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OGÓLNE WARUNKI
Terminowego Ubezpieczenia na Życie
"INTER Bezpieczny Kredyt"
§ 1Postanowienia ogólne
Niniejsze Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na
Życie „INTER Bezpieczny Kredyt”, zwane dalej „ogólnymi
warunkami ubezpieczenia”, stosuje się w umowach indywidualnego ubezpieczenia na życie zawieranych przez
Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A.,
zwane dalej INTER-ŻYCIE Polska.

§ 2 Definicje
Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia
oznaczają:
data wymagalności składki ubezpieczeniowej: określona w polisie data, do której Ubezpieczający jest
zobowiązany do opłacenia składki ubezpieczeniowej;
nieszczęśliwy wypadek: zdarzenie wywołane przyczyną
zewnętrzną, występujące w sposób nagły, niezależnie od
stanu i woli osoby, której dotyczy to zdarzenie,
prowadzące do śmierci tej osoby lub uszkodzenia jej ciała,
lub naruszenia jej funkcji życiowych; za nieszczęśliwy
wypadek nie uważa się zawału serca, udaru mózgu oraz
innych chorób występujących nagle;
polisa: dokument wystawiony przez INTER-ŻYCIE Polska
potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia i zawierający szczegółowe jej postanowienia;
rocznica umowy ubezpieczenia: każda rocznica daty
początku ochrony ubezpieczeniowej;
rok polisowy: okres pomiędzy kolejnymi rocznicami
umowy ubezpieczenia; pierwszy rok polisowy rozpoczyna
się od daty początku ochrony ubezpieczeniowej i trwa do
pierwszej rocznicy umowy ubezpieczenia;
składka ubezpieczeniowa: świadczenie pieniężne
należne INTER-ŻYCIE Polska w zamian za udzielaną
ochronę ubezpieczeniową z tytułu zawartej umowy
ubezpieczenia;
suma ubezpieczenia: określona w polisie kwota, będąca
podstawą do wyznaczenia wysokości świadczenia, które
INTER-ŻYCIE Polska zobowiązuje się wypłacić w przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną
ubezpieczeniową;
Tabela Zniżek i Limitów: załącznik do ogólnych warunków ubezpieczenia, w którym INTER-ŻYCIE Polska
określa wysokości zniżek i limitów związanych z umową
ubezpieczenia;
Ubezpieczający: osoba fizyczna, przedsiębiorca, osoba
prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, zawierająca umowę ubezpieczenia i
zobowiązana do opłacania składki ubezpieczeniowej;
Ubezpieczony: osoba fizyczna, której życie jest
przedmiotem umowy ubezpieczenia;
umowa ubezpieczenia: umowa zawarta na podstawie
ogólnych warunków ubezpieczenia, w której INTER-ŻYCIE
Polska zobowiązuje się do spełnienia określonego
świadczenia w przypadku zajścia przewidzianego
w umowie ubezpieczenia zdarzenia, a Ubezpieczający
zobowiązuje się do zapłacenia składki ubezpieczeniowej;
uposażony: osoba fizyczna lub prawna imiennie
wskazana przez Ubezpieczonego jako uprawniona do
otrzymania świadczenia określonego w umowie
ubezpieczenia;
wiek Ubezpieczonego: różnica pomiędzy rokiem,
w którym podpisano wniosek o ubezpieczenie a rokiem
urodzenia Ubezpieczonego;

wniosek o ubezpieczenie: formularz INTER-ŻYCIE Polska
stanowiący integralną część umowy ubezpieczenia, na
którym osoba fizyczna wyraża wolę objęcia jej ochroną
ubezpieczeniową.

3. Ochrona ubezpieczeniowa Ubezpieczonego kończy
się w rocznicę umowy ubezpieczenia przypadającą
w roku kalendarzowym, w którym Ubezpieczony
kończy 70 rok życia, o ile inne postanowienia umowy
ubezpieczenia nie stanowią inaczej.

