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Karta Produktu została przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. we współpracy z BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. na podsta-
wie Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance, wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24.06.2014 r.

Ubezpieczyciel BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z siedzibą w Poznaniu

Ubezpieczający/ 
Ubezpieczony

Ty, tj. osoba fizyczna, która zawarła Umowę ubezpieczenia oraz w dniu jej zawarcia ma ukończone 18 lat i jednocześnie 
nie ma ukończonych 65 lat. Umowę ubezpieczenia możesz zawrzeć wyłącznie na własny rachunek.

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A

Typ umowy Indywidualna

Zakres 
ubezpieczenia

W ramach Umowy ubezpieczenia może być udzielana Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie:

• Twojej śmierci w następstwie Nieszczęśliwego wypadku,

jeżeli wybierzesz Pakiet 1

albo

• Twojej śmierci w następstwie Nieszczęśliwego wypadku i 

• śmierci Twojego Małżonka w następstwie Nieszczęśliwego wypadku,

jeżeli wybierzesz Pakiet 2.

Przedmiotem ubezpieczenia są więc następstwa Nieszczęśliwego wypadku skutkujące Twoją śmiercią lub 
następstwa Nieszczęśliwego wypadku skutkujące śmiercią Twojego Małżonka.

Suma 
ubezpieczenia 
i składka 
ubezpieczeniowa

Wysokość Sumy ubezpieczenia i składki ubezpieczeniowej zależy od wybranego przez Ciebie pakietu oraz wariantu ubez-
pieczenia i wynosi:

Pakiet Zdarzenie ubezpieczeniowe Wariant
Suma 

ubezpieczenia

Miesięczna 
składka 

ubezpieczeniowa

Pakiet 1 • Twoja śmierć w następstwie Nieszczęśliwego wypadku
I 100 000 zł 18 zł

II 200 000 zł 36 zł

Pakiet 2
• Twoja śmierć w następstwie Nieszczęśliwego wypadku

• śmierć Twojego Małżonka w następstwie Nieszczęśli-
wego wypadku

I 100 000 zł 33 zł

II 200 000 zł 66 zł

Składka ubezpieczeniowa płatna jest miesięcznie.

Zobowiązanym do zapłaty składki ubezpieczeniowej jesteś Ty jako Ubezpieczający, w następujących terminach:

• w terminie 14 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia Ochrony ubezpieczeniowej – w przypadku składki ubezpiecze-
niowej należnej za pierwszy Okres rozliczeniowy,

• w terminie 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem każdego kolejnego Okresu rozliczeniowego – w przypadku skła-
dek ubezpieczeniowych należnych za każdy kolejny Okres rozliczeniowy.

Szczegółowe zapisy dotyczące płatności składki ubezpieczeniowej znajdziesz w § 6 OWU.

Składka ubezpieczeniowa to jedyny koszt jaki ponosisz. 

Wyłączenia 
odpowiedzialności

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona m.in. w sytuacji gdy Zdarzenie ubezpieczeniowe będzie następstwem: 

• działań wojennych, działań zbrojnych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, aktów terroryzmu, 

• pozostawania odpowiednio – przez Ciebie lub Twojego Małżonka w Stanie po użyciu alkoholu lub w Stanie po użyciu 
środka odurzającego, substancji psychotropowej lub środka zastępczego, chyba że zażycie tych substancji nastąpiło zgod-
nie z zaleceniem lekarza,

• popełnienia odpowiednio – przez Ciebie lub Twojego Małżonka samobójstwa lub dokonania odpowiednio – przez Ciebie 
lub Twojego Małżonka umyślnego samouszkodzenia ciała, bądź rozstroju zdrowia skutkującego śmiercią,

• popełnienia lub usiłowania popełnienia odpowiednio – przez Ciebie lub Twojego Małżonka przestępstwa,

• Uprawiania odpowiednio – przez Ciebie lub Twojego Małżonka Sportu wysokiego ryzyka,

• uczestniczenia odpowiednio – przez Ciebie lub Twojego Małżonka w Wyprawie.

Pełen katalog wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela znajdziesz w § 9 OWU – zapoznaj się z nim koniecznie.

Opis świadczeń 
i zasady ustalania 
wysokości świadczenia 
ubezpieczeniowego

Wysokość świadczenia ubezpieczeniowego równa jest Sumie ubezpieczenia określonej dla danego pakietu i wariantu ubez-
pieczenia wskazanego we Wniosku oraz w Polisie.

Wypłacone świadczenie ubezpieczeniowe nie może być wyższe niż Suma ubezpieczenia. 

Karta Produktu: Ubezpieczenie DLA BLISKICH

SYGNATURA: KP/01/01/2016



Karta Produktu: Ubezpieczenie DLA BLISKICH

2

Podmioty uprawnione 
do otrzymania 
świadczenia 
ubezpieczeniowego

Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest:

Tobie Uposażonym / innym uprawnionym

jeśli jest to świadczenie z tytułu śmierci Twojego Małżonka 
w następstwie Nieszczęśliwego wypadku

jeśli jest to świadczenie z tytułu Twojej śmierci 
w następstwie Nieszczęśliwego wypadku

Uposażonych możesz wskazać lub zmienić w każdym momencie trwania Umowy ubezpieczenia. 

Jeżeli w chwili Twojej śmierci nie ma żadnego z Uposażonych świadczenie ubezpieczeniowe przypada osobom, które tworzą 
krąg Twoich ustawowych spadkobierców, bez względu na to, czy w konkretnym przypadku zachodzą przesłanki do dziedzi-
czenia ustawowego. Osobom tym świadczenie ubezpieczeniowe przypada w kolejności i w częściach zgodnych z ogólnymi 
zasadami dziedziczenia ustawowego.

