wypłaca świadczenie bezpośrednio na rachunek karty kredytowej wskazany w umowie o kartę.
4. Generali wypłaca świadczenie ratalnie w maksymalnie 12 miesięcznych ratach odpowiadających równowartości
minimalnej kwoty spłaty obliczonej według salda zadłużenia na karcie na koniec dnia utraty pracy z zastrzeżeniem
ust. 1-2.
5. Generali nie ponosi odpowiedzialności za koszty dodatkowe (karne odsetki, koszty upomnienia itp.), którymi bank
obciąży Ubezpieczonego w związku z niezapłaceniem lub nieterminowym zapłaceniem składki, jeżeli nastąpiło ono
wskutek nie wywiązania się przez Ubezpieczonego z obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia.

3. Świadczenie zostanie przywrócone Ubezpieczonemu po okresie wykonywania pracy dorywczej, a okres
zawieszenia świadczenia nie będzie zaliczany do maksymalnego okresu świadczenia, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Ubezpieczony uzyska przywrócenie świadczenia pod warunkiem, że łączny czas zawieszenia świadczenia
(jednorazowo lub kilkukrotnie) nie będzie dłuższy niż 6 miesięcy.
§ 14 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI GENERALI
1. Generali nie ponosi odpowiedzialności:
1) jeżeli Ubezpieczony nie spełnia warunków objęcia ochroną ubezpieczeniową określonych w SWU;
2) jeżeli Ubezpieczony nie był nieprzerwanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę co najmniej od 6
miesięcy bezpośrednio poprzedzających zgłoszenie roszczenia;
3) jeżeli Ubezpieczony w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie roszczenia był zarejestrowany jako
osoba bezrobotna;
4) jeżeli w chwili zawierania umowy ubezpieczenia w zakładzie pracy Ubezpieczonego były ogłoszone
zwolnienia grupowe lub plan restrukturyzacji zakładu;
5) gdy przed utratą pracy Ubezpieczony był zatrudniony w przedsiębiorstwie, którego akcjonariuszem,
udziałowcem lub współwłaścicielem była lub jest osoba bliska Ubezpieczonemu (nie dotyczy to sytuacji,
kiedy akcje przedsiębiorstw a są notowane na giełdzie papierów wartościowych oraz sytuacji kiedy utrata
pracy nastąpi na skutek ogłoszenia upadłości lub odmowy jej ogłoszenia jeżeli majątek osoby która jest
jednocześnie osobą bliską Ubezpieczonego i akcjonariuszem, udziałowcem lub współwłaścicielem takiego
przedsiębiorstwa nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego);
6) jeżeli w okresie posiadania statusu bezrobotnego Ubezpieczony wykonuje jakąkolwiek pracę zarobkową, z
zastrzeżeniem postanowień § 13 SWU;
7) jeżeli Ubezpieczony wyjedzie poza obszar Unii Europejską na dłużej niż 90 dni; wyłączenie to nie dotyczy
pracowników służb dyplomatycznych i misji wojskowych oraz wyjazdów zleconych przez pracodawcę w
ramach wykonywanych obowiązków;
8) za należności Ubezpieczonego wobec Ubezpieczającego powstałe w związku z wypowiedzeniem przez
którąkolwiek ze stron umowy o kartę;
9) w przypadku wystąpienia jakichkolw iek zaległości w spłacie miesięcznych należności minimalnych jeżeli
powstały one przed dniem wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem;
10) za jakiekolwiek roszczenia powstałe lub kwoty należne po zakończeniu okresu świadczenia.
