Taryfa składek
do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Programu Ubezpieczeniowego Bezpieczna Pożyczka Gold Prim
(dalej: OWU_Ż)
§1
1. Zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Programu Ubezpieczeniowego
Bezpieczna Pożyczka Gold Prim składkę ubezpieczeniową oblicza się w złotych polskich za czas
trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
2. Składka ubezpieczeniowa kalkulowana i opłacana jest za dany okres odpowiedzialności zgodnie z
poniższą tabelą:
Miesięczny współczynnik
składki ubezpieczeniowej
(Ws)

Wysokość składki
ubezpieczeniowej do opłacenia
za dany okres odpowiedzialności
(Sk)

0,27%

Sk = Ws x KP

OS
(oferta
standardowa)

Sk = Ws x KP

OP
(oferta
promocyjna)

0,22%

1

Symbol
taryfy:

Oznaczenia skrótów:
Sk

Składka ubezpieczeniowa do opłacenia za dany okres odpowiedzialności. W przypadku, gdy
Pożyczka udzielana jest dwóm osobom, wówczas:
Sk1 = 50% Sk zaokrąglonej zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3,
Sk2 = Sk – Sk1

Ws

Miesięczny współczynnik składki ubezpieczeniowej zgodnie z powyższą tabelą

KP

kwota udzielonej Pożyczki netto, tj., z wyłączeniem dodatkowych opłat wynikających z Tabeli
Opłat i Prowizji Banku, na dzień podpisania Umowy Pożyczki.

3. Kwota składek zaokrąglana jest do dwóch miejsc po przecinku, w taki sposób, że:
od 0,001 zł do 0,0049 zł następuje zaokrąglenie „w dół” do 0,00 zł, a
od 0,005 zł do 0,0099 zł następuje zaokrąglenie „w górę” do 0,01 zł.
4. W przypadku gdy Ubezpieczający odstąpi od Umowy Ubezpieczenia, przysługuje mu zwrot składki
ubezpieczeniowej w pełnej wysokości, o ile nie zaszły przesłanki do wypłaty Świadczenia
Ubezpieczeniowego lub proporcjonalny zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony
ubezpieczeniowej jeśli zaszły przesłanki do wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego.

1

Składka ubezpieczeniowa obowiązująca w okresie objętym promocją dla Ubezpieczających, którzy zawarli z ING
Bankiem Śląskim S.A. Umowę Pożyczki w kwocie kapitału równej lub przekraczającej 30 000 zł, jednak nie
więcej niż 100 000 zł, a w razie zawartych innych Umów Pożyczki, w związku z którymi Ubezpieczony objęty jest
ochroną ubezpieczeniową na podstawie OWU_Ż, zobowiązania jego z tytułu wszystkich zawartych Umów Pożyczki
są równe lub przekraczają kwotę kapitału 30.000 zł, jednak nie więcej niż 100 000 zł.
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5. Zwrot składki, o której mowa w ust. 4, nastąpi za pośrednictwem
Agenta w formie przelewu bankowego w terminie 14 dni kalendarzowych.

§2
1. Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 01.04.2016 roku.
2. Niniejszy dokument został przyjęty Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa
Spółka Akcyjna nr 04/03/16 z dnia 01.03.2016 roku.
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