WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO 5000
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia Pożyczkobiorców - Program ubezpieczeniowy 5000 (zwane dalej Warunkami ubezpieczenia lub WU) regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej
Klientom Banku zawierającym Umowę o pożyczkę w ramach Pakietu 5000.
DEFINICJE
§2
Poniższe terminy w rozumieniu UMOWY mają następujące znaczenie:
1)
CHOROBA – schorzenie, powodujące zaburzenia w funkcjonowaniu układów lub narządów ciała
Ubezpieczonego,
niezależne
od
niczyjej
woli,
powstałe
w
wyniku
patologii
możliwej
do zdiagnozowana przez lekarza;
2)
DEKLARACJA UBEZPIECZENIOWA – oświadczenie woli złożone przez Ubezpieczonego
w formach przyjętych w stosunkach pomiędzy Ubezpieczającym a jego Klientami, to jest: pisemnie,
telefonicznie, przez Internet lub za pośrednictwem każdego innego akceptowanego przez
Ubezpieczającego kanału komunikacji (nośnika informacji) zapewniającego jednocześnie identyfikację
osoby składającej to oświadczenie oraz datę złożenia oświadczenia, mocą którego wyraża on zgodę na
objęcie ochroną ubezpieczeniową na podstawie UMOWY;
3)
DZIEŃ ZAJŚCIA ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO:
Zgonu – dzień śmierci Ubezpieczonego wskazany w akcie zgonu;
4)
NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK (NW) - nagłe i niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie wywołane
przyczyną zewnętrzną, niezależne od jakiejkolwiek Choroby, będące bezpośrednią i wyłączną przyczyną
zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego; za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się zdarzeń wywołanych
procesami zachodzącymi wewnątrz organizmu ludzkiego, szczególnie takimi, jak zawał, krwotok, udar
mózgu; odpowiedzialność Ubezpieczyciela obejmuje skutki NW powstałych na całym świecie, z
zastrzeżeniem postanowień WU;
5)
POŻYCZKA – pożyczka gotówkowa w ramach Pakietu 5000, udzielona na podstawie Umowy o pożyczkę,
zgodnie z regulacjami Banku;
6)
POŻYCZKOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, której Bank
udzielił Pożyczki na podstawie Umowy o pożyczkę w ramach Pakietu 5000; w przypadku udzielenia
Pożyczki łącznie dwóm osobom, postanowienia dotyczące Pożyczkobiorcy stosuje się odpowiednio w
stosunku do Pożyczkobiorcy oraz Współpożyczkobiorcy objętych ochroną ubezpieczeniową, chyba, że
przepisy UMOWY przewidują szczegółowe uregulowania dla Współpożyczkobiorców;
7)
RATA POŻYCZKI – miesięczne zobowiązanie pieniężne Pożyczkobiorcy wobec Banku, którego wysokość i
warunki spłaty określone są w Umowie o pożyczkę, obejmujące kapitał i odsetki według przewidzianego
Umową o pożyczkę oprocentowania, liczonego od nieprzeterminowanej części kapitału, a w przypadku
zastosowania karencji w spłacie kapitału, obejmujące przez okres karencji jedynie odsetki;
8)
REKREACYJNE UPRAWIANIE SPORTU O WYSOKIM STOPNIU RYZYKA – niezawodowe
i niewyczynowe uprawianie sportu, takiego jak: alpinizm, wspinaczka górska i skałkowa, rafting, speleologia,
baloniarstwo, bobsleje, saneczkarstwo, sporty motorowe i motorowodne, jeździectwo, lotniarstwo,
paralotniarstwo, lotnictwo, spadochroniarstwo, szybownictwo, szermierka, sporty siłowe, sporty walki i
obronne, kajakarstwo wysokogórskie, taternictwo jaskiniowe, skoki do wody, skoki na linie, nurkowanie z
użyciem specjalistycznego sprzętu, surfing, windsurfing;
9)
ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE – świadczenie pieniężne wypłacane przez Ubezpieczyciela
odpowiednio Uprawnionemu lub Ubezpieczonemu z tytułu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego;
10)
UBEZPIECZAJĄCY – ING Bank Śląski S.A.;
11)
UBEZPIECZONY – Pożyczkobiorca, objęty ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w
UMOWIE;
12)
UBEZPIECZYCIEL – Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA;
13)
UMOWA – Umowa grupowego ubezpieczenia Pożyczkobiorców – Program ubezpieczeniowy 5000, zawarta
pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA a ING Bankiem Śląskim S.A. w dniu
16 marca 2012 roku;
14)
UMOWA O POŻYCZKĘ - umowa o udzielenie Pożyczki w ramach Pakietu 5000, zawarta pomiędzy
Bankiem a Pożyczkobiorcą, określająca wysokość oraz warunki spłaty Pożyczki;