2. Generali nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli utrata pracy nastąpiła:
1) w okresie karencji wynoszącym 3 miesiące kalendarzowe, liczone od dnia, w którym została zawarta
umowa o kartę;
2) wskutek rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika z powodu:
a) ciężkiego naruszenia przez Ubezpieczonego podstawowych obowiązków pracowniczych,
b) popełnienia przez Ubezpieczonego w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które
uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest
oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
c) zawinionej przez Ubezpieczonego utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na
zajmowanym stanowisku;
3) wskutek rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia z powodu usprawiedliwionej
nieobecności Ubezpieczonego w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy wskutek choroby,
trwającej dłużej niż 1 miesiąc;
4) wskutek wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę (i) przez Ubezpieczonego, (ii) na mocy
porozumienia stron lub (ii) z winy Ubezpieczonego;
5) wskutek nieprzedłużenia umowy o pracę zawartej na czas określony;
6) wskutek zaprzestania działalności gospodarczej przez Ubezpieczonego lub spółkę kapitałową, w której
Ubezpieczony posiada więcej niż 10% kapitału zakładowego z jakiejkolwiek przyczyny innej niż ogłoszenie
upadłości lub odmowa jej ogłoszenia jeżeli majątek Ubezpieczonego nie wystarcza na zaspokojenie
kosztów postępowania upadłościowego;
7) w związku z uzyskaniem przez Ubezpieczonego prawa do emerytury, renty, zasiłku przedemerytalnego lub
jakiegokolwiek świadczenia innego niż zasiłek dla bezrobotnych;
8) wskutek wojny albo aktów terroryzmu lub sabotażu;
9) wskutek uczestnictwa Ubezpieczonego w zamieszkach lub strajkach;
10) wskutek działania energii jądrowej lub promieniowania radioaktywnego.
3. Generali nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli umowa o pracę zawarta między Ubezpieczonym i pracodawcą
wygasła w związku z nieobecnością Ubezpieczonego w pracy z powodu tymczasowego aresztowania.
4. Jeżeli w związku z umową ubezpieczenia Ubezpieczony podał nieprawdziwe informacje lub zataił informacje
mające wpływ na ocenę ryzyka przez Generali lub mogące mieć wpływ na prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia
objętego ubezpieczeniem, o które był pytany, Generali jest wolne od odpowiedzialności.
5. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia Ubezpieczony utracił pracę więcej niż jeden raz,
Generali nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kolejnej utraty pracy przez Ubezpieczonego, jeżeli okres zatrudnienia
lub prowadzenia działalności gospodarczej pomiędzy okresami pozostaw ania bez pracy był krótszy niż 6 miesięcy.

§ 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Jeżeli Ubezpieczony albo inna osoba uprawniona do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z decyzjami Generali
co do odmowy zaspokojenia roszczenia albo wnosi inne skargi lub zażalenia, może ona wystąpić z wnioskiem o
ponowne rozpatrzenie sprawy.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni od daty wpływu do Generali.
3. Ponadto, jeżeli Ubezpieczony albo inna osoba uprawniona do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z decyzjami
Generali co do odmowy zaspokojenia roszczenia może wnieść skargę lub zażalenie do Rzecznika Ubezpieczonych
działającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz
Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153 ze zm.)
§ 4 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA I ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
4. Powództwo o roszczenie z Umowy Ubezpieczenia może zostać wytoczone albo według przepisów o właściwości
Ochroną ubezpieczeniową objęta jest utrata pracy przez Ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej,
ogólnej, albo przed sad właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego.
z zastrzeżeniem wyłączeń i innych postanowień SWU.
Roszczenia z Umowy Ubezpieczenia podlegają jurysdykcji sadów polskich.
§ 13 ZAWIESZENIE ŚWIADCZENIA
5. Zawiadomienia oraz oświadczenia dotyczące umowy ubezpieczenia powinny być przesyłane w formie pisemnej na
§ 5 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
1. Jeżeli w okresie pozostawania bezrobotnym Ubezpieczony wykonuje pracę dorywczą, Ubezpieczający jest
adres siedziby Generali. Jeżeli Ubezpieczony lub Ubezpieczający zmienił adres i nie zawiadomił o tym Generali,
Umowa ubezpieczenia jest zawarta na czas nieokreślony.
obowiązany poinformować o tym fakcie Generali.
przyjmuje się, że Generali dopełniło obowiązku zawiadomienia, jeżeli pismo zostało wysłane odpowiednio na ostatni
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Generali zawiesi wypłatę świadczenia w miesiącu, w którym Ubezpieczony
adres Ubezpieczonego lub U bezpieczającego.
