
Credit Agricole
w przypadku osób samotnie 

wychowujących dziecko, konieczne 

aby uzyskać niższą marżę cross sell

0,0299% - miesięcznie od kwoty 

kapitału pozostającego do spłaty
miesięcznie TU EUROPA

Tak, w zależności od oferty i wkładu 

własnego

Kredyt Bank Ubezpieczenie jest dobrowolne
0,029% sumy ubezpieczenia 

miesięcznie
miesięcznie TUiR Warta

W przypadku zdarzeń losowych zadłużenie zostaje całkowicie lub częściowo spłacone przez ubezpieczyciela, a nieruchomość 

może być nadal zamieszkiwana przez Współkredytobiorców lub spadkobierców Kredytobiorcy

Zalety ubezpieczenia:

:: prosta forma przystąpienia do ubezpieczenia, wystarczy wyrazić zgodę na ubezpieczenie i podpisać deklarację 

uczestnictwa oraz oświadczenie o stanie zdrowia – nie trzeba wykonywać badań medycznych

:: przystąpienie do ubezpieczenia w placówce Kredyt Banku w momencie zawierania umowy kredytu

:: korzystna składka ubezpieczenia - forma grupowej umowy ubezpieczenia pozwala na ponoszenie niższych kosztów w 

porównaniu z ofertą indywidualną dostępną w towarzystwach ubezpieczeniowych

:: składka ubezpieczenia jest 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).

:: ochrona na całym świecie przez 24 godziny na dobę

:: prosta obsługa płatności – opłata pobierana automatycznie z konta powiązanego z kredytem

w momencie spłaty rat kredytu

:: niższa marża kredytu hipotecznego (o 0,1 p.p.)

Tak, o 0,1 p.p.

ING Bank Śląski Ubezpieczenie jest dobrowolne 0,025%  kwoty salda zadłużenia miesięcznie ING TU na Życie Zgon Ubezpieczonego nie

eurobank Ubezpieczenie jest dobrowolne 0,3% od kwoty kredytu rocznie Allianz Zgon i trwała niezdolość do pracy Tak, obniżenie marży o 0.1p.p.

Nordea Bank 

Polska
Ubezpieczenie jest dobrowolne

0,096-0,696% - w zależności od 

wariantu ubezpieczenia (zakresu 

odpowiedzialności zakładu 

ubezpieczeń) i ilości osób 

ubezpieczonych

miesięcznie (w racie kredytu)
Nordea Polska 

TUnŻ

1. Zgon

2. Zgon w następstwie NNW

3. Cieżkie zachorowania

Nie

PKO Bank Polski Ubezpieczenie jest dobrowolne
0,06% od salda zadłużenia z tytułu 

udzielonego kredytu miesięcznie
miesięcznie PZU Życie

Zakres ochrony 

1. Śmierć Ubezpieczonego: z przyczyn naturalnych, w wyniku choroby, wskutek NW

2. Trwała niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji, będąca następstwem NW. 

Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu śmierci Ubezpieczonego trwa do ukończenia 75 lat. Po ukończeniu przez Ubezpieczonego 

65 roku życia wygasa ochrona z tytułu trwałej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

W okresach promocji mogą być 

zastosowane upusty marży lub 

prowizji

Raiffeisen Bank
Ubezpieczenie jest obowiązkowe gdy 

do liczenia zdolności kredytowej 

brane są dochody 1 osoby,

1,5% (kwoty kredytu pozostającej 

do spłaty) w pierwszym roku oraz 

0,30% w kolejnych latach

rocznie TU UNIQA Spłata kredytu w przypadku śmierci kredytobiorcy
Tak, obniżenie marży o 0,15% i 

prowizja 0%

Deutsche Bank PBC Ubezpieczenie jest dobrowolne 0,03% sumy ubezpieczenia miesięcznie MetLife Amplico

Konkurencyjna składka – dzięki formie grupowego ubezpieczenia wszyscy klienci płacą jedną, uśrednioną składkę za cały 

zakres (śmierć, trwała lub czasowa

niezdolność do pracy)

Oszczędność czasu – mniej wymogów formalnych np. badania medyczne (dla osób do 60. roku życia), pojawiają się dopiero 

od kwot powyżej 1,2 mln zł

Atrakcyjna oferta - ubezpieczenie dla wszystkich chcących dobrowolnie zabezpieczyć swoje zobowiązania przy zaciaganiu 

kredytów hipotecznych w Deutsche Bank

tak, o 0,1 pp.

