
CO WARTO WIEDZIEĆ  

O UBEZPIECZENIU KREDYTU? 

Przepisy powszechnie obowiązującego prawa 

nie formułują obowiązku ubezpieczenia 

spłaty kredytu – praktyka zawierania umów 

kredytowych pokazuje jednak, iż coraz czę-

ściej kredytodawca warunkuje ich podpisanie 

przystąpieniem przez konsumenta do umowy 

ubezpieczenia traktowanej jako forma zabez-

pieczenia spłaty zaciągniętego zobowiązania. 

W sytuacji zaistnienia zdarzeń utrudniających 

lub uniemożliwiających spłatę kredytu klient 

korzystający z takiej ochrony ubezpieczenio-

wej będzie miał możliwość uzyskania wsparcia 

ze strony ubezpieczyciela (np. spłata części 

rat a nawet całości kredytu). W wielu przypad-

kach instytucja ubezpieczenia kredytu jest jed-

nak dla klienta głównie źródłem dodatkowych, 

wysokich kosztów przy jednoczesnym dale-

ko idącym zawężeniu zakresu oferowanej 

ochrony ubezpieczeniowej. Kredytobiorcy 

często nie mają świadomości i wiedzy o tym, 

co tak naprawdę oferuje im ubezpieczyciel za 

określoną w umowie składkę, jakie rodzaje 

zdarzeń ubezpieczeniowych będą dawały 

szansę na uzyskanie wsparcia ubezpieczycie-

la w spłacie całości lub części istniejącego dłu-

gu. Tymczasem wynikający z polisy zakres 

ochrony jest bardzo zróżnicowany i może doty-

czyć różnych zdarzeń ubezpieczeniowych 

m.in.: utrata pracy przez kredytobiorcę ale np. 

tylko z przyczyn leżących po stronie praco-

dawcy, śmierć kredytobiorcy ale np. tylko 

wskutek nagłego zdarzenia lub jego choroba 

ale np. tylko z określonego w polisie katalogu 

chorób. 
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Jeżeli zatem koniecznym wymogiem dla otrzy-

mania kredytu w danej instytucji finansowej 

jest równoległe zawarcie umowy ubezpiecze-

nia jej spłaty konsument obowiązkowo powi-

nien zapoznać się z warunkami tego ubez-

pieczenia. W  dokumencie opisującym warun-

ki i zakres ochrony ubezpieczeniowej powinny 

być w szczególności wymienione sytuacje, któ-

re będą skutkowały wypłatą pieniędzy przez 

ubezpieczyciela oraz okoliczności wyłączające 

działanie ochrony ubezpieczeniowej. 

Warto pamiętać, iż niektóre umowy ubezpie-

czenia dają możliwość spłaty tylko kilku kolej-

nych rat, a nie całości kredytu. Uważna lektura 

powołanego wyżej dokumentu pozwala na do-

konanie racjonalnej oceny tego, na co tak na-

prawdę klient może liczyć w przypadku zaist-

nienia zdarzeń utrudniających lub wyłączają-

cych możliwość spłaty zaciągniętego zobowią-

zania. 

Daniel Jachimowicz 

Niezbędnik finansowy seniora Strona 2 

Projekt „Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora III”  
jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim  

w ramach programu edukacji ekonomicznej. 

PRZYKŁAD:  

Pani Maria pracowała w sklepie spożywczym. Po-

nieważ jej mieszkanie wymagało pilnego remontu, 

na którego wykonanie nie posiadała wystarczają-

cych oszczędności, zdecydowała się zaciągnąć  

w jednym z banków kredyt w wysokości 10 000 zł. 

Zawarcie umowy związane było jednak z koniecz-

nością wykupienia jej ubezpieczenia i opłaceniem 

jednorazowej składki w wysokości 800 zł., czego 

Pani Maria skrupulatnie dopełniła. Niestety, wkrót-

ce po zawarciu umowy i wypłacie pieniędzy Pani 

Maria poważnie się rozchorowała i po kilku miesią-

cach pracodawca rozwiązał z nią umowę  

o pracę z powodu długotrwałej choroby. W tej 

trudnej sytuacji Pani Maria zwróciła się do firmy 

ubezpieczeniowej o pomoc w spłacie kredytu. 