§ 6 PRZYSTĄPIENIE DO UMOWY UBEZPIECZENIA
wykonywał pracę dorywczą.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi SWU lub klauzulami umownymi stosuje się przepisy prawa polskiego, w
tym Kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne obowiązujące akty prawne.
1
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UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliw ych Wypadków zwane w dalszej części "SWU",
stanowią podstawę zawarcia Umowy Ubezpieczenia pomiędzy Generali T.U. S.A., zwaną dalej "Generali", a Bankiem
Millennium S.A. zwanym dalej "Bankiem" i mają zastosowanie do Ubezpieczonych, którzy przystąpią do niniejszej
Umowy Ubezpieczenia.
§ 2 DEFINICJE
1) Umowa Ubezpieczenia – Umowa Ubezpieczenia zawarta pomiędzy Bankiem a Generali, na podstawie
postanowień niniejszych SWU, potwierdzona Polisą;
2) Ubezpieczający – Bank Millennium S.A., zawierający Umowę Ubezpieczenia i zobowiązany do opłacania
składki;
3) Karta – karta kredytowa Generali Millennium Visa;
4) Umowa o Kartę – umowa o kartę kredytową Generali Millennium Visa;
5) Posiadacz Karty - osoba fizyczna, która zawarła z Ubezpieczającym Umowę o Kartę kredytową;
6) Ubezpieczony – Posiadacz głównej karty kredytowej, który przystąpił do Umowy Ubezpieczenia;
7) Rachunek Karty – rachunek służący do ewidencji i rozliczania transakcji dokonanych przy użyciu karty
kredytowej głównej i dodatkowych, a także do rejestracji kwot spłaty zadłużenia; kwot prowizji, opłat, w tym
składki ubezpieczeniowej, oraz odsetek pobieranych przez Bank, a powodujących zmianę salda na rachunku,
zgodnie z cennikiem usług;
8) Cykl rozliczeniowy - miesięczny okres, po którym Bank rozlicza zadłużenie na Rachunku Karty oraz za który
nalicza należną z tytułu Umowy Ubezpieczenia składkę;
9) Uposażony - osoba wyznaczona przez Ubezpieczonego jako uprawniona do otrzymania świadczenia w
przypadku jego śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku;
10) Oświadczenie woli o przystąpieniu do Umowy Ubezpieczenia – oświadczenie złożone przez Posiadacza
Karty w formie pisemnej, przez telefon na podstawie którego Posiadacz karty przystępuje do Umowy
Ubezpieczenia;
11) Polisa – dokument potwierdzający zawarcie Umowy Ubezpieczenia pomiędzy Generali a Bankiem i
zawierający szczegółowe jej postanowienia;
12) Suma ubezpieczenia z tytułu Śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku – kwota
będąca podstawą do ustalenia wysokości świadczenia w przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną
ubezpieczeniową;
13) Nieszczęśliwy wypadek - przypadkowe zdarzenie, wywołane gwałtownie i nagle działającą przyczyną
zewnętrzną, niezależne od woli Ubezpieczonego. Za nieszczęśliwy wypadek nie uważa się zawału serca lub
udaru mózgu oraz innych chorób i stanów chorobowych, nawet występujących nagle;
14) Wiek – liczba ukończonych pełnych lat życia w dniu, w którym wiek jest liczony;
15) Rocznica Polisy – każda rocznica określonej w Polisie daty początku okresu ubezpieczenia;
16) Okres prolongaty - okres do 31 dni po terminie wymagalności niezapłaconej składki, w którym zapłata należnej
składki jest jednym z warunków udzielenia przez Generali ochrony ubezpieczeniowej.
