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OGÓLNE WARUNKI 

GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH 
INVEST-BANK S.A. (wyciąg do umowy o kartę kredytową MasterCard) 

   
§ 1. 

Ilekroć w niniejszych warunkach ubezpieczenia użyto określenia: 
1) Ubezpieczający, Bank - rozumie się przez to INVEST-BANK S.A. będący stroną zawartej z „POLISA-ŻYCIE” S.A. 

umowy ubezpieczenia zobowiązany do wpłacania składki; 
2) Ubezpieczyciel - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „POLISA-ŻYCIE” S.A. 
3) Ubezpieczony - Posiadacz karty kredytowej MasterCard wydanej przez INVEST-BANK S.A., który wyraził wolę 

przystąpienia do ubezpieczenia opisanego niniejszymi Ogólnymi Warunkami;  
4) Umowa ubezpieczenia - Generalna Umowa Grupowego Ubezpieczenia Posiadaczy Kart Kredytowych  

INVEST-BANK S.A. 
5) suma ubezpieczenia - rozumie się przez to kwotę pieniężną, stanowiącą górną granicę wymiaru świadczeń, 

wypłacanych przez „POLISA-ŻYCIE” S.A. z tytułu wystąpienia zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową; 
6) nieszczęśliwy wypadek - rozumie się przez to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli 

Ubezpieczonego, w następstwie którego Ubezpieczony zmarł lub orzeczono u niego trwałą całkowitą niezdolność  
do pracy. W rozumieniu niniejszych ogólnych warunków udar mózgu i zawał serca nie są zaliczane do kategorii 
nieszczęśliwego wypadku; 

7) trwała całkowita niezdolność do pracy -  rozumie się przez to utratę zdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy 
zarobkowej, w rozumieniu obowiązujących przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym i ubezpieczeniu społecznym, 
potwierdzoną decyzją odpowiedniego organu rentowego. Pojęcie to obejmuje również całkowitą niezdolność do pracy  
i samodzielnej egzystencji; 

8) cykl rozliczeniowy karty - okres pomiędzy każdym 18 dniem miesiąca kalendarzowego a 17 dniem miesiąca 
następnego. 

§ 2. 
1. Odpowiedzialność "POLISA-ŻYCIE" S.A. polega na wypłacie osobie uprawnionej świadczenia  

w przypadku zajścia któregokolwiek ze zdarzeń ubezpieczeniowych, o których mowa w ust 2. 
2. Z tytułu zajścia zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową „POLISA-ŻYCIE” S.A. jest obowiązana do wypłaty 

następujących rodzajów świadczeń: 
1) z tytułu zgonu Ubezpieczonego (bez względu na przyczynę) - 100% sumy ubezpieczenia, 
2) z tytułu wystąpienia u Ubezpieczonego trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku - 100% sumy ubezpieczenia. 
§ 3. 

Wolę przystąpienia do ubezpieczenia przystępujący potwierdza poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego integralną 
część wniosku o wydanie karty kredytowej MasterCard. 

§ 4. 
Okres ochrony ubezpieczeniowej każdego Ubezpieczonego rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego 
następującego po ostatnim dniu każdego cyklu rozliczeniowego karty, zaś kończy się z ostatnim dniem miesiąca, za który 
opłacono ostatnią składkę . 

§ 5. 
Sumę ubezpieczenia stanowi kwota będąca równowartością przyznanego Ubezpieczonemu limitu  
na karcie kredytowej MasterCard INVEST- BANK S.A. , potwierdzona w umowie o kartę kredytową MasterCard. 

§ 6. 
1. Wysokość składek dla poszczególnych ryzyk dla grupy Ubezpieczonych jest ustalana na podstawie wysokości 

świadczenia z tytułu danego ryzyka. 
2. Składka ubezpieczeniowa jest sumą składek za poszczególne ryzyka. 
3. Składka ubezpieczeniowa obliczana jest bez uwzględnienia stopy technicznej. 
4. Ubezpieczający zobowiązany jest do wpłacania składki na wskazany przez „POLISA-ŻYCIE” S.A. rachunek bankowy. 

 
§ 7. 

