
Credit Agricole
W celu uzyskania niższej marży (cross 

sell)

0,0616% - miesięcznie od kwoty 

kapitału pozostającego do spłaty
miesięcznie TU EUROPA

Tak, w zależności od oferty i wkładu 

własnego

Kredyt Bank Ubezpieczenie jest dobrowolne
0,0665% sumy ubezpieczenia 

miesięcznie
miesięcznie TUiR Warta

Ubezpieczenia od utraty pracy, upadłości, czasowej niezdolności do pracy oraz assistance w TUiR Warta zapewni, w przypadku 

braku zatrudnienia, utrzymanie terminowej spłaty kredytu nawet przez 12 miesięcy oraz pomoc w poszukiwaniu nowej pracy. 

Pomoc ta obejmuje m.in. porady specjalistów z różnych dziedzin i pokrycie kosztów kursu zawodowego.

Zalety ubezpieczenia:

:: świadczenie równe wysokości raty kredytu przez okres poszukiwania nowej pracy czy też przez okres czasowej niezdolności 

do pracy - przez nawet 12 miesięcy Klient otrzyma co miesiąc do 5 000 zł, zgodnie z warunkami ubezpieczenia

:: minimum formalności przy przystąpieniu do ubezpieczenia - wystarczy podpisać deklarację uczestnictwa

:: składka ubezpieczenia uzależniona od salda kredytu – im niższe saldo kredytu w PLN, tym niższa składka ubezpieczenia. W 

przypadku kredytów w PLN składka jest co miesiąc niższa, ponieważ jest naliczana od coraz niższej sumy (w przypadku 

kredytów walutowych taka zależność może nie występować, ponieważ saldo zadłużenia ulega dodatkowo wahaniom w 

wyniku różnic kursowych)

:: Pakiet Assistance – oferujemy pomoc w poszukiwaniu pracy, w tym w szczególności:

- pomoc doradcy zawodowego i specjalisty kreacji wizerunku

- pomoc w sporządzeniu CV

- pomoc psychologa

- pokrycie kosztów kursu zawodowego, który podniesie Twoje kwalifikacje

- kursy doszkalające, informacje o dostępnych ogłoszeniach o pracę zgodnych z Twoim profilem zawodowym, dane firm 

doradztwa personalnego, które wesprą Klienta w poszukiwaniach pracy, informacje prawne m. in. z zakresu prawa pracy i 

kodeksu cywilnego, konsultacje odnośnie programu Pierwszy Biznes

:: w ramach jednej składki ubezpieczeniowej ubezpieczeniem może być objętych dwóch kredytobiorców

:: niższa marża kredytu mieszkaniowego – osobom, które przystąpią do ubezpieczenia od utraty pracy, upadłości, czasowej 

niezdolności do pracy oraz assistance w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. oferujemy obniżkę marży 

kredytu mieszkaniowego o 0,1 p.p.

Tak, o 0,1 p.p.

0,04% kwoty salda zadłużenia miesięcznie TU Europa
1. Ubezpieczenie na wypadek Utraty stałego źródła dochodu;

2. Ubezpieczenie na wypadek zgonu Ubezpieczonego.
nie

0,08% kwoty salda zadłużenia miesięcznie TU Europa

1. Ubezpieczenie na wypadek utraty stałego źródła dochodu wraz z ubezpieczeniem opłat eksploatacyjnych oraz assistance dla 

bezrobotnych;

2. Ubezpieczenie na wypadek czasowej niezdolności do pracy;

3. Ubezpieczenie na wypadek zgonu Ubezpieczonego;  

4. Ubezpieczenie na wypadek całkowitej niezdolności do zarobkowania Ubezpieczonego; 

5. Ubezpieczenie na wypadek Poważnego zachorowania Ubezpieczonego.

nie

eurobank Ubezpieczenie jest dobrowolne 1,50% co trzy lata Benefia Od utraty pracy
Tak. W zależności od wyboru klienta:

- obniżenie marży o 0.1 pp.,

- 0% prowizji

PKO Bank Polski Ubezpieczenie jest dobrowolne

1.Dla okresu 24 miesięcy - 2,27% 

kwoty kredytu lub kwoty zadłużenia 

(w przypadku aktywnej umowy 

kredytu) 

2.Dla okresu 48 miesięcy - 3,25% 

kwoty kredytu lub kwoty zadłużenia 

(w przypadku aktywnej umowy 

kredytu)

jednorazowo "z góry" za cały 

okres ubezpieczenia

INTERRISK TU SA 

Vienna Insurance 

Group

Ubezpieczenie ma zapewnić Kredytobiorcy w przypadku: 

1. Utraty pracy - środki na spłatę miesięcznych rat kredytu i odsetek oraz dodatkowo świadczenie na pokrycie miesięcznych 

kosztów związanych z eksploatacją finansowanej kredytem nieruchomości (czynsz, energię, gaz, telefon stacjonarny itp.). 

2. Całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku - środki na spłatę zadłużenia z tytułu udzielonego 

kredytu w wysokości 10% kwoty tego zadłużenia na dzień, w którym zostało orzeczona całkowita niezdolność do pracy. 

3. Pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby (w okresie powyżej 6 dni) - środki na opłatę miesięcznej 

raty kredytu oraz świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu. 

4. Assistance medycznego: 

a) pomoc medyczną w zakresie wizyty lekarza Centrum Assistance, pielęgniarki w sytuacji, gdy ubezpieczony uległ 

nieszczęśliwemu wypadkowi, 

b) pomoc domową, 

c) pomoc nad dziećmi, 

d) pomoc nad zwierzętami, 

e) dostęp do medycznych usług informacyjnych

Tak, warunki są negocjowane

Raiffeisen Bank Ubezpieczenie jest dobrowolne
0,25% kwoty kredytu pozostającej 

do spłaty
rocznie TU UNIQA Gwarancja spłaty raty przez okres 12 miesięcy do wysokości 7 tys. PLN Tak, obniżenie mazy o 0,1%

Deutsche Bank PBC Ubezpieczenie jest dobrowolne
0,025% od kwoty udzielonego 

kredytu
miesięcznie TU Europa

1. Poczucie bezpieczeństwa finansowego rodziny,

2. W razie utraty źródła dochodu ubezpieczenie umożliwi terminową spłatę rat kredytu,

3. Ochrona przez cały okres trwania kredytu,

4. Jedna składka niezależnie od liczby kredytobiorców

tak, o 0,1%

BNP Paribas Bank 

Polska

W przypadku skorzystania przez 

klienta z promocji 

W zależności od wariantu promocji:

- składka 2,20% za 3 lata

- lub 3,70% za 5 lat

jednorazowo (kredytowana lub 

płatna gotówką)
Cardif

Śmierć, trwała i całkowita niezdolność do pracy wskutek NW, pobyt w szpitalu wskutek NW, jedno z niżej wymienionych 

zdarzeń ubezpieczeniowych, w zależności od aktualnego źródła dochodu Ubezpieczonego:

1. Czasowa niezdolność do pracy – w przypadku gdy, uzyskuje dochód z tytułu umowy o pracę lub z tytułu stosunku 

służbowego zawartych na czas określony, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego, przy czym równy lub dłuższy 

niż dany okres ubezpieczenia lub uzyskuje dochód z tytułu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, albo

2. Utrata pracy – w przypadku gdy uzyskuje dochód z tytułu umowy o prace lub z tytułu stosunku służbowego zawartych na 

czas nieokreślony, albo

3. Poważne zachorowanie – w przypadku gdy nie podlega ochronie z tytułu czasowej niezdolności do pracy lub z tytułu utraty 

pracy.

tak, po przystapieniu do promocji i 

skorzystaniu z dodatkowych 

produktów (w tym ubezpieczenia) 

ubezpieczenie 5-letnie obniża marżę o 

0,85 pp. przez 5 lat, potem o 0,50 pp; 

ubezpieczenie 3-letnie obniża marżę o 

0,56 pp. w całym okresie 

kredytowania. Ponadto prowizja 

wynosi 0%

Bank Zachodni 

WBK

W sytuacji gdy klient zdecyduje się na 

kredyt mieszkaniowy z marżą od 1,29 

p.p. i pakietem ubezpieczeniowym 

Hipoteka+ (Pakiet Życie + Pakiet 

Praca) prowizja kredytowa wyniesie 

0%

Opłata miesięczna - 4,2% raty 

kredytu
miesięcznie

BZ WBK-Aviva 

Towarzystwo 

Ubezpieczeń 

Ogólnych S.A. 

1. Czasowa niezdolność do pracy 

2. Utrata pracy
0% prowizji

MultiBank/mBank Ubezpieczenie jest dobrowolne
0,03% od salda zadłużenia przed 

pobraniem raty kredytu/pożyczki
miesięcznie

Benefia TUnŻ SA 

VIG

Zakres ubezpieczenia:

1. Śmierć Ubezpieczonego

2. Całkowita trwała niezdolność do pracy w wyniku choroby lub NW.

nie dotyczy

Bank BGŻ Ubezpieczenie jest dobrowolne

podwyższenie marży o 0,9 p.p. za 

pakiet ubezpieczeń lub 

ubezpieczenie w towarzystwie 

wybranym przez klienta i 

akceptowanym przez bank

miesięcznie Aviva TUO 

1. Szeroki zakres pakietu (życie, trwała i całkowita niezdolność do pracy, utrata pracy/śmierć w wyniku NW w środkach 

komunikacji lądowej)

2. Spłata do 12 rat kredytu na jedno zdarzenie ubezpoeczeniowe

3. Emeryci i osoby posiadające uprawnienia do renty stałej są dodatkowow objęci ochroną z tyt. śmierci w wyniku NW w 

środkach komunikacji lądowej

Standardowo 0,9 p.p. za Pakiet. 