BNP Paribas Bank 

Polska SA

Wymagane jest 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. Nie ma 

obowiązku przedłużania 

ubezpieczenia

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

ubezpieczenie jest wymagane jeżeli: 

1. 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% 

2. suma wieku kredytobiorcy i okresu 

spłaty kredytu przekroczy 70 lat, 

Klient może przedstawić polisę 

zewnętrzną.

 - Pakiet Życie 18+ (dla Klientów 

między 18 a 47 rokiem życia) opłata 

miesieczna - 0,04% od aktualnego 

salda zadłużenia

 - Pakiet Życie 48+ (dla Klientów 

miedzy 48 a 64 rokiem życia) opłata 

miesięczna - 0,17% od aktualnego 

salda zadłużenia

miesięcznie

BZ WBK-Aviva 

Towarzystwo 

Ubezpieczeń na 

Życie S.A.

1. Śmierć Ubezpieczonego

2. Całkowita niezdolność do pracy oraz

3. Poważne zachorowanie (w ramach pakietu ubezpieczeniowego Hipoteka+)

0% prowizji

MultiBank/mBank Ubezpieczenie jest dobrowolne

 0,0417% od salda zadłużenia 

doliczane do raty - pierwsze 3 m-ce 

bez opłat

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  obowiązkowe, 

gdy Kredytobiorca w okresie 

kredytowania przekroczy 70 rok życia

sprzedawane jest w Pakiecie z  trwałą 

i całkowitą niezdolnością do pracy, 

utratą pracy/śmierć w wyniku NW w 

środkach komunikacji lądowej

podwyższenie marży o 0,9 p.p. za 

pakiet ubezpieczeń lub 

ubezpieczenie w towarzystwie 

wybranym przez klienta i 

akceptowanym przez bank

miesięcznie Aviva TUŻ

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

komunikacji lądowej)

2. Brak górnej granicy wieku klienta, który może przystapić do ubezpieczenia

3. Brak zbędnych formalności

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 na życie wymagane 

jest gdy: 

a) jeden z kredytobiorców uzyskuje 

dochody ≥80% dochodów netto 

gospodarstwa domowego lub, 

b) jeden z kredytobiorców uzyskuje 

dochód w kwocie równej 100% 

łącznych dochodów netto 

gospodarstwa domowego lub, 

c) jeden z kredytobiorców uzyskuje 

dochody w kwocie ≥50% łącznych 

dochodów netto gospodarstwa 

domowego i wykonuje niebezpieczny 

zawód 

Stawka ubezpieczenia miesięczna: od 

0,0202%

od 0,0202% 

do 0,6424%
miesięcznie STU ERGO Hestia Nie

Bank BPH Ubezpieczenie jest dobrowolne

0,7% x kapitał kredytu w 

pierwszym okresie

0,7% x kapitał kredytu pozostający 

do spłaty w przypadku kontynuacji

w pierwszym okresie 

ubezpieczenia koszt jest 

doliczany do kwoty kredytu;

w przypadku kontynuacji 

płatność w cyklu miesięcznym 

wraz z ratą kredytu

Lighthouse Life 

Assurance 

Company Limited 

oraz Lighthouse 

General Insurance 

Company Limited

Zabezpieczenie przed ewentualną utratą płynności finansowej. Dodatkowe środki w razie utraty pracy pozwalające na spłatę 

raty kredytu

W przypadku, gdy Klient zawierając 

umowę kredytową przystąpił do 

ochrony ubezpieczeniowej i będzie 

kontynuował ubezpieczenie na życie 

(po 1 roku ubezpieczenia) - obniżka o  

0,2 p.p. 

Bank Millennium

Ubezpieczenie jest obowiązkowe. 

Klient może posiadać polisę 

indywidualną lub skorzystać z 

ubezpieczenia na życie za 

pośrednictwem banku.

0,02% kwoty kredytu miesięcznie miesięcznie PZU S.A.