1. Odpowiedzialność „POLISA-ŻYCIE” S.A. w stosunku do Ubezpieczonego rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca 
kalendarzowego, następującego po ostatnim dniu każdego cyklu rozliczeniowego karty. 

2. Odpowiedzialność „POLISA-ŻYCIE” S.A. w stosunku do Ubezpieczonego wygasa: 
1) z ostatnim dniem okresu, za który została opłacona składka, 
2) z ostatnim dniem okresu, za który została opłacona składka, przypadającym po dniu wypowiedzenia umowy  

o kartę, 
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3) z ostatnim dniem okresu, za który została opłacona składka, przypadającym po dniu ukończenia przez 
Ubezpieczonego 65 roku życia, 

4) w dniu zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. 
 

§ 8. 
1. Odpowiedzialność "POLISA-ŻYCIE" S.A. jest wyłączona, jeżeli wystąpienie zdarzenia objętego ochroną 

ubezpieczeniową nastąpiło w związku z:  
1) rozpoznaniem u Ubezpieczonego lub leczeniem się z powodu: niestabilnej choroby serca lub zawału serca, udaru 

mózgu, nowotworu złośliwego, HIV, żółtaczki typu C - jeżeli rozpoznanie tych schorzeń nastąpiło przed dniem 
złożenia deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia;  

2) orzeczoną przed pierwszym dniem złożenia deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia niezdolnością do 
samodzielnej egzystencji - I grupa inwalidztwa. 

2. Odpowiedzialność „POLISA-ŻYCIE” S.A. z tytułu zdarzeń objętych zakresem ochrony Ubezpieczonego zostaje 
wyłączona, jeżeli zgon Ubezpieczonego nastąpił wskutek lub w bezpośrednim związku z: 
1) działaniami wojennymi, stanem wojennym lub wyjątkowym, 
2) czynnym udziałem Ubezpieczonego w aktach terroru, zamieszkach, rozruchach, 
3) udziałem Ubezpieczonego w przestępstwie, 
4)    skażeniem chemicznym lub radioaktywnym oraz katastrofą nuklearną, 
 5)    popełnieniem samobójstwa w okresie pierwszych 24 miesięcy, licząc od pierwszego dnia objęcia Ubezpieczonego 

ochroną ubezpieczeniową,  
 6)    zatruciem spowodowanym spożywaniem alkoholu (stężenie alkoholu we krwi przekraczające 3 ‰),  

7)   działaniem Ubezpieczonego pod wpływem narkotyków lub środków farmakologicznych nie przepisanych przez   
lekarza lub użytych niezgodnie ze wskazaniem ich użycia, 

8) samookaleczeniem. 
3. Odpowiedzialność „POLISA-ŻYCIE” S.A z tytułu wystąpienia u Ubezpieczonego trwałej całkowitej niezdolności do pracy  

w wyniku nieszczęśliwego wypadku jest wyłączona, jeżeli orzeczenie niezdolności do pracy spowodowane zostało 
nieszczęśliwym wypadkiem mającym miejsce przed pierwszym dniem odpowiedzialności. 

 
§ 9. 

1. W przypadku wystąpienia trwałej całkowitej niezdolności do pracy uprawnionym do świadczenia jest Ubezpieczony. 
2. W przypadku zgonu Ubezpieczonego uprawnionym do otrzymania świadczenia jest osoba wskazana przez 

Ubezpieczonego.  
3. W przypadku braku wskazania osoby uprawnionej, świadczenie przysługuje osobom powołanym do spadku po 

Ubezpieczonym, w częściach określonych w postanowieniu sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.  
4. Ubezpieczony może dokonać cesji praw z tytułu umowy ubezpieczenia  
5. W sytuacji, o której mowa w ust. 4, uprawnionym do otrzymania świadczenia jest Cesjonariusz, na zasadach 

określonych w umowie cesji. 
§ 10. 

1. „POLISA-ŻYCIE” S.A. wypłaca świadczenie na podstawie uznania roszczenia, dokonanego w wyniku własnych ustaleń 
dokonanych w postępowaniu, o którym mowa niżej, ugody zawartej z osobą uprawnioną do otrzymania świadczeń lub 
prawomocnego orzeczenia sądu. 

