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Postanowienia ogólne
Artykuł 1
1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków, zwanych
dalej o.w.u., Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska
Spółka Akcyjna, zwane dalej Allianz, zawiera umowy
ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy z osobami fizycznymi,
osobami prawnymi, zwanymi dalej Ubezpieczającymi.
2. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na rzecz osoby
trzeciej, zwanej wówczas Ubezpieczonym.

Artykuł 2
1. Umowy ubezpieczenia mogą być zawierane na uzgodnionych
przez strony warunkach, odbiegających od postanowień
niniejszych o.w.u.
2. Dodatkowe klauzule umowne uzgodnione przez strony
powinny być sporządzone na piśmie pod rygorem ich
nieważności.

Definicje
Artykuł 3
W rozumieniu niniejszych warunków ubezpieczenia
wymienione poniżej terminy definiuje się następująco:
1. Data dokonania zmian – oznacza datę wejścia jakiejkolwiek
zmiany dotyczącej warunków, na podstawie których została
zawarta umowa ubezpieczenia.
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2. Działalność gospodarcza – stosownie do postanowień
art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej.
3. Maksymalny okres odszkodowawczy – oznacza określony
w umowie ubezpieczenia, wyrażony w miesiącach,
maksymalny okres – biegnący nieprzerwanie lub będący
sumą krótszych okresów – w którym Allianz ponosi
odpowiedzialność stosownie do postanowień o.w.u.; łączna
długość tego okresu nie może przekroczyć 12 miesięcy.
W razie rozwiązania umowy o pracę, o którym mowa
w artykule 3 ust. 7 lit. c) o.w.u., wypłata świadczenia
miesięcznego będzie realizowana do upływu okresu,
na który została zawarta umowa o pracę na czas określony,
nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy.
4. Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej –
oznacza całkowite zaprzestanie prowadzenia działalności
gospodarczej, spowodowane przyczynami niezależnymi
od woli Ubezpieczającego, oraz wyrejestrowanie
prowadzonej działalności gospodarczej.
5. Okres odszkodowawczy – oznacza każdy okres, w którym
Ubezpieczający jest bezrobotny i otrzymuje świadczenie
miesięczne, wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia.
6. Umowa o pracę na czas określony – oznacza umowę
zawartą na okres nie krótszy niż 3 miesiące, przy czym
Ubezpieczający nie mógł być zatrudniony przez tego
samego pracodawcę na podstawie umowy o pracę na czas
nieokreślony w okresie 2 lat poprzedzających zawarcie
umowy na czas określony ; wypłata świadczenia
miesięcznego będzie realizowana do upływu okresu,
na który została zawarta umowa o pracę na czas określony.
7. Rozwiązanie umowy o pracę – oznacza:
1) rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę z przyczyn
niezależnych i niedotyczących Ubezpieczającego;
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2) zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej;
3) w wypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę na czas określony – wypowiedzenie umowy
przez pracodawcę przed upływem terminu, na który
była zawarta;
4) w wypadku osób samozatrudnionych – stosownie
do postanowień artykulu 3 ust. 18 o.w.u. ogłoszenie
upadłości przez Sąd Gospodarczy lub odmowa ogłoszenia
upadłości z uwagi na brak wystarczających środków
do przeprowadzenia postępowania upadłościowego,
lub zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej
zgodnie z artykułem 3 ust. 4 o.w.u.
18. Zatrudnienie – oznacza pozostawanie w stosunku pracy
i objęcie Ubezpieczającego obowiązkowym ubezpieczeniem
społecznym.
19. Okres wyłączenia – oznacza okres określony w umowie
ubezpieczenia, potwierdzonej polisą, rozpoczynający swój
bieg od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, podczas
którego zdarzenia rozwiązania umowy o pracę są wyłączone
spod odpowiedzialności Allianz.
10. Świadczenie miesięczne – oznacza kwotę określoną
w umowie ubezpieczenia, jaką Ubezpieczający może
otrzymać w każdym miesiącu okresu odszkodowawczego.
Kwota ta odpowiada wysokości raty kredytu. Umowa
ubezpieczenia może przewidywać na wniosek
Ubezpieczającego, złożony przy zawarciu umowy,
powiększenie świadczenia o 25%. Świadczenie
miesięczne nie może przekroczyć łącznej kwoty 5000 zł
i(lub) 70% miesięcznego wynagrodzenia brutto
otrzymywanego przez Ubezpieczającego. W wypadku
kredytów denominowanych w walutach obcych, dla
ustalenia wysokości świadczenia miesięcznego przyjmuje
się średni kurs NBP obowiązujący w dniu poprzedzającym