§ 3 PRZEDMIOT I ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, które zaszły w trakcie trwania ochrony
ubezpieczeniowej.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku w okresie udzielania
ochrony ubezpieczeniowej.
§ 4 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
Umowę Ubezpieczenia zawiera się na czas nieokreślony.
§ 5 PRZYSTĄPIENIE DO UMOWY UBEZPIECZENIA
1. Posiadacz Karty ma prawo przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia, o ile w dacie przystąpienia do Umowy ma
ukończone 18 lat, a nie ukończył 70 roku życia.
2. Posiadacz Karty ma prawo przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia w dniu zawarcia z Ubezpieczającym Umowy o
Kartę lub w dowolnym momencie trwania Umowy o Kartę, pod warunkiem obowiązywania Umowy Ubezpieczenia
3. Za datę przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia uznaje się datę wypełnienia i podpisania Oświadczenia Woli o
przystąpieniu do Umowy Ubezpieczenia bądź datę nagrania Oświadczenia Woli o przystąpieniu do Umowy
Ubezpieczenia złożonego przez Posiadacza Karty przez telefon, pod warunkiem opłacenia za danego Posiadacza
Karty należnej składki w terminie wskazanym w Polisie.
4. Przed przystąpieniem Posiadacza Karty do Umowy Ubezpieczenia Ubezpieczający jest zobowiązany do
udostępnienia Ubezpieczonemu treści niniejszych SWU.
§ 6 OCHRONA UBEZPIECZENIOWA
1. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do poszczególnych Ubezpieczonych rozpoczyna się od dnia następnego po
dniu przystąpienia przez Posiadacza Karty do Umowy Ubezpieczenia, ale nie wcześniej niż od dnia wydania
Posiadaczowi karty głównej, pod warunkiem opłacenia za danego Posiadacza Karty składki w terminie wskazanym
w Polisie.
2. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do poszczególnych Ubezpieczonych wygasa w przypadku:
1) śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku - z dniem wypłaty świadczenia;
2) rozwiązania Umowy o Kartę kredytową - w dniu rozwiązania umowy o Kartę;
3) rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej - na koniec cyklu rozliczeniowego, w którym złożono rezygnację z
ochrony ubezpieczeniowej, o ile została ona złożona co najmniej 10 dni przed upływem cyklu rozliczeniowego,
bądź na koniec kolejnego cyklu rozliczeniowego, o ile rezygnacja została złożona bez zachowania tego terminu;
4) osiągnięcia przez Ubezpieczonego wieku 70 lat – w rocznicę polisy następującą po osiągnięciu przez
Ubezpieczonego wieku 70 lat;
5) nieopłacenia składki - z upływem okresu prolongaty, w przypadku gdy należna za danego Posiadacza Karty
składka nie została zapłacona przed upływem tego okresu;
6) rozwiązania Umowy Ubezpieczenia - na koniec cyklu rozliczeniowego, w którym nastąpiło zakończenie Umowy
Ubezpieczenia.
§ 7 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

Ubezpieczający zobowiązany jest opłacać składkę w terminach i wysokości określonych w Polisie na rachunek bankowy
wskazany przez Generali.
§ 8 SUMA UBEZPIECZENIA
1. Suma ubezpieczenia stanowi podstawę do ustalenia wysokości świadczenia w przypadku zajścia zdarzenia
objętego ochroną ubezpieczeniową.
2. Suma ubezpieczenia jest równa zadłużeniu z tytułu Umowy o Kartę pozostającemu do spłaty w chwili śmierci
Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, ale nie wyższa niż kwota przyznanego limitu zadłużenia oraz
nie wyższa niż limit odpowiedzialności Generali, który wynosi 100.000 zł.
