Dodatkowe Postanowienia Regulujące Zasady Ochrony
Ubezpieczeniowej Udzielanej w Ramach „Umowy
Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Zaciągających
Kredyty Hipoteczne w Banku DnB NORD Polska S.A.”
z dnia 18 października 2010 roku (zwanej dalej „umową
ubezpieczenia”)
§1
1. Postanowienia niniejszego dokumentu, zwanego dalej
„dodatkowymi postanowieniami”, mają zastosowanie do ochrony
ubezpieczeniowej udzielanej w ramach umowy ubezpieczenia, na
podstawie warunków ubezpieczenia, pod warunkiem, że dodatkowe
postanowienia zostały zaakceptowane przez Ubezpieczonych.
2. Terminy użyte w dodatkowych postanowieniach przyjmują
następujące znaczenie:
1) indywidualne zasady - zasady udzielania ochrony
ubezpieczeniowej odbiegające od określonych w umowie
ubezpieczenia, warunkach ubezpieczenia i dodatkowych
postanowieniach stosowane w sytuacjach i na zasadach określonych
w niniejszych dodatkowych postanowieniach;
2) potwierdzenie zmian - dokument stanowiący potwierdzenie
zmiany zasad udzielania ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
wskazanym w dodatkowych postanowieniach, zawierający
oświadczenie Kredytobiorcy o akceptacji dodatkowych postanowień
i podpisywany przez Kredytobiorcę; potwierdzenie zmian może
zawierać również oświadczenie Ubezpieczonego o akceptacji
indywidualnych zasad udzielania ochrony ubezpieczeniowej;
3) wniosek dla nowego Kredytobiorcy - dokument zawierający
oświadczenie Kredytobiorcy, który stał się stroną umowy
kredytu po dacie zawarcia umowy kredytu, po zgodzie na objęcie
ubezpieczeniem w ramach umowy kredytu.
3. Pozostałe terminy użyte w dodatkowych postanowieniach
przyjmują znaczenie nadane im w warunkach ubezpieczenia, o ile co
innego nie wynika z kontekstu.
4. W przypadku gdy dodatkowe postanowienia zawierają regulacje
odmienne od warunków ubezpieczenia, dodatkowe postanowienia
mają pierwszeństwo przed warunkami ubezpieczenia.
§2
1. W przypadku podwyższenia kwoty udzielonego kredytu na
podstawie aneksu do umowy kredytu dla kontynuacji ochrony
ubezpieczeniowej udzielanej Ubezpieczonemu na zasadach
obowiązujących przed dniem zawarcia tego aneksu (w szczególności
dotyczących ustalania wysokości sumy ubezpieczenia oraz
składki ubezpieczeniowej) wymagana jest każdorazowo zgoda
Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel podejmuje decyzję, w zakresie
określonym w zdaniu poprzedzającym, na podstawie analizy
kwestionariusza medycznego złożonego przez Ubezpieczonego lub
wyników badań medycznych, którym poddał się Ubezpieczony, z
zastrzeżeniem ust. 2.
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2. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do odmowy objęcia
Kredytobiorcy ubezpieczeniem lub zaproponowania Kredytobiorcy
objęcia ochroną ubezpieczeniową na indywidualnych zasadach.
3. W przypadku zgody Ubezpieczyciela na kontynuację ochrony
ubezpieczeniowej bez zmiany jej zasad, zwiększona suma
ubezpieczenia (wynikająca z podwyższenia kwoty kredytu)
obowiązuje:
1) od dnia zawarcia aneksu do umowy kredytu, ale nie wcześniej niż
od dnia wydania zgody przez Ubezpieczyciela, jeżeli zgoda została
wydana w pierwszym okresie ubezpieczenia,
2) od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego właściwego dla
płatności rat z tytułu umowy kredytu następującego po okresie
rozliczeniowym, w którym Ubezpieczyciel wydał zgodę na objęcie
Kredytobiorcy ochroną ubezpieczeniową, jeżeli zgoda ta została
wydana w drugim okresie ubezpieczenia lub dodatkowym okresie
ubezpieczenia.