zawarcie umowy ubezpieczenia.
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11. Rata kredytu – rata spłaty kredytu(pożyczki) wg
harmonogramu załączonego do umowy kredytu
(pożyczki) zawartej przez Ubezpieczającego z bankiem.
12. Okres ubezpieczenia – oznacza okres pomiędzy zawarciem
umowy ubezpieczenia a datą zakończenia umowy
ubezpieczenia.
13. Umowa o pracę na czas nieokreślony – oznacza umowę
o pracę zawartą pomiędzy pracodawcą a Ubezpieczającym
bez określania okresu.
14. Umowa ubezpieczenia – oznacza udzielenie ochrony
ubezpieczeniowej stosownie do niniejszych o.w.u.
i jest potwierdzona w polisie.
15. Początek okresu ubezpieczenia – data określona w polisie,
od której rozpoczyna się okres ubezpieczenia.
16. Składka – oznacza kwotę określoną w polisie, do uiszczenia
której w cyklach miesięcznych jest zobowiązany
Ubezpieczający.
17. Polisa – dokument potwierdzający zawarcie umowy
ubezpieczenia.
18. Samozatrudnienie (Samozatrudniony) – oznacza osobę
prowadzącą działalność gospodarczą i uiszczającą we
własnym imieniu składki na obowiązkowe ubezpieczenie
społeczne (ZUS), podatki, a także osobę będącą udziałowcem,
która pośrednio lub bezpośrednio posiada co najmniej
20% udziałów w spółce prawa handlowego i jednocześnie
pozostaje w stosunku pracy z tą spółką (pod tym pojęciem
należy także rozumieć osoby pozostające w stosunku pracy
ze spółką, w której ich małżonka, małżonek, rodzeństwo
lub rodzice posiadają co najmniej 20% udziałów).
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19. Zakończenie ochrony ubezpieczeniowej – oznacza datę
kończącą udzielanie przez Allianz ochrony ubezpieczeniowej,
zgodnie z postanowieniami artykułu 10 ust. 4–7 o.w.u..
20. Bezrobotny – oznacza Ubezpieczającego, który łącznie
spełnia następujące przesłanki:
1) otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych lub pozostaje
bez prawa do zasiłku, ale jest zarejestrowany
w urzędzie pracy jako bezrobotny,
2) aktywnie poszukuje pracy,
3) jest zarejestrowany w rejonowym urzędzie pracy
jako osoba poszukująca pracy,
4) nie świadczy usług na podstawie umów prawa cywilnego,
5) nie otrzymuje wynagrodzenia w okresie wypowiedzenia,
6) w wypadku osób samozatrudnionych Ubezpieczający,
oprócz warunków określonych w ust. 1)–5), obowiązany
jest przedstawić dowód zaprzestania prowadzenia
działalności gospodarczej.
21. Okres oczekiwania – oznacza okres określony w polisie,
po upływie którego Ubezpieczający, posiadający status
bezrobotnego, nabywa prawo do otrzymywania
świadczeń miesięcznych na mocy zawartej umowy
ubezpieczenia.
W zależności od określenia w umowie ubezpieczenia
długości okresu oczekiwania – pierwsze świadczenie
miesięczne będzie płatne po upływie okresu oczekiwania,
a każde następne po upływie kolejnych 30 dni pozostawania
bezrobotnym.
22. Praca – oznacza świadczenie pracy w wymiarze czasu
pracy nie mniejszym niż 20 godzin tygodniowo
w ramach: umowy o pracę zawartej na czas określony,
umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub
samozatrudnienia.
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Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową
Artykuł 4
1. Ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszych o.w.u.
może zostać objęta osoba fizyczna, spełniająca łącznie
następujące warunki:
1) posiada obywatelstwo polskie;
2) jest w wieku pomiędzy 18. a 65. rokiem życia;
3) jest nieprzerwanie zatrudniona na podstawie umowy
o pracę lub jest samozatrudniona co najmniej
od 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających złożenie
wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia;
4) nie posiada informacji o zagrażającym rozwiązaniu umowy
o pracę;
5) nie świadczy pracy na podstawie umowy o pracę: na czas
wykonania określonej pracy, pracy na zastępstwo, pracy
sezonowej;
6) w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku
o ubezpieczenie nie była zarejestrowana jako osoba
bezrobotna;
7) zamieszkuje na stałe na obszarze Polski;
8) nie wykonuje zawodu górnika lub rolnika (tj. nie prowadzi
działalności rolniczej, z wyjątkiem prowadzenia działów
specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych).
2. Ochrona ubezpieczeniowa może być udzielona dwóm
osobom jedynie wówczas, gdy obie osoby spełniają warunki
objęcia ochroną ubezpieczeniową, o których mowa w ust. 1,
oraz zostaje im udzielony kredyt. W wypadku objęcia
ochroną 2 osób, rozdział świadczenia miesięcznego następuje
zgodnie ze wskazaniem w umowie ubezpieczenia.