15)

16)

17)

18)
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2.

1.

2.

3.

UPRAWNIONY: Uprawnionym do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego jest odpowiednio:
a)
ING Bank Śląski S.A. - do wysokości salda zadłużenia,
b)
w sytuacji gdy kwota Świadczenia ubezpieczeniowego przewyższa saldo zadłużenia - członkowie
rodziny Ubezpieczonego w następującej kolejności: małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo,
dzieci rodzeństwa, dziadkowie, pasierbowie. Przysposobieni i przysposabiający są uprawnieni do
otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego w sposób analogiczny z zasadami dziedziczenia
ustawowego wynikającymi z kodeksu cywilnego. Otrzymanie Świadczenia ubezpieczeniowego przez
osobę lub osoby wymienione w pierwszej kolejności wyklucza otrzymanie Świadczenia
ubezpieczeniowego przez osoby wymienione w dalszej kolejności. Osoby należące do tej samej grupy
członków rodziny otrzymują Świadczenie ubezpieczeniowe w równych częściach. W razie braku osób,
o których mowa w zdaniach poprzednich, Uprawnionych ustala się na zasadach analogicznych do
zasad dziedziczenia ustawowego po zmarłym Ubezpieczonym z wyłączeniem Gminy i Skarbu
Państwa, bez względu na to, że inne osoby są uprawnione na podstawie testamentu;
WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU - niezawodowe uprawianie sportu w ramach sekcji
lub klubów sportowych z jednoczesnym uczestniczeniem w zawodach wyścigach, występach
lub treningach sportowych;
ZAWODOWE UPRAWIANIE SPORTU – forma aktywności fizycznej, polegająca na uprawianiu dyscyplin
sportowych przez osoby:
I.
w odniesieniu do gier zespołowych – będące członkami klubów biorących udział
w rozgrywkach o charakterze profesjonalnym, ogólnokrajowym lub międzynarodowym,
organizowanych przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy lub
II.
w odniesieniu do osób uprawiających sporty indywidualne – biorące udział w rozgrywkach
o charakterze profesjonalnym, ogólnokrajowym lub międzynarodowym, organizowanych przez
właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy lub
III.
uprawnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej do otrzymywania
w związku z uprawianiem sportu wynagrodzenia w dowolnej formie, w tym także stypendium lub
zwrotu kosztów związanych z uprawianiem sportu w postaci diet, zasiłków itp., niezależnie od tego,
czy sport jest uprawiany indywidualnie, czy w ramach gier zespołowych.
ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE – zajście w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela zdarzenia w postaci
zgonu Ubezpieczonego.
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§3
Przedmiotem ubezpieczenia jest ryzyko zgonu Ubezpieczonego.
Ubezpieczyciel w razie zajścia w okresie odpowiedzialności Zdarzenia ubezpieczeniowego zobowiązany jest do
realizacji Świadczeń ubezpieczeniowych wynikających z UMOWY, z zastrzeżeniem pozostałych jej
postanowień.
OKRES UBEZPIECZENIA I OKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
§4
Okres ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się z dniem uruchomienia Pożyczki,
jednak nie wcześniej niż z dniem złożenia Deklaracji ubezpieczeniowej, stanowiącej integralną część Umowy o
pożyczkę i trwa przez okres na jaki została zawarta Umowa o pożyczkę, tj. 84 miesiące, z zastrzeżeniem ust. 3.
Okres odpowiedzialności (ochrona ubezpieczeniowa) Ubezpieczyciela w stosunku do danego Ubezpieczonego,
rozpoczyna się:
1)
w zakresie ubezpieczenia na wypadek zgonu Ubezpieczonego - po upływie 90 dni, licząc od
pierwszego dnia okresu ubezpieczenia;
2)
w zakresie zgonu Ubezpieczonego wskutek NW - od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia.
Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności wygasa w stosunku do danego Ubezpieczonego
z upływem najwcześniejszej z poniższych dat:
a)
z dniem odstąpienia od Umowy o pożyczkę;
b)
z dniem całkowitego zaspokojenia wierzytelności Banku z tytułu Umowy o pożyczkę;
c)
z dniem rozwiązania Umowy o pożyczkę;
d)
z dniem zgonu Ubezpieczonego.

