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Ile kosztuje ubezpieczenie i przed czym 
nas (nie) chroni?
Jeżeli na ubezpieczenia popatrzymy od strony osób (podmiotów, stron), które 
uczestniczą w tej czynności, to wyróżniamy:

– ubezpieczającego, to znaczy stronę (podmiot) umowy ubezpieczenia, na
wniosek której udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa i która za tę ochronę 
zobowiązana jest uiścić składki

– ubezpieczyciela, to znaczy podmiot prowadzący działalność, polegającą
na świadczeniu usług ubezpieczeniowych, który w zakresie działalności swego 
przedsiębiorstwa, zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zaj-
ścia przewidzianego w umowie wypadku, na rzecz ubezpieczonego.

Pomiędzy ubezpieczającym a ubezpieczonym mogą zachodzić różne rela-
cje. Najczęściej ubezpieczającym i  ubezpieczonym będzie ten sam podmiot 
(np. ta sama osoba), ale podmioty mogą być również różne, np. ubezpieczają-
cym może być rodzic, a ubezpieczonym dziecko albo ubezpieczającym może 
być zakład pracy, a  ubezpieczonym pracownik. Dodatkowo ubezpieczony 
może wyznaczyć uposażonego, to znaczy osobę uprawnioną do otrzymania 
pieniędzy w przypadku śmierci ubezpieczonego.

Ubezpieczenia kredytów różnią się w zależności od tego, kto będzie ubez-
pieczającym, a kto ubezpieczonym. Pierwszy, skrajnie niekorzystny dla kredy-
tobiorcy schemat jest taki, że to bank jest ubezpieczającym i ubezpieczonym, 
przedmiotem ubezpieczenia jest kredyt, a ryzykiem, które się ubezpiecza jest 
ryzyko niespłacenia tego kredytu przez kredytobiorcę. Bank traktuje ubezpie-
czenie jako zabezpieczenie kredytu. Mimo że to on jest ubezpieczającym, to 
koszt tego ubezpieczenia ponosi kredytobiorca, który sam się na to zgadza pod-
pisując umowę, w której jest zapisane, że to kredytobiorca poniesie ten koszt. 
Jeżeli kredytobiorca zaprzestanie spłaty kredytu, to ubezpieczyciel wypłaci 



odszkodowanie bankowi, tyle że ubezpieczyciel może wystąpić z regresem do 
kredytobiorcy (bo kredytobiorca, nie spłacając długu, uczynił szkodę bankowi). 
Tak więc kredytobiorca, mimo że zapłacił za ubezpieczenie, będzie musiał 
oddać ubezpieczycielowi kwotę, którą ubezpieczyciel wypłacił bankowi (to nie 
pomyłka, jest to niesprawiedliwe, ale z drugiej strony, skoro tak jest w umowie, 
to trudno to zmienić). Tego rodzaju ubezpieczenia często występują przy kre-
dytach hipotecznych (np. ubezpieczenie pomostowe i niskiego wkładu). Inna 
konstrukcja (również niekorzystna dla kredytobiorcy) to taka, w której ubez-
pieczającym jest bank, a ubezpieczonym kredytobiorca, takie sytuacje wystę-
pują w  przypadku ubezpieczeń grupowych (które były dość powszechne do 
około 2015 r.). Kredytobiorca nie jest ubezpieczającym, więc nie ma wpływu na 
wybór ubezpieczyciela, ani na treść umowy ubezpieczenia. Nie może zrezygno-
wać, bo nie jest ubezpieczającym. Teoretycznie, skoro nie jest ubezpieczającym, 
to nie powinien płacić składki, ale dzięki umowie z bankiem ten koszt zosta-
nie przeniesiony na niego. Skoro jest ubezpieczonym, to powinien otrzymać 
wypłatę odszkodowania w przypadku wystąpienia zdarzenia przed którym był 
ubezpieczony. Jednak bank może te pieniądze wziąć dla siebie poprzez odpo-
wiednią konstrukcję umowy z ubezpieczycielem (takie umowy konstruuje się 
z naruszeniem prawa, np. wprowadzając pojęcie uprawnionego do otrzymania 
świadczenia, który zastępuje ubezpieczonego i zapisaniu w umowie, że upraw-
nionym jest bank). Jeszcze inna sytuacja (również niekorzystna z punktu widze-
nia kredytobiorcy): gdy ubezpieczającym i ubezpieczonym jest on sam. W tej 
sytuacji bank zażąda przeniesienia (czyli cesji) praw przysługujących ubezpie-
czonemu na siebie (tzn. na bank). W przypadku zdarzenia uprawniającego do 
wypłaty ubezpieczenia, kwota ta zostanie wypłacona bankowi. Ze względu na 
cesję praw, ubezpieczony kredytobiorca ma ograniczone możliwości (lub nie 
ma ich wcale) wejścia w spór sądowy z ubezpieczycielem w sytuacji, gdy zakład 
ubezpieczeń odmawia bądź zaniża kwotę wypłacanego odszkodowania.