Spotkała się jednak z odmową – w przesłanej de-

cyzji firma ubezpieczeniowa powołując się na za-

wartą umowę ubezpieczenia i jej szczegółowe wa-

runki wskazała, iż wprawdzie wykupiona polisa 

obejmuje przypadki utraty pracy ale tylko  

z przyczyn leżących po stronie pracodawcy 

(np. likwidacja stanowiska pracy, likwidacja firmy) 

i w związku z tym przypadek Pani Marii ochroną 

ubezpieczeniową nie jest objęty.  
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                                    BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA  

   – wybrane zagadnienia dotyczące rachunku bankowego  

           z dostępem przez Internet (część II) 

INFORMACJE OGÓLNE 
 

Bankowość elektroniczna (inaczej: homeban-

king, e-banking, bankowość internetowa, 

e-bankowość, bankowość mobilna) jest to jedna 

z form całodobowej działalności bankowej, po-

legającej na umożliwieniu przez bank swoim 

klientom przeprowadzania określonych operacji 

za pomocą nowoczesnych technologii 

(komputer, telefon, tablet). W ramach niniejsze-

go artykułu poruszona zostanie problematyka 

dotycząca procedury założenia rachunku ban-

kowego przez Internet. 

JAK ZAŁOŻYĆ RACHUNEK BANKOWY 

PRZEZ INTERNET? 
 

Założenie rachunku bankowego przez Internet 

obejmuje następujące etapy: 
 

I ETAP: Wybór najkorzystniejszej z punktu 

widzenia klienta oferty rachunku bankowego  
 

Pierwszym etapem w procedurze założenia ra-

chunku bankowego przez Internet jest wybór 

najkorzystniejszej, z naszego punktu widzenia, 

oferty bankowej tj. samego banku i konkretnego 



konta z palety rachunków bankowych w nim 

oferowanych. Przed dokonaniem takiego  

wyboru można skorzystać z różnego rodzaju 

porównań i rankingów dostępnych w Interne-

cie. Warto pamiętać, że oferta kont interneto-

wych jest bardzo szeroka i nawet w obrębie 

tego samego banku może być proponowanych 

kilka/kilkanaście rachunków, które będą się  

od siebie znacznie różnić w zakresie warun-

ków ich prowadzenia i obsługi. Przed podję-

ciem decyzji o założeniu konkretnego rachun-

ku bankowego koniecznie należy sprawdzić 

szczegółowe warunki jego prowadzenia.  

W szczególności podkreślić należy, iż jeśli de-

cydujemy się na dany rachunek np. z powo-

dów ekonomicznych (np.: brak opłat za prowa-

dzenie, brak opłat za przelewy, stosunkowo 

wysokie oprocentowanie środków na nim zgro-

madzonych, darmowe wypłaty z bankomatów) 

to obowiązkowo sprawdźmy jakie warunki do-

datkowe musimy spełnić, by z tych zwolnień 

korzystać. Bardzo prawdopodobne jest, iż te 

„bonusy” na rachunku bankowym są uzależnio-

ne np. od dokonywania okresowych 

(najczęściej comiesięcznych) wpłat na konto 

ustalonej kwoty pieniężnej bądź comiesięczne-

go wydatkowania określonych sum przy użyciu 

karty płatniczej.  
 

II ETAP: Wypełnienie wniosku o założenie 

rachunku bankowego  
 

Gdy podjęta zostanie świadoma decyzja 

w zakresie wyboru konkretnej oferty rachunku 

bankowego, klient powinien wejść na stronę 

internetową wybranego banku. Należy na niej 

odszukać polecenie: załóż e-konto, załóż  

e-bankowość, złóż wniosek, zostań naszym 

klientem lub inne - jednak zawsze na tyle su-

gestywne, że nie powinno wzbudzać żadnych 

wątpliwości co do jego przeznaczenia. Po klik-

nięciu w w/w polecenie pojawia się formularz, 

który należy uzupełnić wpisując szczegółowe 

dane teleadresowe zgodnie z podpowiedziami 

w nim zamieszczonymi. W szczególności po-

dajemy w nim: imię i nazwisko, imiona rodzi-

ców, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, 

rodzaj dokumentu tożsamości i jego numer, 

numer PESEL, adres zameldowania, numer 

telefonu, adres e-mail – zakres i rodzaj tych 

danych może różnić się w zależności od ban-

ku.  