WARUNKI OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ DOTYCZĄCE UBEZPIECZONEGO
§5
Ochroną ubezpieczeniową może być objęty Pożyczkobiorca, posiadający pełną zdolność do czynności
prawnych, mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oraz który:
1)
w okresie od 18.03.2012 roku do 31.05.2012 roku złożył wniosek o zawarcie Umowy o pożyczkę,
oraz
2)
złożył odpowiednią Deklarację ubezpieczeniową, stanowiącą integralną część Umowy o pożyczkę,
oraz
3)
zawarł Umowę o pożyczkę w kwocie kapitału nieprzekraczającej 5 000 zł, oraz
4)
został zgłoszony do Ubezpieczyciela przez Ubezpieczającego celem ubezpieczenia.
W przypadku, udzielenia Pożyczki dwóm Pożyczkobiorcom w ramach jednej Umowy o pożyczkę, ochroną
ubezpieczeniową objęci są obydwaj Współpożyczkobiorcy, pod warunkiem, że spełniają warunki określone
w ust 1.
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
§6

1.

2.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku podania przed przystąpieniem do ubezpieczenia przez
Ubezpieczonego w Deklaracji ubezpieczeniowej lub innym dokumencie nieprawdziwych informacji, w tym zatajenia
choroby rozpoznanej przed dniem przystąpienia do ubezpieczenia, jeżeli zgon Ubezpieczonego nastąpił w okresie 3
lat od dnia przystąpienia do ubezpieczenia.

1.

2.

§7
1.

2.
3.

4.

