
 

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, 

wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.651.630.416,89 złotych (wpłacony w całości). Infolinia: 197 97. Opłata jak za połączenie lokalne według taryfy operatora. 

Karta Produktu – Pakiet Aktywni dla Klientów Getin Noble Bank 
  
Karta Produktu zawiera podstawowe informacje o ubezpieczeniu Pakiet Aktywni dla Klientów Getin Noble Bank. Została sporządzona na podstawie Szczególnych warunków 
ubezpieczenia Klientów Getin Noble Bank Pakiet Aktywni (dalej: SWU), stanowiących załącznik do Umowy Grupowego Ubezpieczenia nr UB/02/2014/BA. Dokument nie 
jest elementem Umowy ubezpieczenia ani materiałem marketingowym oraz nie stanowi wzorca umownego. 

 
Wszelkie pytania i wątpliwości możesz wyjaśnić z przedstawicielem Getin Noble Bank S.A. 
 

FORMA  
UBEZPIECZENIA 

 CHARAKTER  
UBEZPIECZENIA 

 TOWARZYSTWO  
UBEZPIECZEŃ 

 UBEZPIECZAJĄCY  UBEZPIECZONY 
GŁÓWNY 

 ROLA GETIN  
NOBLE BANK S.A. 

Grupowa  
Ubezpieczenie  
życia i zdrowia 

 
AXA Życie Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. 

 Getin Noble Bank S.A.  

Posiadacz rachunku 
oszczędnościowo – 
rozliczeniowego w Getin 
Noble Bank S.A. 

  Ubezpieczający 

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA  
OBEJMUJE 

 SKŁADKA 

1. Śmierć.  
2. Śmierć w następstwie 

nieszczęśliwego wypadku.  
3. Śmierć w następstwie 

nieszczęśliwego wypadku 
komunikacyjnego. 

4. Pobyt w szpitalu w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku. 

5. Złamanie kości w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku. 

 1. Wysokość składki uzależniona jest od wariantu ubezpieczenia. 
2. Składka należna jest za każdy okres rozliczeniowy, w którym Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej i jest 

płatna przez Ubezpieczającego. Składka ubezpieczeniowa opłacana jest miesięcznie. 
3. W ramach promocji dla osób, które zawarły z Getin Noble Bank S.A. umowę rachunku oszczędnościowo – 

rozliczeniowego, w okresie: od następnego dnia po wyrażeniu zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową danego 
Ubezpieczonego Głównego do ostatniego dnia drugiego pełnego okresu rozliczeniowego, następującego po dacie 
wyrażenia zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową, Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej za kwotę 
równą składce za jeden okres rozliczeniowy. 

4. Każdemu Ubezpieczonemu Głównemu w ramach Umowy ubezpieczenia przysługuje tylko i wyłącznie jedno 
uczestnictwo w promocji. W przypadku kolejnego objęcia ochroną w ramach umowy ubezpieczenia nie przysługuje 
ponowne uczestnictwo w promocji. 

5. W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed upływem okresu, za który została opłacona składka, 
Towarzystwo dokona do Getin Noble Bank zwrotu składki za niewykorzystany okres udzielania ochrony. Składka 
zapłacona za okres udzielanej przez Towarzystwo ochrony ubezpieczeniowej nie podlega zwrotowi. 

 

OKRES 
OCHRONY 

START OCHRONY  
UBEZPIECZENIOWEJ KONIEC OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ KONTYNUACJA  

Jeden rok,  
przedłużana 
na kolejne 
roczne okresy 

Ochrona 
ubezpieczeniowa 
rozpoczyna się w dniu 
następującym po dniu, w 
którym Ubezpieczony 
Główny wyraził zgodę na 
objęcie ochroną 
ubezpieczeniową,. 

Ochrona ubezpieczeniowa wygasa: 
1. W stosunku do wszystkich Ubezpieczonych: 

a) w dniu odstąpienia przez Getin Noble Bank od umowy ubezpieczenia, 
b) w dniu rozwiązania umowy ubezpieczenia przez Getin Noble Bank, jednak nie wcześniej niż 

z upływem okresu rozliczeniowego, za który została zapłacona składka. 
2. W stosunku do danego Ubezpieczonego Głównego, Współmałżonka oraz dziecka z tytułu 

wszystkich zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia, z zajściem wcześniejszego ze zdarzeń: 
a) z dniem śmierci Ubezpieczonego Głównego, 
b) z upływem ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym Ubezpieczony Główny 

zrezygnował z ubezpieczenia, jeżeli złożenie oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia 
nastąpiło po upływie 30 dni od dnia objęcia ochroną, 

