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KARTA MINIMALNEGO ZAKRESU UBEZPIECZENIA DO KREDYTU:
KREDYT OBROTOWY (LIMIT W RACHUNKU BIEŻĄCYM)
(DALEJ „KARTA MINIMALNEGO ZAKRESU UBEZPIECZENIA”)
Karta minimalnego zakresu ubezpieczenia zawiera informacje o wymaganym zakresie ochrony ubezpieczeniowej, jaki Idea Bank S.A. (dalej „Bank’’) respektuje
jako zabezpieczenie dla kredytu obrotowego (ratalnego) (dalej „kredyt’’), który nie posiada danego rodzaju zabezpieczenia:
1.
Hipoteka na nieruchomościach mieszkalnych bądź,
2.
Hipoteka na nieruchomościach komercyjnych bądź,
3.
Hipoteka na nieruchomościach mieszkalnych i niemieszkalnych bądź,
4.
Zastaw (zwykły rejestrowy) / przywłaszczenie na ruchomościach bądź,
5.
Cesja wierzytelności z kontraktu.
Karta minimalnego zakresu ubezpieczenia jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy kredytu, została przygotowana przez Bank na
podstawie Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego w czerwcu 2014 r. i
obowiązuje od 31 marca 2015 r.
I. Główne parametry Ubezpieczenia do Umowy Kredytu :

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Suma ubezpieczenia

Minimalne wyłączenia i ograniczenia
odpowiedzialności Towarzystwa
Ubezpieczeń

Dokumenty wymagane do oceny
powyższych warunków ubezpieczenia
w przypadku oceny przez Bank
produktu, którego Klient nie zawarł
za pośrednictwem Banku

Przedmiotem ubezpieczenia powinno być łącznie:
•
Zgon i
•
Całkowita Niezdolność do Pracy i
•
Poważne Zachorowanie i
•
Zgon w wyniku NNW i
•
Trwałe Inwalidztwo i
•
Czasowa Niezdolność do Pracy i
•
Hospitalizacja i
•
Strata finansowa na wypadek błędu księgowego i
•
Utrata stałego źródła dochodu.
Suma Ubezpieczenia musi wynosić co najmniej łącznie:
•
50% kwoty kredytu netto (nie więcej niż 500.000 zł) w przypadku zajścia zdarzenia z tytułu ryzyka:
o
Zgon i
o
Całkowita Niezdolność do Pracy i
o
Poważne Zachorowanie i
o
Zgon w wyniku NNW i
o
Trwałe Inwalidztwo i
•
12% kwoty kredytu netto (minimalnie 4.000 zł, nie więcej niż 30.000 zł) w przypadku zajścia zdarzenia
z tytułu ryzyka Czasowa Niezdolność do Pracy i
•
6% kwoty kredytu netto (minimalnie 4.000 zł, nie więcej niż 30.000 zł) w przypadku zajścia zdarzenia
z tytułu ryzyka Hospitalizacja i
•
Dla kredytów:
o
z przedziału 4.000 zł – 40.000.00 zł kwoty kredytu netto: 4.000 zł w przypadku zajścia
zdarzenia z tytułu ryzyka Strata finansowa na wypadek błędu księgowego;
o
z przedziału 40.000.01 zł – 500.000.00 zł kwoty kredytu netto: 3% kwoty kredytu netto
(minimalnie 4.000 zł, nie więcej niż 30.000 zł) w przypadku zajścia zdarzenia z tytułu
ryzyka Strata finansowa na wypadek błędu księgowego i
•
Dla kredytów:
o
z przedziału 4.000 zł – 40.000.00 zł kwoty kredytu netto: 10% kwoty kredytu netto
(maksymalnie 8.000 zł) w przypadku zajścia zdarzenia z tytułu ryzyka Utrata stałego źródła
dochodu;
o
z przedziału 40.000.01 zł – 500.000.00 zł kwoty kredytu netto: 4% kwoty kredytu netto
(maksymalnie 40.000 zł w przypadku zajścia zdarzenia z tytułu ryzyka Utrata stałego
źródła dochodu.
1.
Brak zapisu o franszyzie integralnej.
2.
Brak zapisu o udziale własnym (inaczej nazywanego franszyzą redukcyjną, bezwzględną lub bezwarunkową).
3.
Możliwość ustanowienia cesji na Bank.
4. Brak cesji już zawartej na inne podmioty.
1.
Warunki Ubezpieczenia z tabelą opłat.
2.
Dokument potwierdzający objęcie ochroną ubezpieczeniową Kredytobiorcy lub właściciela przedsiębiorstwa
jeżeli Kredytobiorcą jest przedsiębiorstwo wystawiony przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe (polisa/
certyfikat) - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub pracownika
Banku.
3.
Dokument wystawiony przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe potwierdzający aktualną na dzień podpisania
umowy kredytu szacowaną kwotę świadczenia należnego Klientowi z tytułu wypowiedzenia umowy /
rezygnacji z ubezpieczenia oraz brak ustanowienia cesji na rzecz innych podmiotów z ubezpieczenia.
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Ważne:
Udzielenie kredytu Bank uzależnia od ustanowienia przez Kredytobiorcę zabezpieczenia w formie cesji z polisy ubezpieczeniowej o zakresie ochrony
wskazanej w Karcie minimalnego zakresu ubezpieczenia.
Koszt kredytu nie jest zróżnicowany w zależności od zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Banku lub innego uprawnionego podmiotu.

Umowa ubezpieczenia powinna zostać zawarta na podstawie prawa polskiego.
Towarzystwo Ubezpieczeń powinno posiadać aktualną licencję na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
•
e-mail: kontakt@ideabank.pl
•
telefon: 22 101 10 10 lub 801 999 111 (Koszt połączenia zgodny ze stawką Operatora)
Bank zastrzega, że niniejsza Karta minimalnego zakresu ubezpieczenia nie zastępuje, ani nie stanowi zmiany, aneksu, czy dodatkowego porozumienia do
umowy kredytu. Zabezpieczenia udzielonego kredytu wskazane zostaną w umowie kredytu. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszej Karty
minimalnego zakresu ubezpieczenia w stosunku do postanowień umowy kredytu pierwszeństwo mają warunki i postanowienia zawarte w umowie kredytu.

