Podstawowe informacje dotycz ce wymogów, jakie powinno spe nia wybierane indywidualnie Ubezpieczenie Nieruchomo ci na której b dzie ustanowiona hipoteka, które jest
wymagane przez Bank jako zabezpieczenie Kredytu/Po yczki:
Rodzaj akceptowanej Umowy
Bank akceptuje indywidualne umowy ubezpieczenia zawierane przez:
ubezpieczenia
o
ciciela Nieruchomo ci Obci anej Hipotek ,
o Kredytobiorc /Po yczkobiorc na rzecz i na rachunek W ciciela Nieruchomo ci Obci anej Hipotek .
Nie s akceptowane standardowe umowy ubezpieczenia zawierane przez wspólnoty mieszkaniowe dostarczaj ce ochron
ubezpieczeniow jedynie dla cz ci wspólnych nieruchomo ci.
Nie s równie akceptowane umowy ubezpieczenia w ramach których ubezpieczonym nie jest w ciciel Nieruchomo ci Obci anej
Hipotek , a spó ka lub firma prowadzona przez Kredytobiorc /Po yczkobiorc .
Wymogi Banku odno nie
Bank wymaga ubezpieczenia Nieruchomo ci, je eli jest ona zabudowana budynkiem w rozumieniu prawa budowlanego.
ubezpieczenia Nieruchomo ci
Ubezpieczenie tej Nieruchomo ci oraz Cesja Praw z Polisy Ubezpieczeniowej powinno by dokonane przez Kredytobiorc nie
pó niej ni w terminie 14 dni od zawarcia umowy (w szczególno ci umowy sprzeda y) stanowi cej podstaw nabycia przez
Kredytobiorc Nieruchomo ci. W przypadku za Kredytu na sp at zobowi za Kredytobiorcy z tytu u kredytów lub po yczek
zaci gni tych w innym banku – w ci gu 14 dni od dnia Wyp aty Kredytu.
W przypadku, gdy Kredyt zosta udzielony na budow domu, Bank wymaga ustanowienia zabezpieczenia dotycz cego
ubezpieczenia Nieruchomo ci Kredytowanej po uzyskaniu przez Kredytobiorc /W ciciela Nieruchomo ci pozwolenia na
ytkowanie obiektu budowlanego. Ubezpieczenie tej Nieruchomo ci oraz Cesja Praw z Polisy Ubezpieczeniowej powinno by
dokonane nie pó niej ni w terminie 1 miesi ca od dnia otrzymania pozwolenia na u ytkowanie Nieruchomo ci.
Cesja z Umowy ubezpieczenia na
Bank wymaga dokonania cesji z tytu u wszystkich umów ubezpieczenia, w ramach których, cho by cz ciowo w zakresie ryzyk i
Bank
okresu ubezpieczenia, ubezpieczona jest Nieruchomo Obci ana Hipotek . W tym celu Bank wymaga od Klienta zawarcia Umowy
przelewu wierzytelno ci mi dzy Bankiem, a W cicielem/W cicielami Nieruchomo ci Obci anej Hipotek .
Wymagane dokumenty do
Kredytobiorca/Po yczkobiorca jest zobowi zany przedstawi Bankowi:
przyj cia przez Bank
o dokument potwierdzaj cy zawarcie umowy ubezpieczenia,
ubezpieczenia
o dowód op acenia sk adki ubezpieczeniowej za minimum rok,
o dowód przyj cia do wiadomo ci przez Ubezpieczyciela zawiadomienia o dokonaniu Cesji Praw z Polisy
Ubezpieczeniowej lub wyra enia zgody na dokonanie Cesji Praw z Polisy Ubezpieczeniowej - o ile taka zgoda zosta a
zastrze ona w umowie ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela oraz – ka dorazowo na danie Banku – kopii
wystawionego przez Ubezpieczyciela pe nomocnictwa uprawniaj cego agenta dzia aj cego w imieniu
Ubezpieczyciela do podpisywania polis ubezpieczeniowych i dokumentów potwierdzaj cych przyj cie do
wiadomo ci zawiadomienia o dokonanej Cesji Praw z Polisy Ubezpieczeniowej lub wyra enia zgody na dokonanie
Cesji Praw z Polisy Ubezpieczeniowej - niezw ocznie, nie pó niej ni w ci gu 7 dni po zawarciu umowy ubezpieczenia.