4. Zgoda Ubezpieczyciela na kontynuację ochrony ubezpieczeniowej
bez zmiany zasad jej udzielania, w przypadku zawarcia aneksu do
umowy kredytu podwyższającego kwotę udzielonego kredytu w
pierwszym okresie ubezpieczenia, skutkuje obowiązkiem opłacenia
przez Ubezpieczającego dodatkowej składki ubezpieczeniowej, której
podstawą wyliczenia jest kwota, o którą wzrosła kwota kredytu.
Dodatkowa składka ubezpieczeniowa wyliczana jest za okres od dnia
wskazanego w ust. 3 pkt 1 lub pkt 2 do ostatniego dnia pierwszego
okresu ubezpieczenia.
5. W przypadku zaproponowania Kredytobiorcy objęcia ochroną
ubezpieczeniową na indywidualnych zasadach ochrona
ubezpieczeniowa z zastosowaniem tych indywidualnych zasad oraz
zwiększonej sumy ubezpieczenia (wynikającej z podwyższenia kwoty
kredytu) obowiązuje:
1) od dnia zawarcia aneksu do umowy kredytu, ale nie wcześniej
niż od dnia zaakceptowania przez Ubezpieczonego indywidualnych
zasad udzielania ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli Ubezpieczony
zaakceptował indywidualne zasady w czasie trwania pierwszego
okresu ubezpieczenia,
2) od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego właściwego dla
płatności rat z tytułu umowy kredytu następującego po okresie
rozliczeniowym, w którym Ubezpieczony zaakceptował indywidualne
zasady udzielania mu ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli nastąpiło
to w drugim okresie ubezpieczenia lub dodatkowym okresie
ubezpieczenia.
6. Zgoda Ubezpieczyciela, jak również propozycja kontynuacji
ochrony ubezpieczeniowej na zmienionych zasadach, potwierdzana
jest wydawanym przez Ubezpieczającego dokumentem
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potwierdzenia zmian. Potwierdzenie zmian, o którym mowa w
zdaniu poprzedzającym podpisywane jest przez Ubezpieczonego.
7. Jeżeli ochroną ubezpieczeniową, w związku z daną umową
kredytu, objętych jest dwóch lub więcej Kredytobiorców, to
postanowienia ust. 1-6 mają zastosowanie do każdego z nich.
§3
W przypadku zmniejszenia kwoty udzielonego kredytu (w
szczególności wskutek częściowej spłaty kredytu) na podstawie
aneksu do umowy kredytu zawartego w pierwszym okresie
ubezpieczenia, odpowiednia do zmniejszenia sumy ubezpieczenia
część składki ubezpieczeniowej zwracana jest Ubezpieczającemu
przez Ubezpieczyciela (z uwzględnieniem okresu pozostałego do
zakończenia pierwszego okresu ubezpieczenia).
§4
1. W przypadku zmniejszenia liczby Kredytobiorców objętych
ubezpieczeniem w związku z daną umową kredytu (w szczególności
będącego wynikiem zawarcia aneksu do umowy kredytu, na
podstawie którego Ubezpieczony przestaje być stroną tej umowy
kredytu), dla zwiększenia sumy ubezpieczenia w stosunku do
pozostałych Kredytobiorców objętych ubezpieczeniem wymagana
jest każdorazowo zgoda Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel podejmuje
decyzję, w zakresie określonym w zdaniu poprzedzającym, na
podstawie analizy kwestionariusza medycznego złożonego przez
Ubezpieczonego lub wyników badań medycznych, którym poddał się
Ubezpieczony, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do odmowy zmiany
wysokości sumy ubezpieczenia lub zaproponowania Kredytobiorcy
objęcia ochroną ubezpieczeniową na indywidualnych zasadach.
