
 
 

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA  
OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z KREDYTÓW / POŻYCZEK  

W MAZOWIECKIM BANKU REGIONALNYM S.A.  
LUB BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZRZESZONYM W MR BANK S.A. 
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KREDYT / POŻYCZKA MR BANK S.A. 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
 

§ 1. 
Ilekroć w niniejszych warunkach ubezpieczenia użyto określenia: 
1) Ubezpieczający, Bank - rozumie się przez to Mazowiecki Bank Regionalny S.A. 

lub Bank Spółdzielczy zrzeszony w MR Bank S.A. będący stroną zawartej  
z „POLISA-ŻYCIE” S.A. umowy ubezpieczenia zobowiązany do wpłacania składki, 
którego pełna nazwa wskazana została na polisie; 

2) „POLISA-ŻYCIE” S.A. - rozumie się przez to Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie 
„POLISA-ŻYCIE” S.A.; 

3) Umowa ubezpieczenia - rozumie się przez to zawartą na podstawie niniejszych 
Ogólnych Warunków umowę Grupowego Ubezpieczenia Osób Korzystających  
z Kredytów / Pożyczek w Mazowieckim Banku Regionalnym S.A. lub Banku 
Spółdzielczym zrzeszonym w MR Bank S.A.; 

4) Ubezpieczony - rozumie się przez to pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną 
zdolność do czynności prawnych, która wyraziła zgodę na objęcie ochroną 
ubezpieczeniową i jest stroną umowy kredytu / pożyczki w Mazowieckim Banku 
Regionalnym S.A. lub Banku Spółdzielczym zrzeszonym w MR Bank S.A; 

5) suma ubezpieczenia - rozumie się przez to kwotę będącą podstawą 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. W rozumieniu niniejszych ogólnych warunków udar mózgu  
i zawał serca nie są zaliczane do kategorii nieszczęśliwego wypadku, 

7) kredyt / pożyczka - określone uchwałami Zarządu Mazowieckiego Banku 
Regionalnego S.A. lub Banku Spółdzielczego zrzeszonego w MR Banku S.A. 
kredyty i pożyczki udzielane na podstawie: 
a) „Regulaminu udzielania kredytu konsumenckiego gotówkowego”, 
b) „Regulaminu udzielania kredytu na zakup pojazdów”, 
c) „Regulaminu udzielania kredytu konsumenckiego w UNIKONCIE”, 
d) „Regulaminu udzielania pożyczki gotówkowej”, 
e) „Regulaminu udzielania pożyczki jubileuszowej”. 

 
II. ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 

 
§ 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 i 3. 

2. W przypadku, gdy Ubezpieczony przystąpił do ubezpieczenia do końca roku 
kalendarzowego, w którym kończy 64 rok życia, z tytułu zajścia w okresie 
ubezpieczenia zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową „POLISA-ŻYCIE” S.A. 
jest zobowiązana do wypłaty następujących rodzajów świadczeń: 
1) z tytułu zgonu Ubezpieczonego  – 95 % sumy ubezpieczenia;  
2) z tytułu zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku – 5 % sumy 

ubezpieczenia (świadczenie płatne dodatkowo, niezależnie od świadczenia,  
o którym mowa w pkt. 1), 

3. W przypadku, gdy Ubezpieczony przystąpił do ubezpieczenia po upływie roku 
kalendarzowego, w którym ukończył 64 rok życia „POLISA-ŻYCIE” S.A. wypłaca 
osobom uprawnionym następujące rodzaje świadczeń: 

       1) z tytułu zgonu Ubezpieczonego  – 5 % sumy ubezpieczenia;  
 2) z tytułu zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku - 95% sumy 

ubezpieczenia (świadczenie płatne dodatkowo, niezależnie od świadczenia,  
o którym mowa w pkt. 1). 

III. UMOWA UBEZPIECZENIA 
 

zasady przystąpienia do ubezpieczenia 
 

§  3. 
1. Wolę przystąpienia do ubezpieczenia przystępujący potwierdza poprzez osobiste 

złożenie oświadczenia stanowiącego integralną część umowy kredytu / pożyczki  
w Mazowieckim Banku Regionalnym S.A. lub Banku Spółdzielczym zrzeszonym w 
MR Bank S.A. 

2. Przystąpienie do umowy ubezpieczenia nie może być dokonane przez pełnomocnika 
ani przez innego przedstawiciela osoby fizycznej. 

3. Przystąpienie do umowy ubezpieczenia jest nieskuteczne i nie wywołuje skutków 
prawnych względem „POLISA-ŻYCIE” S.A. w przypadku niespełnienia 
któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 i 2 lub naruszenia ust. 4. 

4. Przystąpienie do ubezpieczenia może nastąpić najpóźniej w roku kalendarzowym,  
w którym osoba przystępująca kończy 75 rok życia.  

5. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, ochroną ubezpieczeniową z tytułu niniejszej 
umowy ubezpieczenia może zostać objęty również współposiadacz kredytu / 
pożyczki w Mazowieckim Banku Regionalnym S.A. lub Banku Spółdzielczym 
zrzeszonym w MR Bank S.A 

 
okres ubezpieczenia 

 
§ 4. 

1. Okres ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do każdego Ubezpieczonego określany 
jest w momencie przystępowania do umowy ubezpieczenia i trwa odpowiednio do 
liczby miesięcy, w czasie których kredyt powinien / pożyczka powinna zostać 
spłacona, zgodnie z postanowieniami umowy kredytu / pożyczki, nie dłużej jednak niż 
72 miesiące.  

2. Okres ochrony ubezpieczeniowej każdego Ubezpieczonego kończy się z ostatnim 
dniem okresu, za który została opłacona składka, jednak nie później niż z ostatnim 
dniem miesiąca następującego po określonej w umowie kredytu / pożyczki dacie 
płatności ostatniej raty kredytu / pożyczki. 

 
IV. ZAKOŃCZENIE UMOWY UBEZPIECZENIA 

 
§ 5. 

Umowa ubezpieczenia kończy się w dniu: 
1) odstąpienia Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia, 
2) upływu okresu wypowiedzenia. 

 
Odstąpienie od umowy ubezpieczenia 

 
§ 6.  

1. Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie  7 dni od daty 
zawarcia umowy. 

2. O odstąpieniu od umowy Ubezpieczający jest zobowiązany poinformować 
„POLISA-ŻYCIE” S.A. na piśmie. 

3. Odstąpienie Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia jest skuteczne od dnia 
otrzymania przez „POLISA-ŻYCIE” S.A. pisemnej informacji o odstąpieniu. 

4. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego od obowiązku 
przekazania składki „POLISA-ŻYCIE” S.A. za osoby objęte ubezpieczeniem,  
za czas udzielania przez nią ochrony ubezpieczeniowej. 

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia 
 

§ 7. 
1. Umowa ubezpieczenia może zostać rozwiązana przez każdą ze stron  

z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 
2. Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie, a kończy się 
ostatniego dnia trzeciego miesiąca. 

3. Począwszy od pierwszego dnia trzeciego miesiąca, następującego po miesiącu,  
w którym złożone zostało wypowiedzenie, Ubezpieczający nie może przyjmować 
oświadczeń o przystąpieniu do ubezpieczenia i składek z tytułu ubezpieczenia. 

4. Dla osób objętych ubezpieczeniem do dnia, o którym mowa w ust. 3, ochrona 
ubezpieczeniowa kończy się wraz z upływem okresu, za który została opłacona 
składka. 

 
V. SUMA UBEZPIECZENIA 

 
§ 8. 

1. Sumę ubezpieczenia stanowi kwota będąca równowartością udzielonego 
Ubezpieczonemu kredytu / pożyczki w wysokości określonej w umowie kredytu / 
pożyczki, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. W stosunku do współposiadaczy kredytu / pożyczki objętych ochroną 
ubezpieczeniową, sumę ubezpieczenia dla każdego z nich stanowi kwota będąca 
wynikiem podziału sumy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, przez liczbę 
współposiadaczy kredytu / pożyczki. 

3. Maksymalna wysokość sumy ubezpieczenia, o której mowa w ust.1 nie może 
przekroczyć 30 000 zł.  

4. W przypadku kumulacji zobowiązań „POLISA-ŻYCIE” S.A. wynikających  
z wielokrotnego objęcia ochroną ubezpieczeniową, w ramach Grupowego 
Ubezpieczenia Osób Korzystających z Kredytów / Pożyczek w Mazowieckim Banku 
Regionalnym S.A. lub Banku Spółdzielczym zrzeszonym w MR Bank S.A, jednego 
Ubezpieczonego podstawę wymiaru wypłacanych świadczeń stanowi łączna suma 
kwot, o której mowa w ust.1, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5. 
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5. Maksymalna wysokość podstawy wymiaru świadczeń w sytuacji, o której mowa  
w ust. 4, wynosi 30 000 zł. 

  
VI. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA 

§ 9. 
1. Wysokość składek dla poszczególnych ryzyk dla grupy Ubezpieczonych jest ustalana 

na podstawie wysokości świadczenia z tytułu danego ryzyka, okresu ochrony 
ubezpieczeniowej danego Ubezpieczonego oraz wysokości sumy ubezpieczenia. 