Względnie korzystna dla klienta opcja jest taka, że ubezpieczającym i ubezpie-
czonym jest klient, a bank nie zażąda cesji praw przysługujących ubezpieczonemu 
na siebie. Nie wiem jednak jak często i czy w ogóle takie sytuacje występują.

Jeżeli na ubezpieczenia popatrzymy od strony finansowej, to ubezpieczając 
cokolwiek, płacimy składkę i jednocześnie oczekujemy wypłaty w przypadku, 
gdy to, co jest ubezpieczone dozna uszczerbku lub zniszczenia (w zależności 
od tego, jak postanowiono w  umowie). Wysokość składki ubezpieczeniowej 
jest zależna między innymi od prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia, 
które ma negatywny wpływ na przedmiot ubezpieczenia. Jeżeli np. ubezpie-



czylibyśmy dom przed zniszczeniem z powodu uderzenia w niego meteorytu, 
to stawka takiego ubezpieczenia powinna być bardzo niska, ponieważ szanse 
takiego zdarzenia są bardzo małe. Jeżeli, jednak ubezpieczamy dom przed poża-
rem, to szanse takiego zdarzenia są małe, ale zdecydowanie większe niż szanse, 
że akurat w  nasz dom uderzy meteoryt. Dlatego ubezpieczenie domu przed 
pożarem będzie droższe, niż ubezpieczenie przed niebezpiecznymi meteory-
tami. Jednakże, jeżeli ubezpieczamy dom jedynie przed pożarem, a dotknie nas 
nieszczęście powodzi, to nie otrzymamy nic. Uważam, że zazwyczaj nie warto 
ubezpieczać kredytu. Oczywiście słowo „zazwyczaj” jest tutaj jak najbardziej na 
miejscu, ponieważ każdy przypadek jest inny. Będę tu pisał o ubezpieczeniu od 
następstw nieszczęśliwych wypadków, od utraty pracy, od poważnych chorób 
oraz o ubezpieczeniu na wypadek śmierci (takie właśnie ubezpieczenia oferują 
banki kredytobiorcom kredytów konsumpcyjnych). Powszechnie uważa się, że 
koszt ubezpieczenia w stosunku do oferowanej ochrony jest duży (zbyt duży). 
Koszty zależą często od liczby rat kredytu. Często jest tak, że miesięczna wyso-
kość ubezpieczenia jest liczona jako wysokość kredytu (w tym prowizja) mno-
żona przez odpowiedni wskaźnik i przez liczbę rat. Wynika stąd, że biorąc kre-
dyt w pewnym banku i spłacając go np. 40 miesięcy, zapłacimy 2 razy więcej 
ubezpieczenia, niż gdybyśmy wzięli ten sam kredyt w tym samym banku, ale 
spłacali go 20 miesięcy. W marcu 2016 roku, na podstawie ogólnie dostępnych 
przykładów reprezentacyjnych policzyłem koszt ubezpieczenia w kilku (pra-
wie) losowo wybranych dużych bankach. W Dodatku opisuję dość dokładnie, 
w jaki sposób banki wyliczają koszt ubezpieczenia i prowizji.