c) z upływem dnia złożenia oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia, jeżeli złożenie 
rezygnacji nastąpiło w terminie 30 dni od dnia objęcia ochroną, 

d) ukończenia 70. roku życia przez Ubezpieczonego Głównego – z upływem ostatniego dnia 
okresu rozliczeniowego w którym nastąpi to zdarzenie, 

e) zamknięcia przez Ubezpieczonego Głównego rachunku oszczędnościowo – 
rozliczeniowego prowadzonego przez Getin Noble Bank – z upływem ostatniego dnia okresu 
rozliczeniowego, w którym nastąpi to zdarzenie, 

f) upływu okresu, w którym Towarzystwo udzielało ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli 
wymagalna składka za ten okres nie została zapłacona w terminie, mimo uprzedniego 
wezwania Getin Noble Bank do jej zapłaty w dodatkowym terminie nie krótszym niż 7 dni. 

3. W stosunku do danego Współmałżonka z tytułu wszystkich zdarzeń objętych zakresem 
ubezpieczenia z dniem zajścia wcześniejszego ze zdarzeń: 
a) ukończenia przez Współmałżonka 70. roku życia – z upływem ostatniego dnia okresu 

rozliczeniowego w którym nastąpi to zdarzenie, 
b) śmierci Współmałżonka, 

4. W stosunku do danego Dziecka – z upływem ostatniego dnia okresu rozliczeniowego w którym 
Dziecko ukończy 25. rok życia. 

Okres ochrony dla 
danego 
Ubezpieczonego 
Głównego jest 
przedłużany na 
kolejne roczne 
okresy pod 
warunkiem 
opłacenia przez 
Ubezpieczającego 
składki należnej za 
poprzedni okres 
rozliczeniowy.  

 
 



SUMA UBEZPIECZENIA 

Wariant indywidualny Brązowy Srebrny Złoty 

Zakres: Suma ubezpieczenia 

Śmierć Ubezpieczonego Głównego 

Równowartość 
kwoty  

wpłaconych 
składek 

maksymalnie za 
okres  

12 miesięcy: do 
204 PLN 

Równowartość kwoty 
Wpłaconych składek 

maksymalnie za okres 
12 miesięcy: do  

300 PLN 

Równowartość 
kwoty wpłaconych 

składek 
maksymalnie za 

okres  
12 miesięcy: do 

408 PLN 

Śmierć Ubezpieczonego Głównego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 30 000 PLN 50 000 PLN 75 000 PLN 

Śmierć Ubezpieczonego Głównego w następstwie wypadku komunikacyjnego 30 000 PLN 50 000 PLN 75 000 PLN 

Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego Głównego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 9 000 PLN 18 000 PLN 36 000 PLN 

Złamanie kości Ubezpieczonego Głównego w następstwie nieszczęśliwego wypadku: 
                                                                                                                               Grupa I 

                                                                                                                                Grupa II 
Grupa III 

 
100 PLN 
200 PLN 
600 PLN 

 
200 PLN 
400 PLN 

1 200 PLN 

 
300 PLN 
600 PLN 

1 800 PLN 

Wariant rodzinny Brązowy Srebrny Złoty 

Zakres: Suma ubezpieczenia 

Śmierć Ubezpieczonego Głównego 

Równowartość 
kwoty wpłaconych 

składek 
maksymalnie za 

okres  
12 miesięcy: do 

348 PLN 

Równowartość kwoty 
wpłaconych składek 

maksymalnie za okres 
12 miesięcy: do  

516 PLN 

Równowartość 
kwoty wpłaconych 

składek 
maksymalnie za 

okres  
12 miesięcy: do 

756 PLN 

Śmierć Ubezpieczonego Głównego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 60 000 PLN 100 000 PLN 150 000 PLN 

Śmierć Współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku 30 000 PLN 50 000 PLN 75 000 PLN 

Śmierć Ubezpieczonego Głównego w następstwie wypadku komunikacyjnego 60 000 PLN 100 000 PLN 150 000 PLN 

Śmierć Współmałżonka w następstwie wypadku komunikacyjnego 30 000 PLN 50 000 PLN 75 000 PLN 

Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego Głównego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 9 000 PLN 18 000 PLN 36 000 PLN 

Pobyt w szpitalu Współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku 9 000 PLN 18 000 PLN 36 000 PLN 

Pobyt w szpitalu Dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku 4 500 PLN 9 000 PLN 18 000 PLN 