3. Kwota zadłużenia z tytułu Umowy o Kartę, o której mowa w ust. 2 obliczana jest w oparciu o transakcje dokonane
nie później niż do chwili śmierci Ubezpieczonego oraz opłat i prowizji za te transakcje, nawet jeśli zostały
zaksięgowane po dniu śmierci.
§ 9 WYPŁATA ŚWIADCZENIA
1. W przypadku śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku w okresie trwania ochrony
ubezpieczeniowej, Generali zobowiązane jest do wypłaty Uposażonemu świadczenia w wysokości sumy
ubezpieczenia.
2. Prawo do świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku przysługuje
Uposażonemu.
3. Osoba zgłaszająca roszczenie o wypłatę świadczenia, zobowiązana jest złożyć w Generali dokumenty wskazane
przez Generali, a w szczególności:
1) wniosek o wypłatę świadczenia zawierający uzyskany z Banku dokument potwierdzający przystąpienie
Posiadacza Karty do Umowy Ubezpieczenia oraz zaświadczenie wydane przez Ubezpieczającego o kwocie
zadłużenia na dzień zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego;
2) odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego;
3) kopia statystycznej karty zgonu albo, jeżeli jej uzyskanie nie jest możliwe, dokumentacja medyczna określająca
przyczynę śmierci;
4) potwierdzona kserokopia dokumentu tożsamości osoby zgłaszającej roszczenie, a w przypadku osoby prawnej,
dokumentu potwierdzającego ustanowienie uposażonego;
5) potwierdzona kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość uprawnionej osoby fizycznej, a w przypadku
braku osoby uprawnionej kopia postanowienia o nabyciu spadku lub uprawomocniony testament, z
zastrzeżeniem braku możliwości dostarczenia, gdy uprawniony jest osobą prawną;
6) protokół powypadkowy - dokumentacja z Policji, prokuratury lub sądu, jeżeli zdarzenie w wyniku, którego doszło
do powstania szkody było przedmiotem postępowania ww. organów, protokół BHP (w przypadku wypadku przy
pracy oraz w drodze do i z pracy);
7) inne wskazane przez Generali dokumenty niezbędne do potwierdzenia zasadności zgłoszonego roszczenia, o
ile dokumenty wskazane w pkt. 1-6 okażą się niewystarczające.
4. Generali zobowiązane jest do wypłaty świadczenia nie później niż w ciągu 30 dni, licząc od daty zgłoszenia
roszczenia o wypłatę świadczenia.
5. Gdyby wyjaśnienie, w terminie określonym w pkt 4, okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności
Generali albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, Generali spełni świadczenie w ciągu 14 dni od dnia,
w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.
6. Bezsporną część świadczenia Generali zobowiązane jest wypłacić w terminie, o którym mowa w pkt. 4.

1) przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na zmianę warunków Umowy Ubezpieczenia lub prawa
właściwego dla Umowy Ubezpieczenia;
2) niezwłocznie po przekazaniu przez Generali Ubezpieczającemu informacji o wysokości świadczeń
przysługujących z tytułu zawartej Umowy Ubezpieczenia.
5. Obowiązek przekazywania U bezpieczonemu informacji wskazanych w ust. 3 i 4, Ubezpieczający wypełnia poprzez
okazanie stosownych dokumentów oraz udostępnienia ich w celu wykonania kopii.
6. W przypadku, gdy Bank zaakceptuje nową wysokość taryfy składek, nowe taryfy składek będą stosowane do
obliczania składek począwszy od rocznicy polisy w stosunku do wszystkich Ubezpieczonych Posiadaczy Kart.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Jeżeli osoba uprawniona do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z decyzjami Generali, co do odmowy
zaspokojenia roszczenia albo wnosi inne skargi lub zażalenia, może ona wystąpić z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni od daty wpływu do Generali.
Ponadto, jeżeli Ubezpieczony lub osoba uprawniona do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z decyzjami
Generali, co do odmowy zaspokojenia roszczenia może wnieść skargę lub zażalenie do Rzecznika Ubezpieczonych
działającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym
oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153 ze zm.).