2. Składka ubezpieczeniowa za Ubezpieczonego płatna jest  miesięcznie. 
3. Składka ubezpieczeniowa za 1 miesiąc udzielanej Ubezpieczonemu ochrony 

ubezpieczeniowej stanowi  0,6 % sumy ubezpieczenia, w tym: 
1) z tytułu ryzyka zgonu (bez względu na przyczynę) –  0,5960 %, 
2) z tytułu ryzyka zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku –  0,0040 % 

4. Składka ubezpieczeniowa za cały okres udzielanej Ubezpieczonemu ochrony 
ubezpieczeniowej stanowi iloczyn liczby miesięcy okresu ochrony i składki 
ubezpieczeniowej należnej za 1 miesiąc udzielanej ochrony, o której mowa w ust. 3. 

5. Wysokość składki, o której mowa w ust. 3, może zostać obniżona z tytułu przyznanej 
zniżki marketingowej. 

6. Ubezpieczający zobowiązany jest do wpłacania składki na wskazany przez „POLISA-
ŻYCIE” S.A. rachunek bankowy. 

7. Składka ubezpieczeniowa należna od Ubezpieczonego zaokrąglana jest do pełnych 
groszy. 

8. Składka ubezpieczeniowa obliczana jest bez zastosowania stopy technicznej. 
 

VII. POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI 
 

§ 10. 
1. Odpowiedzialność „POLISA-ŻYCIE” S.A. w stosunku do Ubezpieczonego 

rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego  
po miesiącu, w którym nastąpiło zawarcie umowy kredytu / pożyczki i złożenie 
oświadczenia o przystąpieniu do umowy ubezpieczenia oraz opłacenie pierwszej 
składki miesięcznej. 

2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 odpowiedzialność „POLISA-ŻYCIE” S.A.  
w stosunku do Ubezpieczonego wygasa: 
1) z ostatnim dniem miesiąca, za który została opłacona składka; 
2) w dniu zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. 

3. Odstąpienie przez Ubezpieczonego od umowy kredytu / pożyczki skutkuje 
wygaśnięciem względem niego odpowiedzialności „POLISA-ŻYCIE” S.A. z dniem, 
w którym „POLISA-ŻYCIE” S.A. otrzymała pisemną informację o odstąpieniu  
od umowy kredytu / pożyczki.  

4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3 składka ubezpieczeniowa za niewykorzystany 
okres ochrony zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez 
Ubezpieczającego.  

 
VIII. WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 
§ 11. 

1. Odpowiedzialność "POLISA-ŻYCIE" S.A. jest wyłączona, jeżeli wystąpienie 
zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową nastąpiło w związku z: 
1) rozpoznaniem u Ubezpieczonego przed dniem złożenia oświadczenia  

o przystąpieniu do ubezpieczenia którejkolwiek z chorób: niestabilnej choroby 
serca lub zawału serca, udaru mózgu, wad wrodzonych, nowotworu, 
niewydolności nerek, HIV, żółtaczki typu C; 

2) zaburzeniami stanu zdrowia będącymi podstawą orzeczonej, przed dniem 
złożenia oświadczenia o przystąpieniu do ubezpieczenia, niezdolności  
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: 
2) działaniami wojennymi, stanem wojennym lub wyjątkowym, 
3) czynnym udziałem Ubezpieczonego w aktach terroru, zamieszkach, 

rozruchach, 
4) popełnieniem przez Ubezpieczonego przestępstwa, 
5) skażeniem chemicznym lub radioaktywnym oraz katastrofą nuklearną, 
6) popełnieniem samobójstwa w okresie pierwszych 24 miesięcy, licząc  

od pierwszego dnia objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową,  
7) działaniem Ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości, 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 zgonu w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku jest wyłączona w przypadkach będących wynikiem: 
1. prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego lub innego 

pojazdu drogowego po użyciu alkoholu (od 0,2‰ stężenia alkoholu we krwi), 
pod wpływem narkotyków lub innych podobnie działających środków, 

2. prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego lub innego 
pojazdu drogowego bez wymaganych  i ważnych uprawnień lub bez 
świadectwa kwalifikacyjnego pojazdu, 

3. katastrofy statków powietrznych innych niż samoloty komunikacyjne 
eksploatowane przez koncesjonowanych przewoźników, gdy Ubezpieczony 
był członkiem załogi lub pasażerem statku powietrznego, 

4. uprawiania następujących dyscyplin sportu: powietrznych, lotniczych, 
nurkowania, sportów walki, sportów motorowych, motocyklowych  
i motorowodnych, wszelkich form alpinizmu, speleologii, sportów 
ekstremalnych oraz wszelkich dyscyplin sportu uprawianych wyczynowo. 

 

IX. OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA   
 

§ 12. 
1. Uprawnionym do otrzymania świadczenia jest osoba wskazana samodzielnie przez 

Ubezpieczonego. 
2. W przypadku braku wskazania osoby uprawnionej, świadczenie przysługuje 

osobom powołanym do spadku po Ubezpieczonym, w częściach określonych  
w postanowieniu sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.  

