ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z KARTĄ PRODUKTU WYDRUKOWANĄ WIĘKSZĄ CZCIONKĄ.
ZAPYTAJ O TO PRZEDSTAWICIELA UBEZPIECZAJĄCEGO

Karta Produktu
GRUPOWE UBEZPIECZENIE
DLA KLIENTÓW
GETIN NOBLE BANK S.A. – PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚCI
Karta Produktu została przygotowana przez Ubezpieczającego we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. na podstawie Warunków
grupowego ubezpieczenia dla Klientów GETIN NOBLE BANK S.A. Program Ochronny od Upadłości (dalej: „WU”).
Przeczytaj uważnie ten dokument, abyś wiedział jakie są cechy produktu, jakie korzyści daje Ci to ubezpieczenie oraz jakie obowiązki są z nim
związane. Pamiętaj, że skorzystanie z ubezpieczenia jest dobrowolne.
FORMA UBEZPIECZENIA

Grupowe

CHARAKTER
UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie odpowiedzialności Ubezpieczonego z tytułu braku spłaty Wierzytelności na skutek zajścia
Zdarzenia Ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia, w następstwie którego zostało przeprowadzone
postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku Klienta.

TOWARZYSTWO
UBEZPIECZEŃ

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.

UBEZPIECZAJĄCY

ProEkspert Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

UBEZPIECZONY

Kredytobiorca

ROLA
GETIN NOBLE BANK S.A.

Agent ubezpieczeniowy wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję
Nadzoru Finansowego, pod numerem 11165368/A. Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Przyokopowej 33 wykonuje czynności agencyjne na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń, w tym na rzecz
Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. Informacje o wpisie Banku do rejestru agentów Klient może
sprawdzić
poprzez
złożenie
wniosku
do
KNF
lub
poprzez
stronę
internetową:
https://au.knf.gov.pl/Au_online/.

PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU

ZAKRES OCHRONY
UBEZPIECZENIOWEJ

1.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność Ubezpieczonego z tytułu braku spłaty
Wierzytelności, na skutek zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia, w
następstwie, którego zostało przeprowadzone postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację
majątku Klienta.

2.

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za Szkody powstałe w okresie 36 miesięcy od daty zajścia
Zdarzenia ubezpieczeniowego, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności, o których mowa
w § 5 WU. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do wysokości Sumy Ubezpieczenia.

Wierzytelność – wierzytelność wobec Ubezpieczonego wynikająca z zobowiązania powstałego w okresie
ubezpieczenia bezpośrednio związana z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą,
niespłacona przez Klienta na dzień zakończenia postępowania upadłościowego, która nie znalazła
pokrycia w masie upadłości, a która zgodnie z treścią zatwierdzonej zgodnie z Prawem Upadłościowym
listy wierzytelności, pozostała do zapłaty zgodnie ze stanem na dzień uprawomocnienia się postanowienia
o zakończeniu postępowania upadłościowego. Wierzytelność nie jest powiększona o odsetki i inne
należności uboczne powstałe po dacie powstania Szkody. Za zakończenie postępowania upadłościowego
nie uznaje się umorzenia tego postępowania.
Szkoda – kwota stanowiąca 25% Wierzytelności. Za dzień powstania Szkody uznaje się dzień
uprawomocnienia się postanowienia sądu o zakończeniu postępowania upadłościowego obejmującego
likwidację majątku Klienta.

WARUNKI
OBJĘCIA OCHRONĄ
UBEZPIECZENIOWĄ

Ubezpieczeniem może zostać objęty Klient, czyli podmiot który podpisał z Getin Noble Bank S.A. umowę
kredytu będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, spółką cywilną lub spółką osobową
prawa handlowego.
1.

WYŁĄCZENIA
I OGRANICZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI
TOWARZYSTWA
UBEZPIECZEŃ
2.