Możliwość obniżenia opłaty do 0,7 p.p. 

w przypadku przystąpienia do Pakietu 

przy uruchamianiu kredytu.

Alior Bank Ubezpieczenie jest dobrowolne 0,014% od salda kredytu miesięcznie STU ERGO Hestia nie

Bank BPH Ubezpieczenie jest dobrowolne

2,2% x kwota udzielonego kredytu 

w pierwszym 24-miesięcznym 

okresie

5,5% x suma ubezpieczenia 

przypadająca na Ubezpieczonego  

w przypadku kontynuacji – składka 

płatna w miesięcznych ratach

w pierwszym okresie 

ubezpieczenia koszt jest 

doliczany do kwoty kredytu,

w przypadku kontynuacji 

płatność w cyklu miesięcznym 

wraz z ratą kredytu

InterRisk S.A. 

Vienna Insurance 

Group

Spłata kapitału kredytu przez Ubezpieczyciela w przypadku śmierci Ubezpieczonego lub wystąpienia całkowitej niezdolności 

do świadczenia pracy.

W przypadku, gdy Klient zawierając 

umowę kredytową przystąpił do 

ochrony ubezpieczeniowej ibędzie 

kontynuował ubezpieczenie od ryzyka 

utraty stałego źródła dochodów (po 

drugim roku ubezpieczenia) - obniżka 

o  0,2 p.p.

Bank Millennium Ubezpieczenie jest dobrowolne 1% kwoty kredytu na okres 2 lat.

płatna z góry lub doliczana do 

kwoty kredytu i kredytowana 

przez bank

TU Europa

1. Bardzo atrakcyjna stawka ubezpieczenia

2. Prosta i wygodna forma przystąpienia (deklaracja zgody, składana z wnioskiem kredytowym w Banku)

3. Możliwość kredytowania składki

4. Automatyczne przedłużenie ubezpieczenia

5. W okresie spłaty kredytu dodatkowe świadczenie na opłaty eksploatacyjne (tzw. bill payer)

6. Ochrona ubezpieczeniowa także po przedterminowym rozwiązaniu umowy kredytu

7. Możliwość wielokrotnego korzystania ze świadczeń

nie dotyczy

Bank Pekao Ubezpieczenie jest dobrowolne
2% - składka jest kredytowana i 

pobierana z kwoty kredytu.

jednorazowo za okres 4 lat 

(kredytowana)
STU Ergo Hestia

1. Ubezpieczenie od utraty pracy, czasowej niezdolności do pracy lub śmierci w wyniku NNW.

2. Główne zalety to: szeroki zakres ochrony zależy od źródła dochodu i odpowiada potrzebom Klienta, minimum formalności - 

podczas wizyty w Oddziale, niski koszt, składka wliczona w kwotę kredytu - niski koszt miesięczny, bez konieczności badań 

lekarskich, ubezpieczenie dla osób zatrudnionych w sektorach zagrożonych a także dla pracujących za granicą.

Polbank EFG
Ubezpieczenie jest wymagane w 

momencie skorzystania przez 

kredytobiorców z Pakietu Złotego

0,7% za pierwszy rok

za pierwszy rok - jednorazowo, 

po upływie roku - miesięcznie z 

ratą kredytu przez podwyższenie 

marży o 0,7%

TU Europa
1. Pokrycie rat kredytu do 12 świadczeń na kredytobiorcę który skutecznie przystąpił do kredytu oraz dodatkowo pokrycie 

opłat eksploatacyjnych

2.  Jedna składka niezależnie od ilości osób ubezpieczonych

Pakiet Złoty obnieżenie marży o 1,5 

(ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie 

od utraty pracy, karta debetowa i 

regularne zasilanie rachunku)

Getin Noble Bank Ubezpieczenie jest dobrowolne 1 rok-1,5% lub 2 lata- 2,5%

z góry za 1 rok lub  2 lata

(opłacana przez klienta lub 

kredytowana przez bank 

dodatkową pożyczką)

TU EUROPA
1. Utrata stałego źródła dochodów

2. Hospitalizacja

3. Zgon Ubezpieczonego

nie

ING Bank Śląski

Ubezpieczenie od utraty pracy

Bank Kiedy ubezpieczenie jest wymagane* Częstotliwość opłacania składki
Towarzystwo 

ubezpieczeniowe
Zakres ubezpieczenia (najważniesze zalety)

Czy przystąpienie do ubezpieczenia 

wpływa na obniżenie 

oprocentowania? Jeśli tak o ile?

Wysokość składki (w %)

Ubezpieczenie jest dobrowolne.