Tab. 3. Ceny ubezpieczenia w marcu 2016 roku

nr Co obejmuje  
ubezpieczenie

Cena ubezpieczenia [%]

1 zdrowie, życie, praca 22,1
2 zdrowie, życie, praca 19,1
3 nie ustalono 12,5
4 nie ustalono 9,3
5 życie, trwałe kalectwo 14,7
6 nie ustalono 8,8
7 zdrowie, życie, praca 13,0

Cena ubezpieczenia jest wyrażona jako ułamek kwoty kredytu (kwoty, którą 
pożyczamy). „Zdrowie” oznacza ubezpieczenie na wypadek utraty zdrowia. 
„Praca” – ubezpieczenie na wypadek utraty pracy. „Życie” – ubezpieczenie na 



wypadek śmierci. Przy czym zakres i warunki ubezpieczenia są różne w różnych 
bankach. W trzech przypadkach nie udało się ustalić, co obejmuje ubezpieczenie 
w przykładzie reprezentacyjnym. Taka informacja była niedostępna, nie dało się 
jej wywnioskować z  innych dostępnych informacji (ewentualnie była dostępna, 
ale nie udało się jej odszukać). W założeniu przykład reprezentacyjny ma pokazać 
przeciętnego kredytobiorcę. Liczba rat spłacania długu kredytowego powinna być 
średnią liczbą rat, na jakie klienci rozkładają spłatę swoich długów kredytowych 
(jest to ważne, bo od liczby rat zależy kwota ubezpieczenia). Można więc wniosko-
wać, że ubezpieczenie na wypadek utraty zdrowia, na wypadek utraty pracy oraz 
na wypadek śmierci to koszt średnio około 18% kwoty kredytu (kwoty, którą bank 
nam daje do dyspozycji) Oznacza to, że ten procent będzie większy, jeśli uwzględ-
nimy to, że trzeba również zapłacić odsetki od tego ubezpieczenia. Można również 
przypuszczać, że wykupując ubezpieczenie jedynie na zdrowie i życie, zapłacimy 
nie mniej niż 10% kwoty kredytu. Razem z odsetkami, które od ubezpieczenia 
być może zapłacimy, będzie to jeszcze więcej (i nawet obniżka oprocentowania 
o kilka punktów procentowych, którą być może bank nam zaproponuje, nie jest
dla nas specjalnie korzystna). W sierpniu 2019 r. przejrzałem ubezpieczenia z róż-
nych dużych banków (nie znalazłem, na tyle dużo przykładów reprezentacyjnych, 
aby skonstruować tabelkę podobną do tej z 2016 r., również dlatego, że banki coraz 
częściej na stronach prezentują kalkulatory, które wszystko wyliczą – również 
ubezpieczenie – ale nie ma tam informacji o średniej liczbie rat). W niektórych 
z nich informacje o wysokości ubezpieczenia można było znaleźć na stronie lub 
w dokumentach dotyczących ubezpieczenia (pliki pdf). Z trzech dużych banków 
wybrałem ubezpieczenia kredytów gotówkowych. W pierwszym z nich stawka 
ubezpieczenia wyniosła u = 0,218% (i była to najniższa stawka, jaką udało mi się 
znaleźć wśród dużych banków w sierpniu 2019 r.). Ubezpieczenie obejmowało: 
śmierć ubezpieczonego, utratę pracy, poważne zachorowanie oraz pobyt w szpi-
talu. Prowizja wynosiła 11,99% dla kredytu z ubezpieczeniem i 12,99% dla kre-
dytu bez ubezpieczenia, oprocentowanie wynosiło 9,99%. Prowizja liczona netto 
od kwoty kredytu, ubezpieczenie płacone miesięcznie, liczone od kwoty netto 
kredytu. W drugim banku stawka ubezpieczenia wyniosła u = 0,28%, a ubezpie-
czenie obejmowało: czasową niezdolność do pracy, utratę pracy, hospitalizację, 
śmierć, śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku. Prowizja wynosiła 6,49% dla 
kredytu bez ubezpieczenia i 4,49% dla kredytu z ubezpieczeniem. Oprocentowa-
nie wynosiło 7,99%. Sposób wyliczania taki jak poprzednio, to znaczy prowizja 
liczona netto od kwoty kredytu, ubezpieczenie płacone miesięcznie, liczone od 
kwoty netto kredytu. W trzecim banku ubezpieczenie obejmowało: śmierć, pobyt 
w szpitalu, złamanie, oparzenie, kalectwo, śmierć w następstwie nieszczęśliwego 