5.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, gdy Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło w związku z:
1)
działaniami wojennymi, stanem wojennym, aktami terroryzmu lub sabotażu;
2)
udziałem ubezpieczonego w nielegalnych strajkach, rozruchach, zamieszkach społecznych;
3)
pozostawaniem Ubezpieczonego w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, lub w
stanie po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w
rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, lekarstw lub innych środków wyłączających
świadomość z wyjątkiem sytuacji, gdy spożycie tych środków nastąpiło zgodnie z zaleceniami
lekarza.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Zgon Ubezpieczonego nastąpił wskutek samobójstwa
popełnionego w okresie pierwszego roku, licząc od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia.
Ponadto Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło na skutek
lub w związku z:
1)
eksplozją atomową oraz napromieniowaniem (za wyjątkiem pojedynczych przypadków nie
związanych z aktywnością zawodową);
2)
nieprzestrzeganiem zaleceń lekarza lub poddaniem się zabiegom o charakterze medycznym poza
kontrolą lekarską lub uprawnionych do tego osób, za wyjątkiem udzielania Ubezpieczonemu
pierwszej pomocy, w związku z Nieszczęśliwym wypadkiem;
3)
usiłowaniem lub dokonaniem przestępstwa przez Ubezpieczonego, z wyłączeniem nieumyślnego
spowodowania wypadku komunikacyjnego;
4)
chorobą psychiczną lub alkoholizmem;
5)
poddaniem się przez ubezpieczonego zabiegom chirurgii plastycznej (z wyjątkiem leczenia
następstw Nieszczęśliwych wypadków) lub operacji zmiany płci;
6)
próbą samobójstwa, umyślnym samookaleczeniem lub uszkodzeniem ciała na prośbę
Ubezpieczonego;
7)
prowadzeniem przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień, o ile
miało to wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego;
8)
uczestnictwem Ubezpieczonego w locie w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera
samolotu poza koncesjonowanymi liniami lotniczymi, o ile miało to wpływ na zajście Zdarzenia
ubezpieczeniowego.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło na skutek lub
w bezpośrednim związku z Rekreacyjnym uprawianiem sportu o wysokim stopniu ryzyka oraz Zawodowym
i Wyczynowym uprawianiem sportu.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za zdarzenia powstałe w następstwie lub w związku z wszelkimi chorobami,
w odniesieniu do których, w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę przystąpienia do ubezpieczenia,
zostały zdiagnozowane objawy lub wymagały porady lekarskiej, leczenia lub zastosowania leków.
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WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ
§8
W sytuacji gdy, na dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci zgonu Ubezpieczonego,
Ubezpieczony nie miał ukończonych 70 lat, przysługuje jednorazowe Świadczenie ubezpieczeniowe równe
sumie następujących kwot, podzielonych przez liczbę ubezpieczonych Współpożyczkobiorców w ramach danej
Umowy o pożyczkę:
1)
pozostający do spłaty w dniu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego kapitał Pożyczki, obejmujący
także skredytowane w chwili zawierania Umowy o pożyczkę opłaty i prowizje przewidziane taryfą
Banku, w wysokości nie wyższej niż 5% kapitału Pożyczki;
2)
odsetki według przewidzianej Umową o pożyczkę stopy procentowej, liczone od nieprzeterminowanej
części kapitału, za okres od dnia zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego do dnia podjęcia decyzji
o wypłacie Świadczenia ubezpieczeniowego, jednak nie dłuższy niż 60 dni;
3)
odsetki karne według przewidzianej Umową o pożyczkę stopy procentowej od przeterminowanej
części kapitału, za okres od dnia zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego do dnia podjęcia decyzji
o wypłacie Świadczenia ubezpieczeniowego, jednak nie dłuższy niż 60 dni.
W sytuacji gdy, na dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczony miał ukończone 70 lat:
1)
jeśli zgon Ubezpieczonego nastąpił wskutek NW, przysługuje jednorazowe Świadczenie
ubezpieczeniowe równe sumie następujących kwot, podzielonych przez liczbę Ubezpieczonych
Współpożyczkobiorców w ramach danej Umowy o pożyczkę:
a)
pozostający do spłaty w dniu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego kapitał Pożyczki, obejmujący
także skredytowane w chwili zawierania Umowy o pożyczkę opłaty i prowizje przewidziane taryfą
Banku, w wysokości nie wyższej niż 5% kapitału Pożyczki;
b)
odsetki według przewidzianej Umową o pożyczkę stopy procentowej, liczone
od nieprzeterminowanej części kapitału, za okres od dnia zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego
do dnia podjęcia decyzji o wypłacie Świadczenia ubezpieczeniowego, jednak nie dłuższy niż 60
dni;
c)
odsetki karne według przewidzianej Umową o pożyczkę stopy procentowej od przeterminowanej
części kapitału, za okres od dnia zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego do dnia podjęcia decyzji
o wypłacie Świadczenia ubezpieczeniowego, jednak nie dłuższy niż 60 dni;
2)
jeśli zgon Ubezpieczonego nastąpił z innej przyczyny niż Nieszczęśliwy Wypadek, przysługuje
Świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości 2 % od kwoty udzielonej Pożyczki.