Po zakończeniu uzupełniania wniosku o zało-

żenie rachunku bankowego należy wcisnąć 

polecenie: dalej, złóż wniosek bądź inne po-

dobne. Również w tym przypadku procedura 

może różnić się w zależności od banku, jednak 

jest ona na tyle intuicyjna, iż nie powinna ro-

dzić żadnych kłopotów i wątpliwości. Wciśnię-

cie w/w polecenia powoduje, iż wniosek – za 

pośrednictwem Internetu – zostaje formalnie 

złożony w banku.  

III ETAP: Podpisanie umowy 
 

Gdy wniosek o założenie rachunku bankowego 

zostanie już złożony pozostaje nam podpisanie 

umowy z bankiem. Zazwyczaj bank umożliwia 

klientowi wybór sposobu zawarcia umowy: 
 

Pierwszy sposób – całkowicie elektroniczny – 

polega na tym, iż umowa zostaje zawarta  

w momencie dokonania przelewu określonej 

sumy z dotychczasowego konta na rachunek 

nowo założony. W praktyce wygląda to w ten 

sposób, iż klient otrzymuje e-mailem dane do 

tzw. przelewu inicjującego. W oparciu  

o otrzymane dane dokonuje przelewu dowolnej 

sumy (np. 1 grosza). Celem tego przelewu jest 

potwierdzenie danych osobowych oraz woli 

otwarcia rachunku bankowego. Umowa zostaje 

zawarta pod warunkiem, iż dane osobowe 

nadawcy przelewu dokładnie zgadzają się  

z danymi podanymi przy składaniu wniosku  

o nowe konto. Po wpłynięciu w/w przelewu 

bank przesyła klientowi za pomocą 

wiadomości SMS lub e-mail dane niezbędne 
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   WAŻNE: 

Pamiętajmy, że we wnioskach o założenie  
rachunku bankowego należy podawać wyłącz-
nie prawdziwe dane. 

   WAŻNE: 

Wypełniając on-line wniosek o założenie  
rachunku bankowego należy uważnie czytać 
pojawiające się w nim polecenia, podpowiedzi  
i wyjaśniania.  



 

do zalogowania się do konta i jego aktywacji 

(login/identyfikator i hasło pierwszego logowa-

nia), natomiast pocztą przysyłana jest karta 

płatnicza do rachunku.        

 

 Drugi sposób – najpowszechniejszy – pole-

ga na dostarczeniu umowy przez kuriera.  

W praktyce wygląda to w sposób następujący 

– po złożeniu przez Internet wniosku o założe-

nie konta, bank w ciągu kilku dni przysyła do 

klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej tzw. 

pakiet startowy obejmujący najczęściej: umo-

wę, kartę płatniczą i informacje niezbędne do 

korzystania rachunku bankowego (login/

identyfikator i hasło pierwszego logowania). 

Umowa podpisywana jest w obecności kuriera, 

który weryfikuje zgodność danych zawartych  

w dowodzie osobistym z danymi podanymi we 

wniosku o założenie konta. 

 

  Trzeci sposób zawarcia umowy polega na 

uzupełnieniu  wniosku o założenie konta przez 

Internet, przy czym samą umowę klient podpi-

suje w placówce bankowej, najczęściej tej, 

która jest dla niego najwygodniejsza (np. bli-

sko miejsca zamieszkania). Wybór palcówki 

bankowej, w której umowa zostanie przygoto-

wana jest możliwy na etapie składania wnio-

sku. W ciągu kliku dni od złożenia w/w wnio-

sku (najczęściej 2-3 dni) umowa jest gotowa  

i czeka na podpis klienta. Ten sposób podpi-

sania umowy warto polecić zwłaszcza tym 

osobom, które chciałby osobiście dopytać 

jeszcze o jakieś szczegółowe kwestie związa-

ne z otwieranym rachunkiem bankowym. 

 

W kolejnym numerze newslettera poruszona 

zostanie kwestia przekształcenia konta trady-

cyjnego w konto z dostępem przez Internet 

oraz zasady bezpiecznego korzystania z ban-

kowości internetowej.   