3. Ubezpieczony może dokonać przelewu praw z tytułu umowy ubezpieczenia (Cesja). 
4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3, uprawnionym do otrzymania świadczenia jest 

Cesjonariusz, na zasadach określonych w umowie cesji oraz niniejszych Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia. 

5. Osobami uprawnionymi do otrzymania części świadczenia pozostałej  
po zaspokojeniu roszczeń Cesjonariusza, są osoby, o których mowa w ust. 1 lub 2. 

X. ZASADY USTALANIA I WYPŁATY ŚWIADCZENIA 
 

§ 13. 
1. „POLISA-ŻYCIE” S.A. wypłaca świadczenie na podstawie uznania roszczenia  

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 do „POLISA-ŻYCIE” S.A. zawiadomienie o zajściu 
zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w formie pisemnej na formularzu 
„POLISA-ŻYCIE” S.A. 

3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, „POLISA-ŻYCIE” S.A. 
podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, 
zasadności zgłoszonego roszczenia i wysokości świadczenia, a także informuje 
osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba  
ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności 
„POLISA-ŻYCIE” S.A. lub wysokości świadczenia. 

4. W zależności od zdarzenia, stanowiącego podstawę zgłoszenia roszczenia, 
dokumentami, o których mowa w ust. 3, są w szczególności: odpis skrócony aktu 
zgonu, dokument potwierdzający przyczynę zgonu (np. karta statystyczna do karty 
zgonu), dokumentacja medyczna z ostatnich 24 miesięcy przed przystąpieniem do 
umowy ubezpieczenia, zaświadczenie ZUS o przyznaniu I grupy inwalidztwa, 
dokumenty wskazujące związek przyczynowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem 
a zgonem Ubezpieczonego. 

5. Wszelkie dokumenty, o których mowa w ust. 4 winny mieć postać oryginału lub kopii 
uwierzytelnionej notarialnie lub przez uprawnionego pracownika „POLISA-ŻYCIE” 
S.A. lub uprawnionego pracownika organu wydającego dany dokument. 
Uwierzytelnienie kopii karty statystycznej do karty zgonu może nastąpić również 
przez uprawnionego pracownika Urzędu Stanu Cywilnego. 

6. „POLISA-ŻYCIE” S.A. spełnia świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty 
otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie 
okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo 
wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione 
w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie 
tych okoliczności było możliwe.  

7. Jeżeli świadczenie nie zostało wypłacone w terminie, 30 dni, licząc od daty 
otrzymania zawiadomienia o wypadku, „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. 

8. 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. 

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

10. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 11, świadczenia wypłacane z tytułu niniejszej 
umowy ubezpieczenia nie podlegają pomniejszeniu o  dodatkowe opłaty. 

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

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

13. 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. 

14. Powyższe uprawnienie nie koliduje z prawem dochodzenia roszczeń na drodze 
sądowej. 

15. 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. 

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 14. 
1. Na pisemny wniosek Ubezpieczającego i za zgodą Zarządu „POLISA-ŻYCIE” S.A., 

do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe lub 
odmienne od ustalonych w niniejszych warunkach ubezpieczenia. 

2. Przed dokonaniem zmian warunków umowy ubezpieczenia, o których mowa  
w ust. 1, Ubezpieczający przekaże Ubezpieczonym w formie pisemnej informację  



o charakterze zmian wraz z określeniem ich wpływu na wysokość przysługujących 
świadczeń. 

3. Umowa ubezpieczenia nie podlega wykupowi. 
4. Z tytułu niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczonemu nie przysługują premie 

lub udziały w zyskach. 
5. Wszelkie zmiany w umowie ubezpieczenia wymagają zachowania formy pisemnej - 

pod rygorem nieważności. 
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami ubezpieczenia mają 

zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej 
oraz innych, powszechnie obowiązujących aktów prawnych. 

7. Wszelkie oświadczenia woli związane z niniejszą umową wymagają dla swej 
ważności zachowania formy pisemnej.  

8. 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. 

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

10. Niniejsze warunki ubezpieczenia wchodzą w życie z dniem 01 sierpnia 2007 roku. 
 
 
Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Osób Korzystających z Kredytów / 
Pożyczek w Mazowieckim Banku Regionalnym S.A. lub Banku Spółdzielczym zrzeszonym 
w MR BANK S.A. zatwierdzone zostały Uchwałą nr 121/2007 Zarządu Towarzystwa 
Ubezpieczeń na Życie „POLISA-ŻYCIE” S.A. z dnia 31.07.2007 roku. 

 
 
 
Za Zarząd „POLISA-ŻYCIE” S.A. 
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