§ 3 Umowa ubezpieczenia
1. W celu zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczający składa w INTER-ŻYCIE Polska wniosek
o ubezpieczenie.
2. Ubezpieczający i Ubezpieczony zobowiązani są do
udzielenia zgodnych z prawdą, pisemnych informacji
na pytania INTER-ŻYCIE Polska zawarte we wniosku
o ubezpieczenie oraz wszelkich innych pismach
skierowanych do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego.
3. INTER-ŻYCIE Polska zastrzega sobie prawo do oceny
poziomu ryzyka związanego z Ubezpieczonym, w tym
stanu zdrowia, potwierdzonego wynikiem badań
lekarskich przeprowadzonych przez lekarza wskazanego przez INTER-ŻYCIE Polska. Koszty zleconych
badań lekarskich ponosi INTER-ŻYCIE Polska.
4. Po ocenie ryzyka związanego z Ubezpieczonym
INTER-ŻYCIE Polska może zaproponować Ubezpieczającemu zawarcie umowy ubezpieczenia na
warunkach odbiegających od wskazanych we
wniosku o ubezpieczenie.
5. INTER-ŻYCIE Polska zastrzega sobie prawo do
odmowy zawarcia umowy ubezpieczenia w przypadku nie zaakceptowania ryzyka, o którym mowa
w ust. 3.
6. Potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia jest
polisa wystawiona przez INTER-ŻYCIE Polska.
7. Jeżeli polisa zawiera postanowienia, które odbiegają
na niekorzyść Ubezpieczającego od wskazanych we
wniosku o ubezpieczenie, INTER-ŻYCIE Polska zwróci
Ubezpieczającemu na to uwagę na piśmie przy doręczeniu polisy, wyznaczając jednocześnie siedmiodniowy termin na zgłoszenie sprzeciwu. Jeżeli Ubezpieczający nie zgłosi sprzeciwu w wyznaczonym
czasie, to uznaje się, że umowa ubezpieczenia doszła
do skutku zgodnie z treścią polisy.

§ 6 Ochrona tymczasowa
1. Ochrona tymczasowa rozpoczyna się od dnia podpisania wniosku o ubezpieczenie, jednak nie wcześniej
niż od następnego dnia po dniu opłacenia składki
ubezpieczeniowej.
2. Ochrona tymczasowa wygasa:
a) z dniem zawarcia umowy ubezpieczenia;
b) po upływie 60 dni od dnia podpisania wniosku
o ubezpieczenie;
c) w przypadku rezygnacji przez Ubezpieczającego
z zawarcia umowy ubezpieczenia – z dniem
dostarczenia do INTER-ŻYCIE Polska odpowiedniego pisemnego oświadczenia;
d) w przypadku odmowy zawarcia umowy ubezpieczenia przez INTER-ŻYCIE Polska – z dniem
doręczenia Ubezpieczającemu pisemnego powiadomienia;
e) w dniu śmierci Ubezpieczonego.
3. Podczas trwania ochrony tymczasowej INTER-ŻYCIE
Polska ponosi odpowiedzialność z tytułu śmierci
Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
4. Za śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku uznaje
się śmierć, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2, której
bezpośrednią i wyłączną przyczyną był nieszczęśliwy
wypadek, który zdarzył się w okresie udzielania
ochrony tymczasowej, pod warunkiem, że Ubezpieczony zmarł w tym okresie.
5. Odpowiedzialność INTER-ŻYCIE Polska z tytułu
ochrony tymczasowej jest ograniczona do sumy
ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia, określonej we wniosku o ubezpieczenie, jednak nie więcej
niż do kwoty określonej w Tabeli Zniżek i Limitów.

8. Datą zawarcia umowy ubezpieczenia jest dzień
doręczenia Ubezpieczającemu polisy.

§ 7 Okres ubezpieczenia

§ 4 Zakres ubezpieczenia

2. W przypadku umowy ubezpieczenia ze składką
jednorazową okres ubezpieczenia może wynosić od
3 do 35 lat, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3.

1. Przedmiotem ubezpieczenia w myśl ogólnych warunków ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego.
2. Zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową
w myśl ogólnych warunków ubezpieczenia jest
śmierć Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1,
która wydarzyła się w okresie udzielania ochrony
ubezpieczeniowej.