3. W przypadku zgody Ubezpieczyciela na zwiększenie sumy
ubezpieczenia w stosunku do pozostałych Ubezpieczonych bez
zmiany zasad udzielanej ochrony ubezpieczeniowej zwiększona
suma ubezpieczenia obowiązuje:
1) od dnia zawarcia aneksu do umowy kredytu, ale nie wcześniej niż
od dnia wydania zgody przez Ubezpieczyciela, jeżeli zgoda została
wydana w pierwszym okresie ubezpieczenia,
2) od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego właściwego dla
płatności rat z tytułu umowy kredytu następującego po okresie
rozliczeniowym, w którym Ubezpieczyciel wydał zgodę na
zmianę wysokości sumy ubezpieczenia, jeżeli zgoda ta została
wydana w drugim okresie ubezpieczenia lub dodatkowym okresie
ubezpieczenia.
4. W przypadku, gdy zwiększenie sumy ubezpieczenia w stosunku
do pozostałych Ubezpieczonych decyzją Ubezpieczyciela wymaga
indywidualnych zasad udzielania ochrony ubezpieczeniowej:
1) ochrona ubezpieczeniowa kontynuowana jest do końca
pierwszego okresu ubezpieczenia z zastosowaniem sumy
ubezpieczenia wynikającej z pierwotnego harmonogramu spłat,
jeżeli do zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, doszło w
pierwszym okresie ubezpieczenia; zwiększenie sumy ubezpieczenia
możliwe jest począwszy od drugiego okresu ubezpieczenia, po
ponownym podjęciu przez Ubezpieczyciela decyzji w tym zakresie
na podstawie złożonego przez Ubezpieczonego kwestionariusza
medycznego lub wyników badań medycznych, którym Ubezpieczony
ponownie się poddał, przy czym kwestionariusz medyczny musi
zostać złożony ponownie nie wcześniej niż 30 dni przed upływem
pierwszego okresu ubezpieczenia;
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2) zwiększona suma ubezpieczenia obowiązuje od pierwszego
dnia okresu rozliczeniowego właściwego dla płatności rat z tytułu
umowy kredytu następującego po okresie rozliczeniowym, w
którym Ubezpieczony zaakceptował indywidualne zasady udzielania
danemu Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli do
zawarcia aneksu do umowy kredytu, o którym mowa w ust. 1,
doszło w drugim okresie ubezpieczenia lub dodatkowym okresie
ubezpieczenia.
5. Jeżeli do ponownego złożenia kwestionariusza medycznego, o
którym mowa w ust. 4 pkt 1, doszło w drugim okresie ubezpieczenia,
to stosuje się postanowienia ust. 4 pkt 2.
6. Zgoda Ubezpieczyciela potwierdzana jest wydawanymi przez
Ubezpieczającego dokumentem potwierdzenia zmian. Potwierdzenie
zmian, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym podpisywane jest
przez Ubezpieczonego i zawiera również ewentualne oświadczenie
Ubezpieczonego o akceptacji nowych zasad udzielania ochrony
ubezpieczeniowej.
7. W razie braku zgody Ubezpieczyciela (odmowa) na zwiększenie
sumy ubezpieczenia:
1) w przypadku zawarcia aneksu do umowy kredytu, o którym
mowa w ust. 1, w pierwszym okresie ubezpieczenia - ochrona
ubezpieczeniowa począwszy od daty zawarcia tego aneksu
udzielana jest Ubezpieczonemu z zastosowaniem sumy
ubezpieczenia wynikającej z pierwotnego harmonogramu spłat
i kończy się z upływem pierwszego okresu ubezpieczenia bez
możliwości przedłużenia na drugi okres ubezpieczenia,
2) w przypadku zawarcia aneksu do umowy kredytu, o którym
mowa w ust. 1, w drugim okresie ubezpieczenia lub kolejnym
okresie ubezpieczenia - ochrona ubezpieczeniowa udzielana
Ubezpieczonemu kończy się z upływem okresu rozliczeniowego
właściwego dla płatności rat z tytułu umowy kredytu, w którym
doszło do zawarcia tego aneksu.
8. W sytuacji, o której mowa w ust. 3, w okresie od dnia
zawarcia aneksu do umowy kredytu do dnia wydania zgody
przez Ubezpieczyciela, ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest
Ubezpieczonemu z zastosowaniem sumy ubezpieczenia wynikającej
z pierwotnego harmonogramu spłat.
9. Postanowienia ust. 1-8 stosuje się do wszystkich Kredytobiorców
objętych ubezpieczeniem w związku z daną umową kredytu.