Wojciech Nalepa 
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 WAŻNE: 
Zastosowanie wyżej opisanego - tzw. elektro-
nicznego sposobu zawarcia umowy - wymaga, 
by klient posiadał już inne konto, z którego  
będzie mógł dokonać tzw. przelewu inicjującego.  

 WAŻNE: 

 Zawierając umowę rachunku bankowego za po-
średnictwem kuriera należy dokładnie spraw-
dzić, czy warunki zaproponowane w dostarczo-
nej przez firmę kurierską umowie, odpowiadają 
tym, o których zostaliśmy poinformowani przy 
składaniu wniosku o założenie konta.    

Z PRACY PUNKTU KONSULTACYJNO-DORADCZEGO  

„BEZPIECZNE FINANSE SENIORA” 

PYTANIE: 

Czy istnieje jakiś oficjalny rejestr banków działających w Polsce,  

w oparciu o który można jednoznacznie stwierdzić, czy dany pod-

miot jest bankiem podlegającym nadzorowi państwowemu czy też 

działa poza tym systemem? 
 

ODPOWIEDŹ: 

Tak – jeżeli chcemy samodzielnie uzyskać tego typu informację warto 

skorzystać z oficjalnego serwisu internetowego Komisji Nadzoru  

Finansowego sprawującej m.in. nadzór nad systemem bankowym  

w Polsce. Adres strony internetowej: www.knf.gov.pl. W zakładce „Dla rynku/podmioty” znaleźć  

można m.in. precyzyjny wykaz wszystkich banków działających na terenie naszego kraju. 
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PUNKT INFORMACYJNO-DORADCZY 
„BEZPIECZNE FINANSE SENIORA” 

 

Indywidualne, BEZPŁATNE konsultacje  
z zakresu racjonalnego i bezpiecznego zarządzania  

sferą finansów osobistych seniora 
 

INFOLINIA: 801 002 170  
(bezpłatna dla połączeń z telefonów stacjonarnych) 

 czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00. 

źródło grafiki wykorzystanej na tej stronie:  www.office.microsoft.com 

SŁOWNICZEK WYBRANYCH POJĘĆ  

 

KOD JEDNORAZOWY – jest to hasło (np. ciąg kilku cyfr) 

służące do autoryzacji transakcji bankowych dokonywanych 

za pomocą konta internetowego. Kody jednorazowe klient 

otrzymuje z banku w postaci karty kodów jednorazowych lub 

SMS-ów. Kody mogą być również generowane za pośrednic-

twem tzw. tokenów.    
 

KARTA KODÓW JEDNORAZOWYCH – jest to lista kodów 

jednorazowych, którą klient otrzymuje z banku lub samodziel-

nie generuje w bankowości elektronicznej. Każdy z kodów 

widniejących na karcie ma swój kolejny numer i może być 

użyty wyłącznie raz – system bankowy prosi o podanie hasła 

o konkretnym numerze przy dokonywaniu niemal każdej ope-

racji przez Internet. Karta kodów może mieć formę zwykłej 

kartki zadrukowanej ciągiem kodów albo tzw. zdrapki.  
 

AUTORYZACJA PRZELEWU – jest to sprawdzenie, czy 

przelew jest wykonywany przez osobę uprawnioną. Autory-

zacji dokonuje system bankowy poprzez żądanie podania 

odpowiedniego kodu jednorazowego (np. kodu nr 6 z karty 

kodów). 
 

TOKEN – jest to urządzenie elektroniczne, które automatycz-

nie generuje kody jednorazowe niezbędne do dokonywania 

operacji na koncie internetowym. Token może także wystę-

pować np. w formie aplikacji na smartfona. 

 

www.nbp.pl – Narodowy Bank Polski 

www.nbportal.pl –  Portal Edukacji Ekonomicznej 

www.bfg.pl – Bankowy Fundusz Gwarancyjny 

www.knf.gov.pl – Komisja Nadzoru Finansowego 

www.obserwatorfinansowy.pl –  Obserwator Finansowy 

www.zanim-podpiszesz.pl – strona internetowa ogólnopolskiej kampanii społecznej 

www.zastrzegam.pl  – Związek Banków Polskich – system zastrzegania kart płatniczych 

CIEKAWE STRONY INTERNETOWE: 

Projekt „Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora III”  
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http://www.obserwatorfinansowy.pl
http://www.zanim-podpiszesz.pl