1. Okres ubezpieczenia jest wskazany przez Ubezpieczającego we wniosku o ubezpieczenie.

3. W przypadku umowy ubezpieczenia ze składką płatną
regularnie okres ubezpieczenia może wynosić od 5 do
35 lat,z zastrzeżeniem § 5 ust. 3.

§ 8 Suma ubezpieczenia

§ 5 Ochrona ubezpieczeniowa

1. Suma ubezpieczenia w dacie początku ochrony ubezpieczeniowej jest wskazana w polisie.

1. Do ubezpieczenia może przystąpić osoba, która
w dniu podpisania wniosku o ubezpieczenie
ukończyła 18 i nie ukończyła 65 roku życia.

2. Suma ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, nie
może być niższa od minimalnej sumy ubezpieczenia
określonej w Tabeli Zniżek i Limitów.

2. Ochrona ubezpieczeniowa Ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie jako początek
ochrony ubezpieczeniowej, jednak nie wcześniej niż
od następnego dnia po dniu opłacenia składki
ubezpieczeniowej.

3. W każdym kolejnym miesiącu trwania ochrony ubezpieczeniowej suma ubezpieczenia maleje proporcjonalnie do okresu jaki upłynął od początku ochrony
ubezpieczeniowej. Na koniec okresu ubezpieczenia
suma ubezpieczenia wynosi zero.
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§ 9 Składka ubezpieczeniowa
1. Składka ubezpieczeniowa należna z tytułu umowy
ubezpieczenia jest ustalana na podstawie taryfy
składek oraz Tabeli Zniżek i Limitów ze szczególnym
uwzględnieniem: aktualnego wieku oraz płci
Ubezpieczonego, charakteru wykonywanej pracy,
stanu zdrowia Ubezpieczonego, nałogów, okresu
ubezpieczenia, okresu opłacania składek, częstotliwości opłacania składki, sumy ubezpieczenia.
2. Składka ubezpieczeniowa może być opłacona
jednorazowo albo płatna regularnie w odstępach
rocznych, półrocznych, kwartalnych lub miesięcznych. Wyboru częstotliwości płatności składki
dokonuje Ubezpieczający we wniosku o ubezpieczenie.
3. Minimalna składka ubezpieczeniowa z tytułu umowy
ubezpieczenia jest określona w Tabeli Zniżek i Limitów.
4. W przypadku umowy ubezpieczenia ze składką płatną
regularnie obowiązek opłacania składki ubezpieczeniowej ustaje w rocznicę umowy ubezpieczenia
bezpośrednio poprzedzającą dzień, w którym upływa
dwie trzecie okresu ubezpieczenia.
5. Jeżeli dwie trzecie okresu ubezpieczenia wypada
w rocznicę umowy ubezpieczenia, to obowiązek
opłacania składki ubezpieczeniowej ustaje w tym
dniu.
6. Składka ubezpieczeniowa jest płatna w terminach
i w wysokości oznaczonych w polisie.
7. Składka ubezpieczeniowa opłacana jest przelewem
na wskazany przez INTER-ŻYCIE Polska rachunek
bankowy.
8. Za datę opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się
datę jej wpływu na rachunek INTER-ŻYCIE Polska
w pełnej wysokości.
9. W przypadku niezapłacenia składki ubezpieczeniowej
w terminie 30 dni (okres prolongaty) od daty jej
wymagalności umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z końcem okresu prolongaty.

§ 10 Indeksacja
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia nie przewidują
indeksacji.

§ 11 Osoby uposażone
1. Ubezpieczony w trakcie trwania umowy ubezpieczenia może wskazać osoby osoby uposażone oraz
określić ich procentowy udział w wypłacie
świadczenia. Ubezpieczony może to zastrzeżenie
zmienić lub odwołać w każdym czasie. Zmiana
skutkuje od następnego dnia po otrzymaniu przez
INTER-ŻYCIE Polska pisemnego wniosku o dokonanie zmian.
2. Jeżeli Ubezpieczony wskazał więcej niż jednego
uposażonego, świadczenie wypłacane jest poszczególnym uposażonym w części wynikającej z procentowego udziału w wypłacie świadczenia określonego
przez Ubezpieczonego.
3. Jeżeli Ubezpieczony nie określił procentowego
udziału uposażonych w wypłacie świadczenia, to
przyjmuje się, iż udziały tych osób są równe.
4. Jeżeli uposażony umyślnie przyczynił się do śmierci
Ubezpieczonego, to traci on prawo do świadczenia
(wskazanie uposażonego staje się bezskuteczne).