2. Osoba uprawniona składa zawiadomienie o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w formie pisemnej. 
3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia „POLISA-ŻYCIE” S.A. informuje o tym osobę uprawnioną, 

przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i 
wysokości świadczenia. 

4. W terminie, o którym mowa wyżej, „POLISA-ŻYCIE” S.A. informuje pisemnie lub drogą elektroniczną, jakie dokumenty 
są potrzebne do ustalenia świadczenia. 

5. W zależności od zdarzenia, stanowiącego podstawę zgłoszenia roszczenia, dokumentami, o których mowa w ust. 4, są 
w szczególności: odpis skrócony aktu zgonu, dokument potwierdzający przyczynę zgonu (np. karta statystyczna do 
karty zgonu) lub decyzja organu rentowego o przyznaniu świadczenia z tytułu trwałej całkowitej niezdolności do pracy, 
dokument stwierdzający przyczynę orzeczenia trwałej całkowitej niezdolności do pracy. 

6. Wszelkie dokumenty, o których mowa w ust. 5,, winny mieć postać oryginału lub kopii uwierzytelnionej notarialnie lub 
przez uprawnionego pracownika „POLISA-ŻYCIE” S.A 

7. „POLISA-ŻYCIE” S.A. spełnia świadczenie w terminie 21 dni od dnia otrzymania dokumentów uzasadniających 
roszczenie, o których mowa w ust. 4. 

8. Jeżeli świadczenie nie zostało wypłacone w terminie, o którym mowa wyżej, „POLISA-ŻYCIE” S.A. zawiadamia 
pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczenia w całości lub części,           
a także wypłaca bezsporną część świadczenia. 
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9. Jeżeli świadczenie nie przysługuje, „POLISA-ŻYCIE” S.A. informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, 
wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty 
świadczenia. 

10. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 12, świadczenia wypłacane z tytułu niniejszej umowy ubezpieczenia nie podlegają 
pomniejszeniu o  dodatkowe opłaty. 

11. Wypłaty świadczeń dokonywane są przelewem na rachunek bankowy osoby uprawnionej do świadczenia. Koszt 
przelewu ponosi „POLISA-ŻYCIE” S.A. 

12. Na wniosek osoby uprawnionej kwota świadczenia, pomniejszona o faktyczne koszty przekazu jest przesyłana 
przekazem pocztowym na adres wskazany w zgłoszeniu roszczenia. 

13. Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia staje się bezskuteczne, jeżeli umyślnie przyczyniła się ona 
do śmierci Ubezpieczonego. 

14. Jeżeli osoba uprawniona do otrzymania świadczenia nie zgadza się z dokonanymi ustaleniami w kwestii wysokości 
przyznanego świadczenia lub odmową zaspokojenia roszczenia, ma prawo zgłosić do Prezesa Zarządu „POLISA-
ŻYCIE” S.A. żądanie ponownego rozpatrzenia roszczenia w terminie 30 dni od daty otrzymania oświadczenia w tej 
sprawie. 

15. Powyższe uprawnienie nie koliduje z prawem dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 
16. Powództwo o roszczenia wynikające z niniejszej umowy można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo 

przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby osoby uprawnionej do odbioru świadczenia. 
 

§ 11. 
1. Umowa ubezpieczenia nie podlega wykupowi. 
2. Z tytułu niniejszej umowy ubezpieczenia nie przysługują premie, rabaty lub udziały w zyskach. 
3. Wszelkie zmiany w umowie ubezpieczenia wymagają zachowania formy pisemnej - pod rygorem nieważności. 
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, 

ustawy o działalności ubezpieczeniowej, oraz innych, powszechnie obowiązujących aktów prawnych. 
5. Wszelkie oświadczenia woli związane z niniejszą umową wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.  
6. Zgodnie z postanowieniami art. 21 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz.U. z 1991r. Nr 80, poz. 350 z późniejszymi zmianami) oraz art. 831 § 3 kodeksu cywilnego (Dz.U.                  
z 1964r. Nr.16, poz.93 z późniejszymi zmianami) wszelkie świadczenia z tytułu niniejszej umowy ubezpieczenia nie 
podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem od spadków i darowizn. 

7. Wszelkie opłaty związane z płatnościami składki, o ile są wymagane, obciążają Ubezpieczonego. 
 