§5
1. Dla objęcia ubezpieczeniem Kredytobiorcy, który po dniu zawarcia
umowy kredytu stał się stroną tej umowy kredytu (w wyniku
zawarcia aneksu do umowy kredytu), wymagana jest każdorazowo
zgoda Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel podejmuje decyzję, w
zakresie określonym w zdaniu poprzedzającym, na podstawie
wniosku dla nowego Kredytobiorcy złożonego przez Kredytobiorcę
oraz na podstawie analizy kwestionariusza medycznego złożonego
przez Kredytobiorcę lub wyników badań medycznych, którym poddał
się Kredytobiorca.
2. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do odmowy objęcia
ubezpieczeniem lub zaproponowania Kredytobiorcy objęcia ochroną
ubezpieczeniową na zasadach odbiegających od określonych w
umowie ubezpieczenia.
3. Nowy Kredytobiorca, o którym mowa w ust. 1, może zostać
objęty ochroną ubezpieczeniową wyłącznie w wariancie ochrony
ubezpieczeniowej, w jakim udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa
pozostałym Kredytobiorcom będącym stroną umowy kredytu.
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4. W przypadku zgody Ubezpieczyciela na objęcie ubezpieczeniem
nowego Kredytobiorcy bez zmiany zasad udzielanej ochrony
ubezpieczeniowej ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do tego
Kredytobiorcy rozpoczyna się:
1) od dnia zawarcia aneksu do umowy kredytu, ale nie wcześniej niż
od dnia wydania zgody przez Ubezpieczyciela, jeżeli zgoda została
wydana w pierwszym okresie ubezpieczenia,
2) od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego właściwego dla
płatności rat z tytułu umowy kredytu następującego po okresie
rozliczeniowym, w którym Ubezpieczyciel wydał zgodę na objęcie
danego Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową, jeżeli zgoda ta
została wydana w drugim okresie ubezpieczenia lub dodatkowym
okresie ubezpieczenia.
5. W przypadku, gdy objęcie ubezpieczeniem nowego Kredytobiorcy
decyzją Ubezpieczyciela wymaga indywidualnych zasad udzielania
ochrony ubezpieczeniowej, ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do
tego Kredytobiorcy rozpoczyna się:
1) począwszy od drugiego okresu ubezpieczenia, po ponownym
podjęciu przez Ubezpieczyciela decyzji w tym zakresie na podstawie
ponownie złożonego wniosku dla nowego Kredytobiorcy oraz
ponownie złożonego kwestionariusza medycznego lub wyników
badań medycznych, którym Ubezpieczony ponownie się poddał,
2) od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego następującego po
miesiącu, w którym Ubezpieczony zaakceptował nowe zasady
udzielania ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli nastąpiło to w drugim
okresie ubezpieczenia lub dodatkowym okresie ubezpieczenia.
6. Zgoda Ubezpieczyciela potwierdzana jest wydawanym przez
Ubezpieczającego dokumentem potwierdzenia zmian.
7. Postanowienia ust. 1 - 6 stosuje się do wszystkich Kredytobiorców,
którzy stają się stroną umowy kredytu po dniu zawarcia tej umowy
kredytu.
§6
1. W przypadku zmiany waluty kredytu w trakcie pierwszego
okresu ubezpieczenia świadczenia przewidziane w warunkach
ubezpieczenia wypłacane są w złotych polskich, a ich wysokość
ustalana jest w oparciu o pierwotny harmonogram spłat, z
zastosowaniem kursu sprzedaży danej waluty obcej obowiązującego
i ogłoszonego przez Ubezpieczającego w dniu roboczym
poprzedzającym dzień wypłaty świadczenia, z zastrzeżeniem zdania
następnego. Kwota świadczenia nie może być wyższa niż 130%
wartości świadczenia, która byłaby ustalona w oparciu o pierwotny
harmonogram spłat, z zastosowaniem kursu sprzedaży tej waluty
obcej, obowiązującego u Ubezpieczającego w dniu zawarcia umowy
kredytu.
