Załącznik nr 2 do Porozumienia

Taryfa składek
do Warunki Ubezpieczenia Programu Ubezpieczeniowego Bezpieczny Kredyt Standard Plus – Pakiet Życie i
Majątek (dalej: WU_Pakiet)
które powstały na podstawie
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Programu Ubezpieczeniowego Bezpieczny Kredyt Standard Plus (dalej:
OWU_Ż) zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
nr 30/12/15 z dnia 15.12.2015 r.
oraz
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Programu Ubezpieczeniowego Bezpieczny Kredyt Standard Plus (dalej:
OWU_M) zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A.
nr 40/12/15 z dnia 15.12.2015 r.
1.
2.

Zgodnie z postanowieniami WU_Pakiet składkę ubezpieczeniową dla Umów Ubezpieczenia zawartych oblicza
się w złotych polskich za czas trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
Składka ubezpieczeniowa kalkulowana i opłacana jest za dany okres odpowiedzialności zgodnie z poniższą
tabelą:
Miesięczny współczynnik składki
ubezpieczeniowej zgodnie z Taryfą
składek do OWU_Ż
(Wsb_Ż)

Miesięczny współczynnik składki
ubezpieczeniowej zgodnie z
Taryfą składek do OWU_M
(Wsb_M)

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

0,0360%

0,0190%

Sk = (Wsb_Ż + Wsb_M) x Sz

Oznaczenia skrótów:
Sk
Składka ubezpieczeniowa łączna do opłacenia za dany okres odpowiedzialności.
Wsb_Ż Miesięczny współczynnik składki ubezpieczeniowej, o której mowa w powyższej tabeli.
Wsb_M Miesięczny współczynnik składki ubezpieczeniowej, o której mowa w powyższej tabeli.
Sz

Podstawą naliczenia pierwszej składki jest kwota Salda zadłużenia* Kredytu z dnia pobrania pierwszej Raty
Kredytu - w stosunku do osób, które złożyły Wniosek o zawarcie Umowy Ubezpieczenia przed
uruchomieniem Kredytu lub jego pierwszej transzy,.
Podstawą naliczenia pierwszej składki jest kwota salda zadłużenia* Kredytu z dnia pobrania najbliższej po
złożeniu Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia Raty Kredytu - w stosunku do osób, które złożyły
Wniosek o zawarcie Umowy Ubezpieczenia po uruchomieniu Kredytu lub jego pierwszej transzy.
Podstawą naliczenia kolejnych składek jest kwota salda zadłużenia* Kredytu z dnia pobrania Raty Kredytu
w danym okresie odpowiedzialności, za który opłacana jest składka.
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W przypadku Kredytów indeksowanych do waluty obcej podstawa naliczenia pierwszej składki, w stosunku
do osób, które złożyły Wniosek o zawarcie Umowy Ubezpieczenia przed uruchomieniem Kredytu lub
pierwszej jego transzy, przeliczana jest na złote polskie według kursu sprzedaży dla Kredytu z pierwszej
Tabeli Banku ogłoszonego w dniu pobrania pierwszej Raty Kredytu.
W przypadku Kredytów indeksowanych do waluty obcej podstawa naliczenia pierwszej składki, w stosunku
do osób, które złożyły Wniosek o zawarcie Umowy Ubezpieczenia po uruchomieniu Kredytu lub jego
pierwszej transzy przeliczana jest na złote polskie według kursu sprzedaży dla Kredytu z pierwszej Tabeli
Banku ogłoszonego w dniu pobrania najbliższej po złożeniu Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia
Raty Kredytu.
W przypadku Kredytów indeksowanych do waluty obcej podstawa naliczenia kolejnych składek,
przeliczana jest na złote polskie według kursu sprzedaży dla Kredytu z pierwszej Tabeli Banku
ogłoszonego w dniu pobrania Raty Kredytu w danym okresie odpowiedzialności, za który opłacana jest
składka.
gdzie:
*Saldo zadłużenia stanowi:
1)
kapitał Kredytu,
2)
przeterminowany kapitał Kredytu.
3. Wysokość składek i Sz 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, jeżeli zaszły przesłanki
do wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego.
5. Zwrot składki, o której mowa w ust. 4, nastąpi za pośrednictwem Agenta w formie przelewu bankowego
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Ubezpieczyciela informacji od Agenta drogą
elektroniczną na adres: faktury.ing@tueuropa.pl.
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