wypadku i  śmierć w  następstwie wypadku komunikacyjnego. Oprocentowanie 
wynosiło 9,79%. W przypadku kredytu z ubezpieczeniem prowizja zmieniała się 
wraz długością okresu kredytowania, zaś w przypadku kredytu bez ubezpieczenia 
– była stała. Ubezpieczenie nie miało jednej stawki, było zmienne14, jego kwota była 
doliczana do kwoty kredytu i od tej kwoty liczono raty (ratę odsetkową i ratę ogó-
łem). Kalkulator pokazywał kredyt powiększony o kredytowane koszty, co – wraz 
z informacją o oprocentowaniu – pozwoliło policzyć całkowitą kwotę do zapłaty. 
Kalkulator pokazywał również wysokość raty, dzięki temu, samodzielnie wylicza-
jąc ratę i przekonując się, że są takie same, upewniałem się, że dobrze rozumiem 
działanie kalkulatora i wyniki są poprawne). Wyniki prezentuję w tabeli 4. Sym-
bole w nagłówkach kolumn tej tabeli oznaczają: u - stawka ubezpieczenia; CKWK 
– całkowita kwota kredytu czyli te pieniądze, które bank daje do naszej dyspozycji;
CKDZ – całkowita kwota do zapłaty w przypadku płacenia ubezpieczenia; CKDZ 
dla u = 0 oznacza całkowitą kwotę do zapłaty w przypadku, gdybyśmy tego ubez-
pieczenia nie płacili; cena to różnica w koszcie pomiędzy kredytem z opłaconym 
ubezpieczeniem, a kredytem bez ubezpieczenia – czyli cena ubezpieczenia.

Tab. 4. Ubezpieczenia w sierpniu 2019 roku

Nr 
banku

u Kredyt 
(CKWK)

Liczba 
rat

CKDZ CKDZ 
dla u=0

Cena

1 0,218 25 000 24 32 468,35 31 280,36 1187,99
1 0,218 25 000 48 37 007,48 34 382,11 2625,37
1 0,218 25000 72 41 729,08 37 667,96 4061,12
1 0,218 25 000 96 46 629,61 41 134,34 5495,27
2 0,28 25 000 24 30 107,37 28 894,61 1212,76
2 0,28 25 000 48 34 115,85 31 190,79 2925,06
2 0,28 25 000 72 38 233,99 33 598,71 4635,28
2 0,28 25 000 96 42 460,38 36 116,97 6343,41
3 zmienne 25 000 24 32 096,64 30 028,08 2068,56
3 zmienne 25 000 48 36 941,60 32 946,66 3994,94
3 zmienne 25 000 72 42 780,23 36 035,44 6744,79
3 zmienne 25 000 96 49 036,71 39 291,22 9745,49

14 Zależało między innymi od długości spłaty długu kredytowego i wieku 
kredytobiorcy, w tabeli są dane dla kredytobiorcy w wieku 35 lat. Z kalkulatora 
wywnioskować można również, że osoba w wieku lat 70 płaci stawkę o około 
1/3 wyższą niż osoba w wieku lat 18.



Jeżeli chcielibyśmy te wyniki porównać z danymi z 2016 roku, to cena sta-
nowi od 4,8% (1187,99 zł) do 39% (9745,49 zł) CKWK, która wynosi 25 000 zł. 
Te liczby pokazują kilka istotnych rzeczy. Przede wszystkim to, że ubezpie-
czenie szybko rośnie wraz ze zwiększaniem liczby rat spłacania kredytu. Po 
drugie, to, że ubezpieczenia nie są tanie. Po trzecie, że obniżanie prowizji 
w przypadku ubezpieczania kredytu (takiego przykładu nie było, ale dotyczy 
to również oprocentowania kredytu) niewiele zmienia w  kwestii całkowitej 
kwoty do zapłaty (całkowitego kosztu kredytu). W maju 2020 roku zbadałem 
ceny ubezpieczeń w  tych samych bankach (które badałem w  sierpniu 2019 
roku). Nie było większych zmian, do największej ze zmian zaliczamy to, że 
oprocentowanie kredytów spadło (jest to wymuszone przez prawo i obniżkę 
stóp procentowych przez NBP).