W zakresie opodatkowania świadczeń należnych z tytułu Umowy Ubezpieczenia zastosowanie maja odpowiednio
obowiązujące przepisy prawa podatkowego.
Powództwo o roszczenie z Umowy Ubezpieczenia może zostać wytoczone albo według przepisów o właściwości
ogólnej, albo przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego,
Uposażonego z tytułu Umowy Ubezpieczenia.
Roszczenia z Umowy Ubezpieczenia podlegają jurysdykcji sadów polskich.
Strony mogą dokonać rozszerzenia zakresu Umowy Ubezpieczenia o umowy dodatkowe, przyjęte w formie
załączników do Umowy Ubezpieczenia.

§ 10 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Generali zwolnione jest z obowiązku wypłaty świadczenia jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła bezpośrednio lub
pośrednio w wyniku:
1) wojny, działań wojennych lub stanu wojennego aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa w aktach przemocy,
terroryzmu, zamieszkach lub rozruchach;
2) samookaleczenia lub okaleczenia Ubezpieczonego na własną prośbę;
3) popełnienia lub usiłowania popełnienia samobójstwa Ubezpieczonego w ciągu dwóch lat od daty przystąpienia
do Umowy Ubezpieczenia, niezależnie od stanu poczytalności Ubezpieczonego.
4) choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub zaburzeń psychicznych Ubezpieczonego oraz ich skutków,
a także ataku konwulsji, epilepsji;
5) spożycia przez Ubezpieczonego alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych, nie zaleconych przez
lekarza;
6) usiłowania lub popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa;
7) poddania się przez Ubezpieczonego eksperymentowi medycznemu lub zabiegowi o charakterze medycznym,
przeprowadzonemu poza kontrolą lekarza lub innych osób uprawnionych, nieuzasadnionego nieskorzystania z
porady lekarskiej, nieprzestrzegania zaleceń lekarskich;
8) wypadku lotniczego zaistniałego w czasie przebywania przez Ubezpieczonego na pokładzie innego samolotu
niż samolot pasażerskich licencjonowanych linii lotniczych;
9) udziału Ubezpieczonego w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze, a w
szczególności uprawiania baloniarstwa, lotniarstwa, szybownictwa, sportów motorowych i motorowodnych,
sportów walki, sportów spadochronowych, wspinaczki, speleologii, skoków do wody, nurkowania przy użyciu
specjalistycznego sprzętu, skoków na gumowej linie oraz udziału w wyścigach wszelkiego rodzaju poza
lekkoatletyką i pływaniem;
10) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez posiadania odpowiednich uprawnień lub
prowadzenia pojazdów niedopuszczonych do ruchu drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 12 ZMIANY W UMOWIE UBEZPIECZENIA
1. Wszelkie zmiany w Umowie Ubezpieczenia oraz oświadczenia związane z jej wykonywaniem, wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Ubezpieczający jest zobowiązany do powiadomienia Generali o zmianach danych personalnych, a w szczególności
imion, nazwisk dotyczących Ubezpieczonych, o których został poinformowany. W przypadku niedopełnienia
obowiązku określonego powyżej, wszelkie oświadczenia i zawiadomienia wysyłane przez Generali, skierowane
zgodnie z posiadanymi przez Generali danymi, uważa się za prawidłowe.
3. Ubezpieczający zobowiązany jest do przekazywania Ubezpieczonemu otrzymanych od Generali informacji o:
1) zmianach warunków Umowy Ubezpieczenia;
2) zmianach prawa właściwego dla Umowy Ubezpieczenia wraz z określeniem wpływu tych zmian na wartość
świadczeń przysługujących z tytułu zawartej Umowy Ubezpieczenia.
4.
Informacje, o których mowa w ust. 3 powinny być przekazane Ubezpieczonemu:
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