Przedmiot ubezpieczenia i zakres ochrony
ubezpieczeniowej
Artykuł 5
1. Przedmiotem ubezpieczenia są raty kredytu należne
bankowi w związku z umową kredytu, do zapłaty których
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zobowiązany jest Ubezpieczający, który w okresie
ubezpieczenia został bezrobotnym na skutek rozwiązania
umowy o pracę.
2. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest rozwiązanie umowy
o pracę i uzyskanie statusu bezrobotnego, jeżeli nastąpiło
w okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień o.w.u.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności
Artykuł 6
1. Allianz nie ponosi odpowiedzialności:
1) jeżeli Ubezpieczający nie spełnia warunków objęcia
ochroną ubezpieczeniową, określonych w artykule 4 o.w.u.;
2) jeżeli w chwili zawierania umowy ubezpieczenia
w zakładzie pracy Ubezpieczającego ogłoszone zostały
zwolnienia grupowe lub plan restrukturyzacji zakładu;
3) jeżeli w okresie odszkodowawczym Ubezpieczający
wykonuje jakąkolwiek pracę zarobkową (na podstawie
umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło itp.);
4) jeżeli Ubezpieczający pracuje poza obszarem Unii
Europejskiej dłużej niż 90 dni; wyłączenie to nie dotyczy
pracowników służb dyplomatycznych i misji wojskowych
oraz podmiotów zarejestrowanych w Polsce;
5) za należności Ubezpieczającego wobec banku powstałe
w związku z wypowiedzeniem przez którąkolwiek
ze stron umowy o kredyt;
6) za jakiekolwiek roszczenia powstałe po zakończeniu
okresu świadczenia;
7) jeżeli w okresie wyłączenia nastąpiło wypowiedzenie
umowy o pracę, upłynął okres wypowiedzenia stosunku
pracy lub nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy;
8) jeżeli w okresie wyłączenia zaprzestano prowadzenia
Działalności gospodarczej lub został złożony wniosek
o wyrejestrowanie działalności gospodarczej;
9) jeżeli w okresie wyłączenia został złożony do sądu
wniosek o ogłoszenie upadłości, wniosek o rozpoczęcie
postępowania likwidacyjnego lub sąd odmówił ogłoszenia
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10)

11)
12)

13)

upadłości w związku z brakiem wystarczających środków
do przeprowadzenia tego postępowania;
wskutek wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o
pracę przez Ubezpieczającego, na mocy porozumienia
stron lub z winy Ubezpieczającego, w rozumieniu
przepisów prawa pracy (art. 52 Kodeksu pracy);
wskutek nieprzedłużenia umowy o pracę zawartej na czas
określony;
w związku z uzyskaniem przez Ubezpieczającego prawa
do emerytury, renty, zasiłku przedemerytalnego
lub jakiegokolwiek świadczenia innego niż zasiłek
dla bezrobotnych;
jeżeli Ubezpieczający przed wypłatą któregokolwiek
świadczenia miesięcznego nie dostarczył dowodu
pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub zaświadczenia
z urzędu pracy potwierdzającego status bezrobotnego
bez prawa do zasiłku;

2. Odpowiedzialność Allianz wyłączona jest również, gdy:
1) Ubezpieczający nie opłaci Składki w terminie określonym
w Umowie ubezpieczenia;
2) we wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia lub
w innych dokumentach wymaganych przez Allianz
Ubezpieczający podał nieprawdziwe informacje;
3) Ubezpieczający nie dostarczył któregokolwiek
z dokumentów określonych w artykule 14 o.w.u.;
4) Rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło wskutek:
(a) wojny, inwazji, ataku zbrojnego obcego państwa
(niezależnie od faktu wypowiedzenia wojny lub jego
braku), zamieszek wewnętrznych, buntu, rewolucji,
przewrotu albo aktów terroru lub sabotażu;
(b) działania energii jądrowej lub promieniowania
radioaktywnego, substancji toksycznych,
wybuchowych lub wpływu jakichkolwiek innych
substancji niebezpiecznych;
(c) uczestnictwa Ubezpieczającego w zamieszkach lub
strajkach.
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3. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia
dokonano z Ubezpieczającym rozwiązania umowy o pracę
więcej niż jeden raz, Allianz nie ponosi odpowiedzialności
z tytułu kolejnego rozwiązania umowy o pracę z Ubezpieczającym, jeżeli okres zatrudnienia lub samozatrudnienia
pomiędzy okresami pozostawania bez pracy był krótszy
niż 6 miesięcy.