1. Oferta przygotowana specjalnie dla kredytobiorców

2. Składka niezależna od wieku, 

3. Nie są wymagane badania lekarskie  

4. Okres ubezpieczenia do 75 roku życia kredytobiorcy/pożyczkobiorcy, w rocznicę polisy ustalana jest nowa wysokość 

składki na podstawie aktualnej wysokości sumy ubezpieczenia w zależności od salda kredytu - w miarę zmniejszania się 

zadłużenia składka maleje

5. Dogodna forma zabezpieczenia rodziny kredytobiorcy w okresie spłaty kredytu na wypadek jego całkowitej niezdolności 

do pracy lub śmierci

6. W banku, który udziela kredytu lub pożyczki można załatwić formalności związane z ubezpieczeniem na życie, wszystkie 

formalności załatwia się w oddziale Banku, 

nie jest wymagane wypełnianie kwestionariusza zdrowotnego przez kredytobiorcę

nie dotyczy

Bank Pekao

Polisa na życie wymagana jedynie w 

następujących przypadkach: 

- suma wieku Kredytobiorcy i okresu 

kredytowania przekracza 65 lat, 

- kredyt udzielany jest wyłącznie 

jednej osobie, 

- o udzielenie kredytu wnioskuje kilku 

Wnioskodawców, z których tylko 

jeden osiąga dochów uwzględniany w 

ocenie zdolności do spłaty,

- o udzielenie kredytu wnioskuje kilku 

Wnioskodawców, przy czym jeden z 

nich osiąga dochód stanowiący co 

najmniej 80% sumy dochodów 

wszystkich Wnioskodawców.

Łączna suma ubezpieczenia powinna 

wynosić, co najmniej 25% kwoty 

kredytu. 

Możliwość wykupienia 

indywidualnie na rynku lub za 

pośrednictwem Banku. W ramach 

umowy z T.U. Allianz, roczna 

składka uzależniona od aktualnej 

kwoty kredytu: 

wariant I (SU = 100%) od 0,7%

wariant II (SU = 75%)  od 0,5%

wariant III (SU = 50%) od 0,4%

wariant IV (SU = 25%  od 0,3%

SU – suma ubezpieczenia

rocznie TU Allianz
1. Zgon Ubezpieczonego

2. Wystąpienie u Ubezpieczonego trwałej i całkowitej niezdolności do pracy

Polbank EFG

ubezpieczenie wymagane jest w 

momencie kiedy do kredytu 

przystępuje jedna osoba lub jeżeli 

kredytobiorcy chcą skorzystać z 

jednego z Pakietów Korzyści 

(Srebrnego lub Złotego)

za pierwszy rok 0,5% od kwoty 

uruchomionego kredytu

po upływie roku - 0,045% kwoty 

zadłużenia miesięcznie

za pierwszy rok - jednorazowo, 

po upływie roku - składka 

miesięczna

STU Ergo Hestia

1. Pełny zakres ubezpieczenia na życie

2. Ubezpieczenie od niezdolności do pracy

3. Brak ankiety medycznej oraz badań do 700 000 zł

4. Korzystna składka 

Pakiet Srebrny obniżenie marży o 1% 

(ubezpieczenie na życie, karta 

debetowa i regularne zasilanie 

rachunku), 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

Do wyboru:

- ubezpieczenie na 10 lat, z tego 

tytułu jest niższa marża kredytu o 

0,1 p.p. , ale koszt tego 

ubezpieczenia to podwyższenie 

marży o 0,1 p.p.

- ubezpieczenie na 2 lata, koszt to 

3% 

Podwyższona marża / składka 

opłacona z góry za całe 2 lata 

przez Klienta lub skredytowana 

przez Bank dodatkową pozyczką

TU EUROPA Życie Ubezpieczonego

Nie. Obniżenie marży z tytułu 

ubezpieczenia na 10 lat - 0,1 p.p. Koszt 

ubezpieczenia - podwyższenie marży o 

0,1 p.p.

Zakres ubezpieczenia (najważniesze zalety)

Czy przystąpienie do ubezpieczenia 

wpływa na obniżenie 

oprocentowania? Jeśli tak o ile?

Bank Kiedy ubezpieczenie jest wymagane* Wysokość składki (w %) Częstotliwość opłacania składki
Towarzystwo 

ubezpieczeniowe

Ubezpieczenia na życie