2. Jeżeli wskutek zmiany waluty kredytu w drugim okresie
ubezpieczenia lub dodatkowym okresie ubezpieczenia saldo
zadłużenia (wyrażone w złotych polskich) będące podstawą
naliczania składki miesięcznej jest wyższe od kwoty udzielonego
kredytu (wyrażonej w złotych polskich) w dniu zawarcia umowy
kredytu, dla kontynuowania ochrony ubezpieczeniowej wymagana
jest każdorazowo zgoda Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel podejmuje
decyzję, w zakresie określonym w zdaniu poprzedzającym, na
podstawie analizy kwestionariusza medycznego złożonego przez
Ubezpieczonego lub wyników badań medycznych, którym poddał się
Ubezpieczony, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 - 5.
3. W przypadku zgody Ubezpieczyciela na kontynuację ochrony
ubezpieczeniowej zwiększona suma ubezpieczenia (wynikająca ze
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wzrostu salda zadłużenia i wyrażona w złotych polskich) obowiązuje
od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego właściwego dla
płatności rat z tytułu umowy kredytu następującego po okresie
rozliczeniowym, w którym Ubezpieczyciel wydał zgodę.
4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3, w okresie od zmiany waluty
kredytu do dnia wydania zgody przez Ubezpieczyciela, ochrona
ubezpieczeniowa udzielana jest Ubezpieczonemu z zastosowaniem
sumy ubezpieczenia (wyrażonej w złotych polskich) wynikającej z
pierwotnego harmonogramu spłat.
5. Jeżeli harmonogram spłat obowiązujący bezpośrednio przed datą
zmiany waluty kredytu został ustalony w związku z podwyższeniem
lub obniżeniem kwoty kredytu, z jednoczesną zgoda Ubezpieczyciela
na zmianę wysokości sumy ubezpieczenia, to w sytuacji, o której
mowa w ust. 1 i 4 w miejsce pierwotnego harmonogramu spłat
stosuje się bieżący harmonogram spłat.
6. Zgoda Ubezpieczyciela potwierdzana jest wydawanym przez
Ubezpieczającego dokumentem potwierdzenia zmian
7. Postanowienia ust. 1-6 stosuje się do wszystkich Kredytobiorców
objętych ubezpieczeniem w związku z daną umową kredytu.
§7
Podstawę podjęcia przez Ubezpieczyciela decyzji w przedmiocie
podwyższenia sumy ubezpieczenia, w stosunku do danego
Ubezpieczonego, stanowi również (oprócz kwestionariusza
medycznego lub wyników badań medycznych) informacja o udziale
dochodów poszczególnych Ubezpieczonych w łącznych dochodach
wszystkich Ubezpieczonych (objętych ochroną ubezpieczeniową
w związku z daną umową kredytu). Informacja, o której mowa w
zdaniu poprzedzającym, przekazywana jest przez Ubezpieczającego
Ubezpieczycielowi, i zawarta jest w kwestionariuszu medycznym.
§8
Propozycja Ubezpieczyciela, dotycząca objęcia ochroną
ubezpieczeniową na indywidualnych zasadach, o której mowa
w warunkach ubezpieczenia oraz niniejszych dodatkowych
postanowieniach, powinna zostać zaakceptowana przez
Ubezpieczonego w terminie 30 dni od jej przekazania
Ubezpieczającemu. Akceptacja propozycji Ubezpieczyciela po
upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest
bezskuteczna, o ile Ubezpieczyciel nie podtrzyma tej propozycji
Ubezpieczyciela w niezmienionej treści.
§9
W przypadku podwyższenia sumy ubezpieczenia po dacie zawarcia
umowy kredytu, ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności
Ubezpieczyciela (nie dotyczy karencji) stosowane są w odniesieniu
do kwoty, o jaką wzrosła suma ubezpieczenia, a ponadto dla ich
stosowania w miejsce daty objęcia Ubezpieczonego ochroną
ubezpieczeniową przyjmuje się datę podwyższenia sumy
ubezpieczenia.
§ 10
Niniejsze dodatkowe postanowienia obowiązują od dnia 29 lutego
2012 roku.
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