Świadczenie miesięczne, suma ubezpieczenia
i warunki ich zmian
Artykuł 7
1. Wysokość świadczenia miesięcznego jest ustalana
przez Allianz na podstawie wniosku o zawarcie umowy
ubezpieczenia.
2. Wysokość świadczenia miesięcznego jest określona w polisie.
3. Wysokość świadczenia miesięcznego jest wyrażona
w złotych i jest ustalana na podstawie wysokości pierwszej
raty kredytu, określonej w harmonogramie spłat kredytu,
z zastrzeżeniem ust. 4, 5 i 6.
4. W razie występowania karencji w spłacie kapitału, wysokość
świadczenia miesięcznego jest określona na podstawie wysokości pierwszej raty kredytu przypadającej po zakończeniu
okresu karencji, określonej w harmonogramie spłat kredytu.
5. W razie wypłaty kredytu w transzach, wysokość świadczenia
miesięcznego jest określona na podstawie wysokości
pierwszej raty kredytu przypadającej po wypłaceniu
wszystkich transz kredytu, określonej w harmonogramie
spłat kredytu.
6. W wypadku spłaty kredytu wg rat malejących, tj. w równych
ratach kapitałowych i malejących ratach odsetkowych,
wysokość świadczenia miesięcznego ustalana jest co 3 lata.
W pierwszym okresie 3-letnim wysokość świadczenia
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miesięcznego jest ustalana na podstawie średniej wartości
rat przypadających w ciągu pierwszych 3 lat spłaty kredytu,
określonych w harmonogramie spłat kredytu. Na miesiąc
przed upływem pierwszych 3 lat Ubezpieczony zwraca się
do Allianz z wnioskiem o zmianę wysokości świadczenia
na podstawie średniej wartości rat przypadających
w ciągu kolejnych 3 lat spłaty kredytu, określonych
w harmonogramie spłat kredytu.
7. Na wniosek Ubezpieczającego Allianz może zmniejszyć
lub zwiększyć wysokość świadczenia miesięcznego,
szczególnie w wypadku znacznych zmian wysokości
oprocentowania kredytu i(lub) w wypadku kredytów
denominowanych w walutach obcych – wahań kursów
walutowych. Świadczenie miesięczne w żadnym
wypadku nie może przekroczyć 125% raty kredytu
na moment wnioskowania o zmianę wysokości świadczenia
miesięcznego. Od czynności zmiany wysokości
świadczenia miesięcznego naliczona zostanie opłata
dodatkowa ustalona w aneksie do Umowy ubezpieczenia.
8. W wypadku zwiększenia wysokości świadczenia
miesięcznego, o którym mowa ust. 7, świadczenie miesięczne
w nowej wysokości może zostać wypłacone, o ile zdarzenie
mogące powodować odpowiedzialność Allianz miało
miejsce po upływie co najmniej 3 miesięcy od dnia
dokonania zwiększenia wysokości świadczenia miesięcznego.
Jeżeli zdarzenie mogące powodować odpowiedzialność
Allianz miało miejsce przed upływem 3 miesięcy od dnia
dokonania zwiększenia wysokości świadczenia miesięcznego,
świadczenie miesięczne ustalane jest według
dotychczasowej wysokości.
9. Wypłaty kolejnych świadczeń miesięcznych pomniejszają
sumę ubezpieczenia pozostałą do wypłaty (konsumpcja
sumy ubezpieczenia).
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10. Wysokość sumy ubezpieczenia jest ustalana na podstawie
wysokości świadczenia miesięcznego i stanowi jej
wielokrotność stosownie do długości okresu
odszkodowawczego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 11.
11. Okres odszkodowawczy występujący w ciągu 6 miesięcy
od poprzedniego okresu odszkodowawczego będzie
traktowany jako ten sam okres odszkodowawczy.
Nowy okres odszkodowawczy może być rozpoczęty
pod warunkiem, że Ubezpieczający był zatrudniony
przez co najmniej 6 miesięcy pomiędzy okresami
odszkodowawczymi.
12. Jeżeli w okresie pozostawania bezrobotnym Ubezpieczający
ma możliwość wykonywania pracy dorywczej, wypłata
świadczenia miesięcznego może być zawieszona, o ile:
1) Ubezpieczony poinformuje Allianz, gdzie będzie
zatrudniony (nawet w wypadku samozatrudnienia),
w jakim wymiarze pracy oraz na jaki okres;
2) praca dorywcza podjęta zostanie na okres co najmniej
tygodnia i nie więcej niż 6 miesięcy, oraz Ubezpiecząjący nie podejmuje więcej niż 3 stosunków pracy
w okresie odszkodowawczym;
3) Ubezpieczający spełnia nieprzerwanie warunki
objęcia ochroną ubezpieczeniową oraz poinformuje
niezwłocznie Allianz o jakiejkolwiek okoliczności
mającej wpływ na zmianę powyższego.
13. O ile Ubezpieczający jest uprawniony do otrzymywania
świadczenia po zakończeniu okresu wykonywania pracy
dorywczej, wypłata świadczenia miesięcznego będzie
kontynuowana, przy czym maksymalna liczba wypłat
nie może przekroczyć 12 w każdym okresie
odszkodowawczym.
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Zawarcie umowy ubezpieczenia
Artykuł 8
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku
sporządzonego w formie pisemnej przez Ubezpieczającego.
2. Wniosek powinien zawierać co najmniej następujące dane:
1) imię, nazwisko(nazwę) i adres(siedzibę)
Ubezpieczającego,
2) imię, nazwisko(nazwę) i adres(siedzibę) Ubezpieczonego,
3) przedmiot i zakres ubezpieczenia,
4) wysokość świadczenia miesięcznego,
5) okres świadczenia, numer umowy kredytowej wraz
z nazwą banku, z którym umowa została zawarta.
3. Allianz może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia
od uzyskania dodatkowych informacji.
4. Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich danych określonych
w ust. 2 i 3, albo został sporządzony wadliwie lub niezgodnie
z niniejszymi o.w.u., Ubezpieczający powinien na wezwanie
Allianz odpowiednio go uzupełnić albo sporządzić nowy
wniosek w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma Allianz.