Złamanie kości Ubezpieczonego Głównego w następstwie nieszczęśliwego wypadku: 
                                                                                                                                           Grupa I 
                                                                                                                                            Grupa II 

Grupa III 

 
100 PLN 
200 PLN 
600 PLN 

 
200 PLN 
400 PLN 

1 200 PLN 

 
300 PLN 
600 PLN 

1 800 PLN 

Złamanie kości Współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku: 
                                                                                                                                            Grupa I 
                                                                                                                                             Grupa II 

Grupa III 

 
100 PLN 
200 PLN 
600 PLN 

 
200 PLN 
400 PLN 

1 200 PLN 

 
300 PLN 
600 PLN 

1 800 PLN 

Złamanie kości Dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku: 
                                                                                                                                            Grupa I 
                                                                                                                                             Grupa II 

Grupa III 

 
100 PLN 
200 PLN 
600 PLN 

 
200 PLN 
400 PLN 

1 200 PLN 

 
300 PLN 
600 PLN 

1 800 PLN 

 

ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE 

1. Wysokość wypłacanych świadczeń uzależniona jest od sum ubezpieczenia z tytułu poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych. 
2. Świadczenie należne z tytułu Pobytu w szpitalu Ubezpieczonego Głównego, Współmałżonka lub Dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku; Złamania kości 

Ubezpieczonego Głównego Współmałżonka lub Dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku, zostanie wypłacone Ubezpieczonemu Głównemu.  
3. Świadczenie należne z tytułu śmierci Ubezpieczonego Głównego – Uposażonemu albo osobie uprawnionej w przypadku braku wskazania Uposażonych. 
4. Świadczenia ubezpieczeniowe nie podlegają opodatkowaniu. 

 

WARUNKI OBJĘCIA OCHRONĄ 

Ochroną może być objęta każda osoba fizyczna, która w dniu wyrażenia zgody na objęcie ochroną spełnia jednocześnie poniższe warunki: 
1. ukończyła 18 lat i nie ukończyła 69 lat,  
2. posiadająca rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w Getin Noble Bank S.A.,  
3. ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Ochroną ubezpieczeniową w wariancie rodzinnym może zostać objęty Współmałżonek, jeśli nie ukończył 69. roku życia oraz Dziecko, jeżeli nie ukończyło 25. roku 
życia. 

 



W JAKICH SYTUACJACH UBEZPIECZYCIEL NIE UDZIELA OCHRONY? (WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI) 

Pełna lista wyłączeń odpowiedzialności w odniesieniu do konkretnych elementów ochrony znajduje się w § 10 SWU.  
1. Świadczenie ubezpieczeniowe nie zostanie wypłacone w przypadku, gdy nieszczęśliwy wypadek będący przyczyną zdarzenia ubezpieczeniowego objętego 

zakresem ubezpieczenia jest między innymi skutkiem:  
a) spożycia przez Ubezpieczonego alkoholu w ilości powodującej, że zawartość alkoholu w jego organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi 

od 0,2 ‰ alkoholu albo do obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg alkoholu w 1 dm3; 
b) udziału Ubezpieczonego w sportach wysokiego ryzyka, przez które rozumiane są sporty oraz aktywność fizyczna, których uprawianie wymaga 

działania w warunkach podwyższonego ryzyka ze względu na wystąpienie choćby jednego z następujących czynników ryzyka: jazda konna, użycie 
broni białej lub palnej, użycie pojazdów silnikowych w rajdach albo wyścigach, zorganizowania lub umówiona między stronami walka wręcz, 
schodzenie pod wodę na głębokość większą niż 10 m, zamierzonych wędrówek w terenie górskim poza wytyczonymi trasami lub szlakami; za 
sporty wysokiego ryzyka uważa się również sporty ekstremalne, przez które rozumie się sporty lub aktywność fizyczną, których uprawianie 
wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi lub działania w warunkach zagrożenia życia: sporty powietrzne, downhill rowerowy, wspinaczka 
wysokogórska, skalna, skałkowa, lodowa, speleologia, skoki narciarskie, skoki akrobatyczne na nartach, skoki z wysokich budynków lub skał, 
skoki bungee, jazda po muldach, rafting, sporty uprawiane na rzekach górskich, a także wyprawy do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi 
warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi: pustynia, wysokie góry (pow. 400 m n.p.m.), busz, bieguny, dżungla, tereny lodowcowe, 

2. Świadczenie ubezpieczeniowe nie zostanie wypłacone w przypadku, gdy celem pobytu w szpitalu m.in. jest: 
a) wykonanie Ubezpieczonemu rutynowych badań lekarskich, badań biologicznych, badań rentgenowskich oraz innych badań, o ile przyczyną ich 

przeprowadzenia nie są obrażenia ciała, 
b) wykonanie Ubezpieczonemu zabiegów rehabilitacyjnych. 