SUMA UBEZPIECZENIA

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona w następujących przypadkach:
1) zajście Zdarzenia Ubezpieczeniowego było skutkiem wojny, wojny domowej, aktów
terroryzmu, rebelii, zamieszek, powstania, konfiskaty wojennej, wprowadzenia stanu
wojennego lub wyjątkowego, rekwizycji przez wszelką władzę, działania energii jądrowej,
skażenia radioaktywnego lub innego zdarzenia losowego uznanego za klęskę żywiołową
przez uprawniony organ administracji publicznej;
2) złożenia przez Klienta ubiegając się o kredyt w Getin Noble Banku S.A. fałszywych lub
stwierdzających nieprawdę dokumentów dotyczących stanu, prowadzonej działalności
gospodarczej lub zatrudnienia, uzyskiwanych przychodów i/lub dochodów, a także
potwierdzających tożsamość Klienta, o ile miało to wpływ na zajście Zdarzenia
Ubezpieczeniowego.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za Szkody stanowiące część Wierzytelności
podlegających zaspokojeniu w kategoriach pierwszej, drugiej i trzeciej określonych zgodnie z
Prawem Upadłościowym.

Kwota wskazana w Deklaracji Zgody, stanowiąca nie więcej niż 40 % wartości początkowej kredytu, nie
może być wyższa niż 600 000 złotych. Każda wypłata Odszkodowania zmniejsza Sumę Ubezpieczenia.

ODSZKODOWANIE

Odszkodowanie wypłacane jest granicach Sumy Ubezpieczenia, w kwocie stanowiącej 25% Wierzytelności.
Za dzień powstania Szkody uznaje się dzień uprawomocnienia się postanowienia sądu o zakończeniu
postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Klienta.

ZGŁOSZENIE
ROSZCZENIA

Zawiadomienie o zajściu Zdarzenia Ubezpieczeniowego / wniosek o wypłatę Odszkodowania Ubezpieczony
może złożyć:
1)
elektronicznie, na stronie: http://www.tueuropa.pl/pl/centrum-obslugi-klienta/zglos-szkode;
2)
pisemnie lub osobiście u Ubezpieczyciela: Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.,
ul. Gwiaździsta 62, 53- 413 Wrocław, wzór Wniosku o wypłatę odszkodowania został pomocniczo
przygotowany przez Ubezpieczyciela i jest dostępny w siedzibie Ubezpieczyciela i
Ubezpieczającego,
3)
za pośrednictwem Ubezpieczającego lub Agenta.

SKŁADKI I TERMINY
PŁATNOŚCI

1. Składka opłacana jest jednorazowo za cały okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela według
stawki obowiązującej na dzień przedstawienia Ubezpieczającemu oferty ubezpieczenia przez
Ubezpieczającego.
2. Do zapłaty składki ubezpieczeniowej zobowiązany jest Ubezpieczający.

PODATEK OD
ŚWIADCZEŃ
UBEZPIECZENIOWYCH

Na dzień przedstawienia oferty ubezpieczeniowej świadczenia wypłacane z umowy ubezpieczeniowej nie
podlegają opodatkowaniu.
1.
2.

3.
SKARGI I REKLAMACJE

4.

5.
6.
7.

8.

Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Ubezpieczony ma prawo do składania reklamacji do Departamentu Obsługi Reklamacji
Ubezpieczyciela osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa:
1)
pisemnie (doręczona osobiście albo przesyłką pocztową na adres TU Europa S.A.,
ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław),
2)
z wykorzystaniem aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej www.tueuropa.pl –
Centrum Obsługi Klienta,
3)
w formie ustnej do protokołu podczas wizyty Klienta w siedzibie Ubezpieczyciela lub Biurze
Regionalnym, którego adres dostępny jest pod numerami infolinii Ubezpieczyciela:
801 500 300,
4)
telefonicznie pod numerami infolinii Ubezpieczyciela: 801 500 300.
Aktualne dane teleadresowe Ubezpieczyciela znajdują się na stronie internetowej
www.tueuropa.pl.
Ubezpieczony może zwrócić się do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy lub wystąpić z
wnioskiem o przeprowadzenie przez Rzecznika Finansowego pozasądowego postępowania w
sprawie rozwiązywania sporów między klientami podmiotów rynku finansowego a tymi
podmiotami a także korzystać z pomocy Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.
Niezwłoczne zgłoszenie reklamacji przez Ubezpieczonego oraz załączenie stosownych
dokumentów wpływa na przyśpieszenie procesu rozpatrzenia.
Ubezpieczyciel na żądanie składającego reklamację potwierdza fakt jej złożenia pisemnie lub w
inny uzgodniony z nim sposób.
Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela w terminie 30 dni licząc od dnia ich wpływu.
W szczególnie skomplikowanych przypadkach, zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o
przyczynie opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy
oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji nie
może przekroczyć 60 dni licząc od dnia jej wpływu.
Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie pisemnej. Przekazanie odpowiedzi w
formie elektronicznej może nastąpić na wyraźne życzenie składającego reklamację.

Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) rozpoczyna się z dniem przyjęcia przez Ubezpieczającego
podpisanej Deklaracji Zgody jednak nie wcześniej niż z dniem zapłaty składki ubezpieczeniowej i kończy
się:
a) z upływem pełnych 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 lub 18 miesięcy kalendarzowych
w zależności od wskazanego w Deklaracji Zgody wariantu ubezpieczenia, lub
OKRES OCHRONY
UBEZPIECZENIOWEJ

b) z dniem zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego, lub
c) z upływem okresu ubezpieczenia, za jaki została zapłacona składka ubezpieczeniowa, lub
d) z upływem dnia, w którym Ubezpieczony złożył oświadczenie woli o wystąpieniu
z ubezpieczenia,
w zależności od tego, które z wyżej wymienionych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
1.

MOŻLIWOŚĆ
WYSTĄPIENIA Z
UBEZPIECZENIA
2.

Ubezpieczony może w każdej chwili wystąpić z ubezpieczenia składając Ubezpieczycielowi,
Ubezpieczającemu lub za pośrednictwem Agenta oświadczenie woli o wystąpieniu z
ubezpieczenia zawierającego dane pozwalające na identyfikację osoby składającej oświadczenie
i identyfikację Umowy, na podstawie której został objęty ochroną ubezpieczeniową (nr Deklaracji
Zgody). Ubezpieczający zobowiązany jest do powiadomienia Ubezpieczyciela o tym fakcie.
W takim przypadku ochrona ubezpieczeniowa wygasa z upływem dnia, w którym Ubezpieczony
złożył oświadczenie woli o wystąpieniu Ubezpieczającemu.

WARUNKI PROMOCYJNE
Nie dotyczy.
DOKUMENTY UBEZPIECZENIOWE
Informujemy, że WU oraz formularze dotyczące Grupowej Umowy ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A.- Pakiet Ochronny
od Upadłości znajdują się na stronie internetowej: www.pro-ekspert.pl.

Getin Noble Bank S.A., stosuje zasady określone w Rekomendacji U z dnia 24 czerwca 2014 r. dotyczącej dobrych praktyk w zakresie
bancassurance wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz w „Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie
ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi” wydanej przez Związek Banków Polskich. Postępowanie przez Agenta zgodnie z
dobrymi praktykami zapewnia między innymi rzetelną i przejrzystą informację dotyczącą objęcia ochroną ubezpieczeniową oraz wysokie standardy
obsługi.

Zastrzeżenia i informacje prawne dotyczące Karty Produktu:
1. Przedstawionych powyżej informacji nie należy odczytywać jako oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia
Deklaracji Zgody.
2. Powyższy dokument nie stanowi wzorca umownego ani też nie jest integralną częścią umowy ubezpieczenia.
3. Dokument jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą do podejmowania decyzji o złożeniu Deklaracji
Zgody. Decyzja o złożeniu Deklaracji Zgody powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją ubezpieczeniową, w
tym zwłaszcza z WU, gdzie znajdują się szczegółowe informacje o ubezpieczeniu.