A  teraz przyjrzyjmy się co z  tych pieniędzy mamy? Gdy ubezpieczenie 
obejmuje utratę pracy, to zazwyczaj warunkiem otrzymania świadczenia jest 
wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę bez winy ubezpieczonego 
oraz rejestracja w urzędzie pracy jako bezrobotny. Wysokość jest zazwyczaj 
równa racie miesięcznej, ale okres wypłaty wynosi np. 6 miesięcy albo 12 mie-
sięcy i właściwie nie ma towarzystwa ubezpieczeniowego, które wypłacałoby 
świadczenie dłużej niż rok (można dostać następne świadczenie na tej samej 
zasadzie pod warunkiem ponownego podjęcia pracy i przepracowanie pew-
nego okresu np. 12 miesięcy). Można więc maksymalnie dostać wysokość 
12 rat. Porównajmy to z kosztem ubezpieczenia, który może być w skrajnym 
przypadku nawet większy niż wartość 12 rat. To trochę tak, jakby za ubezpie-
czenie domu przed uderzeniem meteorytu zapłacić równowartość tego domu. 
To porównanie jest przerysowane, ale dobrze oddaje to, co chcę uświadomić: 
ubezpieczenie kredytu jest (zazwyczaj) nieopłacalne. Jeżeli ubezpieczenie obej-
muje utratę zdrowia, to zazwyczaj, aby świadczenie było wypłacone, musiało 
być spełnionych wiele warunków, a lista dopuszczalnych chorób jest ograni-
czona, wykluczone są także choroby, na które klient chorował przed rozpoczę-
ciem okresu ubezpieczenia. Jeżeli mamy ubezpieczenie na wypadek śmierci, 
to nawet po śmierci bank może zażądać spłaty długu przez spadkobierców.

Teoretycznie ubezpieczenie kredytu jest nieobowiązkowe, w praktyce zaś 
często banki odmawiają udzielenia nieubezpieczonego kredytu, albo żądają 
poręczenia jednej lub kilku osób. Zdecydowanie korzystniejsze wydaje się 
(jeśli to tylko możliwe) unikanie ubezpieczania kredytu. W niektórych ban-
kach można po zawarciu umowy zrezygnować z  ubezpieczenia, ale wtedy 
bank może zażądać innego zabezpieczenia lub podwyższyć oprocentowanie 



(co prawdopodobnie i tak będzie korzystniejsze, szczególnie prawdopodobne 
jest to w  sytuacji, gdy spłata długu kredytowego jest zaplanowana na dłuż-
szy okres). Jeżeli chcemy się ubezpieczyć, to należałoby przeczytać wszystkie 
dokumenty dotyczące ubezpieczenia (umowę i ogólne warunki ubezpiecze-
nia) oraz je zrozumieć. To ostatnie nie musi być zadaniem łatwym. Dlatego, 
jeśli taki przypadek miałby miejsce, to można zapytać prawnika (koszt zależy 
od wielu czynników).

Zabezpieczenie na wypadek śmierci kredytobiorcy podają również prze-
pisy regulujące dziedziczenie długów. To nie pomoże, gdy kredytobiorców było 
więcej niż jeden, bo wtedy pozostali dalej spłacają dług kredytowy. W tej sytu-
acji być może ubezpieczenie kredytu byłoby korzystniejsze (ale uwagi o cenie 
ubezpieczenia w stosunku do jego jakości i inne pozostają w mocy). Jeżeli jed-
nak my jesteśmy spadkobiercami po zmarłym kredytobiorcy, to wtedy prze-
pisy pozwalają nam na przyjęcie rozwiązania, które jest korzystniejsze.
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