Składka
Artykuł 9
1. Składkę ubezpieczeniową należną Allianz oblicza się jako
iloczyn świadczenia miesięcznego oraz stawki procentowej
za ochronę ubezpieczeniową, z zastrzeżeniem ust. 2–4.
2. W wypadku kredytów denominowanych w walutach
obcych, dla ustalenia wysokości świadczenia miesięcznego,
o którym mowa w ust. 1, do obliczenia równowartości
pierwszej raty kredytu w złotych, przyjmuje się średni
kurs NBP obowiązujący w dniu poprzedzającym zawarcie
umowy ubezpieczenia.
3. W razie występowania karencji w spłacie kapitału,
do ustalenia wysokości świadczenia miesięcznego,
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o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się wysokość pierwszej
raty kredytu przypadającej po zakończeniu okresu karencji,
określonej w harmonogramie spłat kredytu załączonym
do umowy kredytu na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia.
4. W razie wypłaty kredytu w transzach, dla ustalenia wysokości
świadczenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 1,
uwzględnia się wysokość pierwszej raty kredytu
przypadającej po wypłaceniu wszystkich transz kredytu,
określonej w harmonogramie spłat kredytu załączonym
do umowy kredytu na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia.
5. W wypadku spłaty kredytu wg rat malejących, tj. równych
ratach kapitałowych i malejących ratach odsetkowych,
wysokość świadczenia miesięcznego, o którym mowa
w ust. 1, ustala się zgodnie z postanowieniami artykułu 7
ust. 6.
6. W wypadku zmiany wysokości świadczenia miesięcznego,
o której mowa w artykule 7 ust. 7, składka obliczana jest
według nowej wysokości świadczenia miesięcznego.
7. Składka jest płatna miesięcznie. Allianz nie ma obowiązku
wysyłania Ubezpieczającemu wezwań do opłacenia
składki. Wysłanie takich wezwań nie oznacza, że Allianz
przyjął na siebie taki obowiązek.
8. Pierwsza składka powinna zostać opłacona w dniu
uruchomienia kredytu, a kolejne składki będą opłacane
wraz z ratą kredytu, zgodnie z harmonogramem spłaty
kredytu załączonym do umowy kredytu na dzień zawarcia
umowy ubezpieczenia.
9. Za datę zapłaty składki przyjmuje się datę dokonania
przez Ubezpieczającego przelewu potwierdzonego
stemplem bankowym lub w razie przelewu elektronicznego
– potwierdzeniem wydanym przez bank, pod warunkiem
że na rachunku Ubezpieczającego były zgromadzone
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wystarczające środki. W razie niedoboru środków
na rachunku Ubezpieczającego, za datę opłacenia składki
uznaje się dzień zaksięgowania jej na rachunku bankowym
Allianz.
10. W razie ujawnienia okoliczności, powodującej zwiększenie
prawdopodobieństwa zajścia zdarzenia powodującego
odpowiedzialność Allianz, Allianz może odpowiednio
zwiększyć składkę, poczynając od dnia, gdy zaszła ta
okoliczność, jednak nie wcześniej niż od początku
następnego miesięcznego okresu ubezpieczenia.
Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia
w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia
o podwyższeniu składki.
11. Jeżeli ujawniona okoliczność, o której mowa w ust. 10,
zwiększa prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia w takim
stopniu, że Allianz nie zawarłby umowy ubezpieczenia,
gdyby o tej okoliczności został poinformowany, Allianz
może odstąpić od umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni
od ujawnienia tej okoliczności.
12. Wygaśnięcie, wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy
ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku
zapłaty składki za okres, w którym Allianz udzielał ochrony
ubezpieczeniowej.
13. W razie wygaśnięcia, wypowiedzenia lub odstąpienia
od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego, składka
za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi
tylko wtedy, gdy w związku z umową ubezpieczenia
Allianz nie wypłacił lub nie wypłaci świadczenia miesięcznego. W razie rozwiązania umowy ubezpieczenia
wskutek wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy
ubezpieczenia przez Allianz, składka za niewykorzystany
okres ubezpieczenia podlega zwrotowi niezależnie
od wypłaty świadczenia przez Allianz.
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14. Wysokość należnej do zwrotu składki oblicza się
proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanego okresu
ubezpieczenia. Podstawą zwrotu składki jest okazanie
oryginału polisy i zamieszczenie w niej przez Allianz
zapisu o rozwiązaniu umowy ubezpieczenia.

Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialności
Ubezpieczyciela
Artykuł 10
1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas nieokreślony.
2. Za początek okresu ubezpieczenia uważa się datę
uzgodnioną przez strony umowy i określoną w polisie.
3. Odpowiedzialność Allianz rozpoczyna się od dnia następnego
po opłaceniu pierwszej składki, jednak nie wcześniej niż
z dniem uruchomienia kredytu i po upływie okresu
wyłączenia.
4. Odpowiedzialność Allianz kończy się w dniu wystąpienia
jednego z następujących zdarzeń (w zależności od tego,
które z tych zdarzeń miało miejsce wcześniej):
1) śmierć Ubezpieczającego;
2) przejście na emeryturę lub osiągnięcie wieku
uprawniającego do przejścia na emeryturę, w zależności
od tego, które z tych zdarzeń wystąpi jako pierwsze;
3) kiedy opóźnienie w spłacie zobowiązań z tytułu kredytu
przekroczy 6 miesięcy;
4) wypłacone zostanie przez Allianz ostatnie świadczenie
miesięczne, co wynika z okresu odszkodowawczego;
5) pierwsza składka nie została uiszczona w terminie
określonym w polisie;
6) nastąpiło wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy
o kredyt;
7) umowa ubezpieczenia uległa rozwiązaniu lub wygasła
w związku z wypowiedzeniem lub odstąpieniem
od umowy ubezpieczenia.
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5. Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia
w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Ubezpieczający
będący osobą prawną może odstąpić od umowy
ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
6. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu:
1) z chwilą wypłaty przez Allianz świadczenia w kwocie
równej określonej w polisie sumie ubezpieczenia;
2) w razie zawieszenia świadczenia na łączny czas dłuższy
niż 6 miesięcy;
3) z upływem okresu wypowiedzenia;
4) w razie nieuiszczenia dalszych niż pierwsza składek
w terminie określonym przez Allianz.
7. Umowa ubezpieczenia może zostać wypowiedziana
przez każdą ze stron, z zachowaniem 30-dniowego
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego.