 

DOKUMENTY  
UBEZPIECZENIOWE  ODSTAPIENIE / WYPOWIEDZENIE UMOWY UBEZPIECZENIA  JAK ZGŁOSIĆ ROSZCZENIE? 

SWU oraz  
formularze dotyczące 
ubezpieczenia  
znajdują się na stronie 
internetowej  
www.getinbank.pl 

 

1. Ubezpieczony Główny może zrezygnować z ubezpieczenia w ciągu 30 
dni od dnia objęcia go ochroną ubezpieczeniową, w takim przypadku 
ochrona ubezpieczeniowa wygasa z dniem, w którym Ubezpieczony 
Główny złożył oświadczenie o rezygnacji.  

2. Po upływie terminu wskazanego powyżej, Ubezpieczony Główny może 
zrezygnować z ubezpieczenia, w takim przypadku ochrona 
ubezpieczeniowa wygasa z upływem ostatniego dnia okresu 
rozliczeniowego. 

 
Oświadczenie może być złożone do Getin Noble Bank w formie pisemnej 
lub telefonicznie. 

 

Zawiadomienie o zajściu zdarzenia / wniosek o wypłatę 

świadczenia można złożyć pisemnie lub osobiście w 

siedzibie Ubezpieczyciela; 

Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia zdarzenia 
ubezpieczeniowego zawarte są w § 7 SWU. 

 

SKARGI I REKLAMACJE 

1. W każdym przypadku Ubezpieczony Główny, Współmałżonek, Dziecko lub Uposażony oraz uprawniony z umowy ubezpieczenia ma prawo do składania reklamacji 
do Zarządu Ubezpieczyciela. Reklamacja to wystąpienie, w tym skarga i zażalenie, skierowane do Ubezpieczyciela zawierające zastrzeżenia dotyczące usług 
świadczonych przez Ubezpieczyciela. 

2. Reklamacje można składać w następujący sposób: 
– ustnie  
– telefonicznie pod nr telefonu 22 555 05 06 lub 801 200 200 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) albo osobiście podczas wizyty w jednostce Ubezpieczyciela,  
– w formie elektronicznej na adres e-mail: ubezpieczenia@axa.pl, 
– w formie pisemnej – osobiście w siedzibie Towarzystwa: AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa albo drogą pocztową na adres: 
AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Chłodna 5100-867 Warszawa, 
Z dopiskiem: Obszar Bancassurance i Programy Partnerskie AXA 

3. Jeżeli osoba składająca reklamację nie zgadza się ze stanowiskiem Ubezpieczyciela wyrażonym w odpowiedzi na reklamację, może wystąpić z wnioskiem o 

rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego. Osoba składająca reklamację może również wystąpić do sądu powszechnego z powództwem przeciwko 

Ubezpieczycielowi, tj. AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – według właściwości określonej w pkt. 4 poniżej.  

4. Powództwo o roszczenie wynikające z Umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca 

zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Powództwo o roszczenie wynikające z Umowy 

ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego lub 

spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.  

5. Konsument w sprawach ochrony swoich praw i interesów ma także możliwość zwrócenia się o pomoc do właściwego miejscowo Powiatowego (Miejskiego) 

Rzecznika Konsumentów. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.  

6. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozpatrywaniu rozwiązywaniu sporów konsumenckich informujemy, że podmiotem 

uprawnionym dla AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. do prowadzenia postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami w 

rozumieniu tej ustawy jest Rzecznik Finansowy (Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; www.rf.gov.pl). 

7. Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia ich wpływu. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, 

zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia, okolicznościach do ustalenia dacie uzyskania odpowiedzi. Maksymalny termin 

rozpatrzenia reklamacji nie może przekroczyć 60 dni kalendarzowych licząc od dnia jej wpływu.  

 
Powyższych informacji nie należy odczytywać jako oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia. 
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. 
1. Getin Noble Bank S.A. jest wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 11165368/A i wykonuje 

czynności agencyjne na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń, w tym AXA Życie TU S.A.  
2. Decyzja o przystąpieniu do Umowy ubezpieczenia powinna zostać podjęta po zapoznaniu się z dokumentacją ubezpieczeniową, zwłaszcza ze szczególnymi warunkami 

ubezpieczenia, gdzie znajdują się szczegółowe informacje o ubezpieczeniu. 
 