żyjących i uprawnionych do świadczenia w dniu
śmierci Ubezpieczonego jest inna niż 100%, udziały
w świadczeniu dzielone są pomiędzy tych uposażonych proporcjonalnie do ich udziałów w wypłacie
świadczenia określonych przez Ubezpieczonego.
6. W przypadku braku osób imiennie uposażonych
INTER-ŻYCIE Polska wypłaci świadczenie spadkobiercom Ubezpieczonego w proporcjach zgodnych
z prawem spadkowym.

§ 12 Wypłata świadczenia

§ 13 Wyłączenia odpowiedzialności
1. INTER-ŻYCIE Polska nie ponosi odpowiedzialności,
jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła bezpośrednio
lub pośrednio wskutek:
a) popełnienia samobójstwa lub jego usiłowania
przed upływem 2 lat od dnia objęcia ochroną
ubezpieczeniową;
b) działań wojennych, stanu wojennego, aktów
terroryzmu lub czynnego udziału Ubezpieczonego
w aktach przemocy, zamieszkach lub rozruchach.

1. W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną
ubezpieczeniową INTER-ŻYCIE Polska wypłaci
uposażonym świadczenie w wysokości aktualnej
w dniu wystąpienia zdarzenia sumy ubezpieczenia.

2. W przypadku ochrony tymczasowej (§ 6) INTERŻYCIE Polska nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli
śmierć Ubezpieczonego nastąpiła bezpośrednio lub
pośrednio wskutek:

2. INTER-ŻYCIE Polska wypłaci świadczenie po otrzymaniu kompletnego wniosku o wypłatę świadczenia,
składającego się z:

a) umyślnego czynu karalnego lub jego usiłowania
dokonanego przez Ubezpieczonego;

a) pisemnego zgłoszenia roszczenia na formularzu
INTER–ŻYCIE Polska;

c) zatrucia spowodowanego spożyciem alkoholu,
narkotyków lub innych środków o podobnym
działaniu, leków nie przepisanych przez lekarza
lub użytych niezgodnie z zaleceniem lekarza;

b) innych dokumentów wskazanych przez INTERŻYCIE Polska niezbędnych do rozpatrzenia
roszczenia.
3. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia
objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni
od dnia otrzymania tego zawiadomienia, INTERŻYCIE Polska przeprowadza postępowanie dotyczące
ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności
zgłoszonych roszczeń i wysokości roszczenia,
a także pisemnie lub drogą elektroniczną informuje
osobę występującą z roszczeniem, jakie dodatkowe
dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności INTER-ŻYCIE Polska.
4. INTER-ŻYCIE Polska wypłaca świadczenie lub jego
bezsporną część w terminie 14 dni od dnia otrzymania
kompletnego wniosku o wypłatę świadczenia. Gdyby
wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności
koniecznych do ustalenia bądź odpowiedzialności
INTER-ŻYCIE Polska, bądź wysokości świadczenia
okazało się niemożliwe, świadczenie wypłacane jest
w ciągu 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności.
5. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje
w innej wysokości, niż określone w zgłoszonym
roszczeniu, INTER-ŻYCIE Polska informuje o tym
pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną
uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę
wypłaty świadczenia.
6. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony przy
zawieraniu umowy ubezpieczenia zataił lub podał
nieprawdziwe informacje mające wpływ na wysokość ryzyka ubezpieczeniowego i które mogły
skutkować zmniejszeniem sumy ubezpieczenia lub
odrzuceniem wniosku o ubezpieczenie, w szczególności zataił chorobę Ubezpieczonego i Ubezpieczony zmarł w okresie trzech lat od zawarcia umowy
ubezpieczenia, to INTER-ŻYCIE Polska zastrzega
sobie prawo do odpowiedniego skorygowania świadczenia lub odmowy wypłaty świadczenia.
7. Wszelkie koszty związane z wypłatą świadczeń
pokrywane są przez INTER-ŻYCIE Polska.
8. W przedmiocie opodatkowania świadczeń zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa podatkowego.