Ustanowienie zabezpieczenia staje si skuteczne w momencie przedstawienia przez Kredytobiorc /Po yczkobiorc
Bankowi ostatniego z wymaganych dokumentów.
Zakres ubezpieczenia
Ubezpieczenie powinno obejmowa co najmniej nast puj ce ryzyka:
Deutsche Bank Polska Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowana w S dzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego, pod nr 0000022493.
Wysoko kapita u zak adowego: 1 744 449 384 z (kapita op acony w ca ci), NIP 676-01-07-416. www.db.com/Poland.
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Okres ubezpieczenia
Sk adka ubezpieczeniowa
Suma ubezpieczenia

o ogie ,
o uderzenie pioruna,
o grad,
o eksplozja,
o powód o ile zakres ten nie zosta wy czony zapisami Umowy Kredytu
o nast pstwa szkód wodno-kanalizacyjnych,
o akcja ratownicza prowadzona w zwi zku z powy ej wymienionymi zdarzeniami.
o huragan
Okres ubezpieczenia nie mo e by krótszy ni 1 rok
S adk ubezpieczeniow nale y op aci za minimum 1 rok.
Suma ubezpieczenia powinna by równa co najmniej:
o warto ci Nieruchomo ci wynikaj cej z Wyceny - do momentu dostarczenia przez Kredytobiorc /Po yczkobiorc
zawiadomienia o dokonaniu wpisu hipoteki do ksi gi wieczystej albo odpisu z ksi gi wieczystej, potwierdzaj cego
prawid owy i prawomocny wpis hipoteki na rzecz Banku,
o warto ci 120% (s ownie: stu dwudziestu procent) kwoty udzielonego Kredytu/Po yczki po dostarczeniu przez
Kredytobiorc /Po yczkobiorc zawiadomienia o dokonaniu wpisu hipoteki do ksi gi wieczystej albo odpisu z ksi gi
wieczystej, potwierdzaj cego prawid owy i prawomocny wpis hipoteki na rzecz Banku, przy czym, je eli warto ta
by aby wi ksza ni warto Nieruchomo ci wynikaj ca z Wyceny okre lonej w Indywidualnych Warunkach
Kredytu/Po yczki, to wystarczaj ce jest ubezpieczenie Nieruchomo ci Obci anej Hipotek na warto wynikaj
z
Wyceny.
W przypadku, gdy Nieruchomo Obci ana Hipotek jest nieruchomo ci gruntow zabudowan , suma ubezpieczenia mo e by
równa warto ci Nieruchomo ci wynikaj cej z takiej Wyceny, pomniejszonej o warto gruntu, o ile warto gruntu zosta a w
Dokumentacji Kredytowej wskazana. Je eli do Nieruchomo ci Obci anej Hipotek przynale y miejsce postojowe lub gara , suma
ubezpieczenia mo e by równa warto ci Nieruchomo ci wynikaj cej z takiej Wyceny, pomniejszonej o warto miejsca
postojowego lub gara u.
Bank nie prowadzi listy ubezpieczycieli, których akceptuje jako dostawców ochrony ubezpieczeniowej. Warunkiem akceptacji
umowy ubezpieczenia na zabezpieczenie Kredytu jest pokrycie na jej warunkach wszystkich wymaganych przez Bank ryzyk
ubezpieczeniowych do sumy ubezpieczenia równej warto ci wymaganej przez Bank.
Niniejszy dokument ma wy cznie charakter informacyjny, w zakresie wymogów jakie powinno spe nia Ubezpieczenie
Nieruchomo ci Obci anej Hipotek , które wymagane jest przez Bank jako zabezpieczenie Kredytu.
Wszelkie terminy, pisane du liter , a w nim nie zdefiniowane, nale y interpretowa zgodnie z odpowiednimi definicjami
zawartymi w Dokumentacji Kredytowej.