W przypadku, gdy przyczyniłeś się do śmierci swojego Małżonka, świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu śmierci Twojego 
Małżonka w następstwie Nieszczęśliwego wypadku nie przysługuje.

Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacone z tytułu Umowy ubezpieczenia nie jest opodatkowane.

Okres Ochrony 
ubezpieczeniowej

Początek Ochrony ubezpieczeniowej wskazujesz we Wniosku, przy czym Ochrona ubezpieczeniowa nie może rozpocząć się 
wcześniej niż 15. dnia i nie później niż 60. dnia od dnia złożenia przez Ciebie Wniosku.

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego we Wniosku, o ile w terminie 14 dni przed wskazanym 
dniem zapłacisz składkę ubezpieczeniową należną za pierwszy Okres rozliczeniowy. W przypadku braku zapłaty składki 
ubezpieczeniowej Ochrona ubezpieczeniowa nie rozpoczyna się.

Ochrona ubezpieczeniowa kończy się:

• z dniem rozwiązania Umowy ubezpieczenia,

• z chwilą śmierci Twojego Małżonka – w zakresie śmierci Twojego Małżonka w następstwie Nieszczęśliwego wypadku.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy i przedłuża się na kolejne 12-miesięczne okresy, chyba że złożysz 
oświadczenie o nieprzedłużaniu Umowy ubezpieczenia.  

Rozwiązanie Umowy 
ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się m.in.:

• z chwilą Twojej śmierci,

• z ostatnim dniem Okresu rozliczeniowego, w którym ukończyłeś 75 lat, 

• z ostatnim dniem Okresu ubezpieczenia, w którym Ty lub Ubezpieczyciel złożyłeś oświadczenie o nieprzedłużaniu Umowy 
ubezpieczenia na kolejny Okres ubezpieczenia;

• z dniem bezskutecznego upływu terminu dodatkowego na zapłatę składki ubezpieczeniowej, mimo uprzedniego wezwania 
Cię do zapłaty przez Ubezpieczyciela.

Możesz odstąpić od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania Polisy (pisemne oświadczenie o odstąpieniu). 
W takim przypadku Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się.

Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia Umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie poinformował Cię o prawie odstąpienia od Umo-
wy ubezpieczenia, wówczas termin 30 dni biegnie od dnia, w którym dowiedziałeś się o tym prawie.

Możesz w każdym czasie wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia, składając Ubezpieczycielowi oświadczenie o wypowiedzeniu. 
W takim przypadku Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się ze skutkiem natychmiastowym, z końcem dnia, w którym oświad-
czenie o wypowiedzeniu zostało złożone. 

W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia przysługuje Ci zwrot zapłaconej składki ubezpieczenio-
wej z tytułu niewykorzystanej Ochrony ubezpieczeniowej.

Zgłoszenie szkody Zdarzenie ubezpieczeniowe można zgłosić Ubezpieczycielowi telefonicznie pod numerem telefonu: 801 888 188 lub 
22 557 44 71 (opłata zgodna z taryfą danego operatora), pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres: 
roszczenia.osobowe@bzwbkaviva.pl

Wypłata świadczenia ubezpieczeniowego nastąpi po otrzymaniu przez Ubezpieczyciela zgłoszenia roszczenia i wyjaśnieniu 
okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wysokości świadczenia ubezpieczeniowego. 

Reklamacje Reklamacje dot. Umowy ubezpieczenia powinny być kierowane do Ubezpieczyciela. Możesz je składać: 

1) w formie pisemnej – osobiście u Ubezpieczyciela,  agentów Ubezpieczyciela, w tym w Banku albo przesyłką pocztową 
w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy Prawo pocztowe, na adres Ubezpieczyciela,

2) ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas Twojej wizyty u Ubezpieczyciela, agentów Ubezpieczyciela, 
w tym w Banku,

3) w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres: obsluga.klienta@bzwbkaviva.pl  

Co do zasady Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 30 dni od 
dnia ich otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie 
odpowiedzi w powyższym terminie Ubezpieczyciel w informacji przekazywanej do Ciebie określa przewidywany termin roz-
patrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.

O sposobie rozpatrzenia Reklamacji zawiadamia się osobę, która ją zgłosiła w terminie, o którym mowa powyżej, w postaci 
papierowej lub za pomocą innego Trwałego nośnika informacji. Odpowiedź tę można dostarczyć pocztą elektroniczną na 
wniosek zgłaszającego Reklamację.
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Dodatkowe 
informacje

Wyrażenia pisane wielką literą są definiowane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia DLA BLISKICH.

Jeżeli chciałbyś uzyskać dodatkowe informacje lub wyjaśnić wątpliwości, na Twoje pytania odpowiedzą pracownicy infolinii 
BZ WBK-Aviva pod numerem telefonu 801 888 188 lub 22 557 44 71 (koszt połączenia zgodny z taryfą danego operatora).

Ubezpieczenie DLA BLISKICH kierowane jest do Klientów Banku Zachodniego WBK S.A. Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części Umowy ubezpieczenia i Ogólnych 
Warunków Ubezpieczenia DLA BLISKICH. Decyzję o zawarciu Umowy ubezpieczenia podejmij po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją ubezpieczeniową, w tym zwłaszcza z Ogólnymi Warunkami 
Ubezpieczenia DLA BLISKICH.

BZ WBK-Aviva TUO S.A. 
pl. Andersa 5 
61-894 Poznań 
infolinia 801 888 188 
www.bzwbkaviva.pl

Bank Zachodni WBK S.A. 
Rynek 9/11 
50-950 Wrocław 
infolinia 1 9999 
www.bzwbk.pl