5. W przypadku, gdy suma wskazań procentowego
udziału w wypłacie świadczenia uposażonych
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b) usiłowania samobójstwa;

d) pozostawania Ubezpieczonego pod wpływem
alkoholu, narkotyków lub innych środków
o podobnym działaniu;
e) kierowania bez wymaganych zezwoleń lub
uprawnień: pojazdem silnikowym w rozumieniu
ustawy prawo o ruchu drogowym albo motorowerem, rowerem, pojazdem szynowym, statkiem
wodnym lub powietrznym;
f)

działań wojennych, stanu wojennego, aktów
terroryzmu lub czynnego udziału Ubezpieczonego
w aktach przemocy, zamieszkach lub rozruchach;

g) udziału Ubezpieczonego w zajęciach sportowych
lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze,
takich jak: uprawianie sportów samochodowych,
motorowych, motorowodnych, spadochronowych, nurkowania, lotniarstwa, paralotniarstwa,
wspinaczki, speleologii, skoków do wody lub
skoków na gumowej linie;
h) wszelkich chorób i zaburzeń psychicznych,
w tym encefalopatii niezależnie od przyczyny jej
powstania;
i)

wypadku lotniczego, jeżeli Ubezpieczony był
pasażerem nielicencjonowanych linii lotniczych.

§ 14 Cesja
Dokonanie cesji praw wynikających z umowy ubezpieczenia wymaga zgłoszenia tego faktu na piśmie i staje się
skuteczne po pisemnym potwierdzeniu przez INTERŻYCIE Polska.

§ 15 Udział w zyskach oraz wartość wykupu
Niniejsza umowa nie przewiduje ani udziału w zyskach,
ani wypłaty wartości wykupu.

§16 Rozwiązanie umowy ubezpieczenia
1. Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy
ubezpieczenia w ciągu 30 dni od daty zawarcia
umowy ubezpieczenia, o ile jest osobą fizyczną, lub
w ciągu 7 dni, o ile jest osobą prawną lub przedsiębiorcą, lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia INTER-ŻYCIE Polska
zwróci Ubezpieczającemu wpłaconą składkę ubezpieczeniową.

2. Ubezpieczający ma prawo rozwiązania umowy
ubezpieczenia z zachowaniem 30-dniowego terminu
wypowiedzenia ze skutkiem na dzień wymagalności
kolejnej składki ubezpieczeniowej.
3. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu również:
a) z końcem okresu, na jaki została zawarta;
b) w dniu śmierci Ubezpieczonego;
c) w sytuacji opisanej w § 9 ust. 9.
4. W dniu rozwiązania umowy ubezpieczenia wygasa
odpowiedzialność INTER-ŻYCIE Polska z tytułu
umowy ubezpieczenia.

§ 17 Postępowanie reklamacyjne
1. W przypadku sprzeciwu Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia
wobec decyzji INTER-ŻYCIE Polska, podmiot ten
może wnieść odwołanie od tej decyzji.
2. Odwołania od decyzji INTER-ŻYCIE Polska, a także
wszelkie inne skargi lub zażalenia związane z umową
ubezpieczenia, powinny być doręczane na adres
INTER-ŻYCIE Polska na piśmie za pokwitowaniem
przyjęcia lub przesłane listem poleconym.
3. Odwołania, skargi i zażalenia rozpatrywane są przez
INTER-ŻYCIE Polska w terminie 30 dni od daty ich
doręczenia, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Jeżeli w terminie wskazanym w ust. 3 rozpatrzenie
odwołania, skargi lub zażalenia okaże się niemożliwe
ze względu na nie wyjaśnienie wszystkich okoliczności związanych ze sprawą, INTER-ŻYCIE
Polska powiadomi występującego z odwołaniem,
skargą lub zażaleniem o powodach przedłużenia
terminu ich rozpatrzenia. W takim przypadku

odwołanie, skarga lub zażalenie zostanie rozpatrzone
w ciągu 14 dni licząc od dnia, w którym wyjaśnione
zostaną wszystkie okoliczności niezbędne dla
wyjaśnienia sprawy.