Zmiany umowy ubezpieczenia
Artykuł 11
Wszelkie zmiany umowy ubezpieczenia wymagają zachowania
formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Allianz potwierdzi
uzgodnioną zmianę umowy ubezpieczenia, wystawiając
stosowny aneks do polisy wraz z datą dokonania zmian.

Prawa i obowiązki stron umowy
Artykuł 12
Ubezpieczający obowiązany jest udzielić Allianz odpowiedzi
na pytania zamieszczone w formularzu wniosku lub skierowane
do niego w innej formie pisemnej, oraz podać Allianz wszystkie
znane mu okoliczności istotne dla oceny ryzyka i ustalenia
Składki. Jeżeli Allianz zawarł umowę ubezpieczenia mimo
braku odpowiedzi Ubezpieczającego na poszczególne pytania,
pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.
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Artykuł 13
1. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający
obowiązany jest niezwłocznie zgłaszać Allianz wszelkie
zmiany okoliczności oraz dane, o które Allianz zapytywał
we wniosku ubezpieczeniowym albo przed zawarciem
umowy w innych pismach.
2. Jeżeli Ubezpieczający działał przez pełnomocnika,
to obowiązek określony w ust. 1 ciąży również
na pełnomocniku i obejmuje także okoliczności znane
pełnomocnikowi.
3. Jeżeli Ubezpieczający lub jego pełnomocnik podał
do wiadomości Allianz niezgodne z prawdą informacje
i okoliczności, o których mowa w artykule 12, lub
nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w artykule 13,
ust. 1, Allianz może odmówić wypłaty świadczenia
miesięcznego.
4. Do obowiązków Ubezpieczającego prowadzącego
działalność gospodarczą należy ponadto:
1) prowadzenie ksiąg i przechowywanie bilansów z 3 lat
poprzedzających datę zawarcia umowy ubezpieczenia
stosownie do obowiązujących przepisów prawa;
2) umożliwienie Allianz wglądu do dokumentów
finansowych przed wypłatą świadczenia.
5. W razie niedopełnienia wyżej wymienionych obowiązków
przez Ubezpieczającego lub przez osoby, za które
Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, Allianz może
odmówić wypłaty świadczenia miesięcznego.

Artykuł 14
1. W razie rozwiązania umowy o pracę Ubezpieczający jest
obowiązany niezwłocznie i nie później niż w terminie
3 dni roboczych powiadomić o tym fakcie Allianz w sposób
określony w polisie.
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2. Wraz z powiadomieniem o rozwiązaniu umowy o pracę
Ubezpieczający jest obowiązany przedstawić:
1) kopię – potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez
notariusza, radcę prawnego lub adwokata – świadectwa
pracy wydanego przez pracodawcę Ubezpieczającego
lub orzeczenia sądu o ogłoszeniu upadłości, otwarcia
postępowania likwidacyjnego albo odmowie jej ogłoszenia
wskutek braku wystarczających środków do przeprowadzenia procesu upadłości przedsiębiorstwa Ubezpieczającego albo spółki kapitałowej, w której Ubezpieczający
posiada co najmniej 20% kapitału zakładowego, lub
dokumentu świadczącego o wyrejestrowaniu działalności
gospodarczej oraz dokumenty finansowe pozwalające
zweryfikować przyczynę zaprzestania prowadzenia
działalności gospodarczej;
2) zaświadczenie wydane przez urząd pracy, stwierdzające,
że Ubezpieczający jest zarejestrowany jako osoba
bezrobotna;
3) oświadczenie Ubezpieczającego o braku aktywności
zarobkowej od dnia uzyskania statusu bezrobotnego;
4) oraz na żądanie inne niezbędne dokumenty.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 podpunkty 2) i 3),
Ubezpieczający ma obowiązek dostarczać co 30 dni
w okresie odszkodowawczym w celu potwierdzenia
statusu bezrobotnego za każdy pełny okres 30 dni.
4. Allianz zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych
przez Ubezpieczającego dokumentów.
5. Allianz zastrzega sobie prawo odmowy lub zawieszenia
wypłaty świadczenia miesięcznego, gdy Ubezpieczający
nie dopełni obowiązków, o których mowa w ust. 2–3.
6. Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na rzecz
osoby trzeciej, prawa i obowiązki Ubezpieczającego dotyczą
również Ubezpieczonego.
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Wypłata świadczenia
Artykuł 15
1. Allianz wypłaca świadczenie miesięczne bezpośrednio
na rachunek wskazany przez Ubezpieczającego.
2. Pierwsze świadczenie miesięczne jest wypłacane po upływie
okresu oczekiwania określonego w umowie ubezpieczenia,
a kolejne świadczenia miesięczne wypłacane są za kolejne
pełne okresy 30-dniowe do czasu, kiedy Ubezpieczony
uzyska ponowne zatrudnienie lub samozatrudnienie,
lub gdy Allianz wypłaci maksymalną liczbę świadczeń
miesięcznych, z uwzględnieniem maksymalnego okresu
odszkodowawczego oraz z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.
3. Świadczenie miesięczne jest wypłacane w ciągu 7 dni
od dnia dostarczenia dokumentów, o których mowa
w artykule 14 ust. 2.
4. Allianz nie ponosi odpowiedzialności za koszty dodatkowe
(karne odsetki, koszty upomnienia itp.), którymi bank
obciąży Ubezpieczającego w związku z brakiem spłat lub
nieterminową spłatą rat kredytu, lub innych zobowiązań
wynikających z umowy o kredyt.

Zawieszenie świadczenia
Artykuł 16
1. Jeżeli w okresie pozostawania bezrobotnym Ubezpieczający
wykonuje pracę dorywczą, jest obowiązany poinformować
o tym fakcie Allianz.
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Allianz zawiesi wypłatę
świadczenia miesięcznego w miesiącu, w którym
Ubezpieczający wykonywał pracę dorywczą. Wypłata
kolejnych świadczeń miesięcznych będzie traktowana jako:
1) kontynuacja tego samego okresu odszkodowawczego,
jeśli praca dorywcza trwa krócej niż 3 kolejne miesiące.
Allianz bierze pod uwagę liczbę wypłaconych świadczeń
miesięcznych do celów obliczenia okresu odszkodowaw19

czego z tytułu danego zdarzenia powodującego
odpowiedzialność Allianz,
2) nowe zdarzenie powodujące odpowiedzialność Allianz,
jeśli praca dorywcza trwa 3 kolejne miesiące lub więcej.

Nieuzasadnione roszczenia
Artykuł 17
Jeżeli w związku z umową ubezpieczenia Ubezpieczający
podał nieprawdziwe informacje lub zataił informacje mające
wpływ na ocenę ryzyka przez Allianz, lub jeżeli jakiekolwiek
roszczenie wniesione z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej
na podstawie niniejszych o.w.u. okazało się pod jakimkolwiek
względem fałszywe lub gdyby Ubezpieczający lub ktokolwiek
uprawniony do działania w jego imieniu użył fałszywych
środków lub zabiegów w celu uzyskania korzyści
wynikających z umowy ubezpieczenia, wszelkie prawa do
uzyskania świadczenia z tytułu takiej umowy ubezpieczenia
podlegają utracie, a wypłacone świadczenia podlegają
zwrotowi.

Postanowienia końcowe
Artykuł 18
1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane
do Allianz powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem
lub przesłane listem poleconym.
2. Jeżeli Ubezpieczający zmienił adres zamieszkania(siedziby)
i nie zawiadomił o tym Allianz, pismo Allianz skierowane
pod ostatni znany adres zamieszkania(siedziby) Ubezpieczającego wywiera skutki prawne od chwili, w której
byłoby doręczone, gdyby Ubezpieczający nie zmienił
adresu zamieszkania(siedziby).

Artykuł 19
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych o.w.u. mają
zastosowanie przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej i Kodeksu cywilnego.
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Artykuł 20
1. Strony umowy ubezpieczenia mogą poddać pod
rozstrzygnięcie sądu polubownego wynikające z niej spory.
2. W razie braku zapisu o sądzie polubownym, spory wynikające
w związku z umową ubezpieczenia rozstrzyga sąd
powszechny właściwy dla siedziby Allianz lub siedziby
(miejsca zamieszkania) Ubezpieczającego, Ubezpieczonego
lub Uprawnionego z tytułu umowy ubezpieczenia.
3. Skargi i odwołania rozpatruje i przyjmuje Dyrekcja
Generalna Allianz. Pisma należy kierować na adres
przedstawiciela Allianz wskazany w polisie.

Artykuł 21
Niniejsze warunki zostały przyjęte na mocy uchwały Zarządu
TU Allianz Polska S.A. nr 46/2005 z dnia 8 lipca 2005 r.
i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych
od dnia 8 lipca 2005 r.
Warszawa, dnia 8 lipca 2005 roku.

Olga Doan

Michael Mueller

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Piotr Dzikiewicz

Jerzy Nowak

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu
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