6. Za pisemnym porozumieniem stron umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na warunkach odbiegających od postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia.

5. Informacja o wyniku rozpatrzenia zgłoszonego
odwołania, skargi lub zażalenia przekazywana jest
osobie zgłaszającej w formie pisemnej.

7. W sprawach nie uregulowanych umową ubezpieczenia stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Organem właściwym do rozpatrywania odwołań,
skarg i zażaleń jest Zarząd INTER-ŻYCIE Polska.

8. Wszelkie roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia mogą być dochodzone na drodze sądowej.
Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć:

§ 18 Postanowienia końcowe
1. Zawiadomienia, oświadczenia i wnioski Ubezpieczonego, Ubezpieczającego lub uposażonego
w związku z umową ubezpieczenia powinny być
składane na adres INTER-ŻYCIE Polska na piśmie pod
rygorem nieważności, za pokwitowaniem przyjęcia
lub przesłane listem poleconym.
2. Jeżeli Ubezpieczony, Ubezpieczający lub uposażony
zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę i nie
zawiadomił INTER-ŻYCIE Polska o zmianie, to pisma
wysyłane przez INTER-ŻYCIE Polska pod ostatni
znany adres wywierają skutki prawne.

a) albo według przepisów o właściwości ogólnej
(sąd właściwy dla miejsca zamieszkania/siedziby
pozwanego);
b) albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego
z umowy ubezpieczenia.
9. Ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone
Uchwałą Zarządu INTER-ŻYCIE Polska nr 30/2004
z dnia 08.11.2004 roku i wprowadzone w życie
z dniem 01.12.2004 roku.

3. W przypadku zmiany nazwy, pod którą działał
Ubezpieczający, lub nazwiska Ubezpieczającego,
Ubezpieczonego lub uposażonego stosuje się odpowiednio postanowienia ust 2.
4. Wszystkie dane Ubezpieczającego, Ubezpieczonego
oraz osób uprawnionych do otrzymania świadczenia
uzyskane przez INTER-ŻYCIE Polska w związku
z zawarciem lub wykonywaniem umowy ubezpieczenia stają się jej integralną częścią.
5. Ogólne warunki ubezpieczenia stanowią integralną
część umowy ubezpieczenia.
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Grzegorz Brenda
Prezes Zarządu

Wojciech Czapiński
Członek Zarządu

Peter Nesbeda
Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK
do Ogólnych Warunków Terminowego Ubezpieczenia na Życie
INTER Bezpieczny Kredyt"
"
Tabela Zniżek i Limitów
Minimalna suma ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego

10 000 zł

Maksymalna suma ubezpieczenia z tytułu ochrony tymczasowej

50 000 zł

Minimalna wysokość składki ubezpieczeniowej dla płatności:
jednorazowej

200 zł

rocznej

200 zł

półrocznej

100 zł

kwartalnej

50 zł

miesięcznej

30 zł

Zniżka w zależności od wysokości składki ubezpieczeniowej
(w przypadku składki opłacanej regularnie):
5%

od 80 zł do 120 zł
od 120,01 zł do 160 zł

10 %

powyżej 160 zł

15 %

Zniżka w zależności od częstotliwości opłacania składki ubezpieczeniowej:
roczna

6%

półroczna

4%

kwartalna

2%

Tabela Zniżek i Limitów została zatwierdzona Uchwałą Zarządu INTER-ŻYCIE Polska Nr 15/2006 z dnia 29.05.2006 roku i wprowadzona w życie z dniem 01.07.2006 roku.

Nr Wniosku

Ubezpieczający
Imię i nazwisko

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, iż otrzymałem następujące ogólne warunki ubezpieczenia i zapoznałem się z ich treścią:

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie INTER Bezpieczny Kredyt"
"
(zatwierdzone uchwałą Zarządu nr 30/2004 z dnia 08.11.2004 roku)

Miejscowość, data

Czytelny podpis Ubezpieczającego
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Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie INTER Bezpieczny Kredyt"
"
BUZ/IBK/OWU/1.01

ubezpieczenia