ROSZCZENIE I REALIZACJA ŚWIADCZENIA UBEZPIECZENIOWEGO
§9
Należne Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu zgonu wypłacane jest Uprawnionemu na poczet spłaty
zobowiązania Ubezpieczonego wynikającego z zawartej Umowy o pożyczkę, z zastrzeżeniem postanowień § 6
i § 7 oraz § 10, po dostarczeniu przez Uprawnionego do Ubezpieczyciela lub za pośrednictwem
Ubezpieczającego „Wniosku o wypłatę świadczenia”, oraz oryginałów lub potwierdzonych za zgodność z
oryginałem przez Ubezpieczającego lub jednostkę organizacyjną Ubezpieczyciela, wskazaną we „Wniosku o
wypłatę świadczenia” kopii (kserokopii) wszystkich niezbędnych do wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego
dokumentów, którymi są:
a) odpis aktu zgonu Ubezpieczonego;
b) zaświadczenie o przyczynie zgonu (karta statystyczna do karty zgonu);
W razie gdyby zgon nastąpił wskutek Nieszczęśliwego wypadku również raport, postanowienia, zarządzenia lub
informacje policji (prokuratury), jeżeli takie istnieją, potwierdzające zajście i okoliczności Zdarzenia
ubezpieczeniowego.
Dokumentem niezbędnym do wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego jest również informacja
o wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, o którym mowa w § 8.
CZYNNOŚCI PODEJMOWANE PRZEZ UBEZPIECZYCIELA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA
§ 10
W terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego („Wniosku o wypłatę
świadczenia”) Ubezpieczyciel informuje pisemnie o tym Uprawnionego oraz podejmuje postępowanie
dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia
ubezpieczeniowego, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który
osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub
wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.
Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Ubezpieczyciela
zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego.
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Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności
Ubezpieczyciela albo wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego okazało się niemożliwe, Świadczenie
ubezpieczeniowe powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej
staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część Świadczenia
ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w ust. 2.
Jeżeli w terminach określonych w ust. 2 Ubezpieczyciel nie wypłaci Świadczenia ubezpieczeniowego,
zawiadamia pisemnie osobę występującą z roszczeniem o przyczynach niemożności zaspokojenia jej
roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część Świadczenia ubezpieczeniowego.
Jeśli Świadczenie ubezpieczeniowe przysługuje, Ubezpieczyciel przekazuje Uprawnionemu pisemną
informację o wypłacie świadczenia ubezpieczeniowego.
Jeżeli Świadczenie ubezpieczeniowe nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w
zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem,
wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę
wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego.
Brak kompletnej dokumentacji niezbędnej do wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego, o której mowa
w § 9, w szczególności zawierającej informacje o okolicznościach zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego,
może być podstawą do odmowy wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego, jeżeli miało to wpływ na
ustalenie okoliczności Zdarzenia ubezpieczeniowego lub odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
Udzielenie informacji niezgodnych z prawdą lub niekompletnych przez zgłaszającego roszczenie
o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego lub Uprawnionego, może być podstawą do odmowy jego
wypłaty, jeżeli miało to wpływ na ustalenie okoliczności Zdarzenia ubezpieczeniowego, odpowiedzialności
Ubezpieczyciela lub miało na celu wyłudzenie Świadczenia ubezpieczeniowego.
Zasady opodatkowania Świadczeń ubezpieczeniowych należnych Uprawnionemu z tytułu UMOWY regulują
przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych lub osób fizycznych.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11
Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Ubezpieczony ma prawo do składania zażaleń i skarg w formie pisemnej do Ubezpieczyciela na adres
Ubezpieczyciela: ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław. Zażalenia oraz skargi rozpatrywane są
przez Zarząd Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od dnia ich złożenia. Odpowiedź Ubezpieczyciela na
skargę Ubezpieczonego zostanie przekazana w formie pisemnej na adres wskazany przez Ubezpieczonego
w piśmie do Ubezpieczyciela. W przypadku nie rozpatrzenia skargi Ubezpieczonego i w terminie przez
Ubezpieczyciela, Ubezpieczony zostanie poinformowany przez Ubezpieczyciela o przyczynie opóźnienia
oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi.
Ubezpieczony ma prawo do zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta
oraz do Rzecznika Ubezpieczonych.
Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia składane Ubezpieczycielowi przez Ubezpieczającego
lub Ubezpieczonego powinny być doręczane na piśmie za potwierdzeniem odbioru lub przesłane listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru.
Ubezpieczony powinien informować Ubezpieczyciela o każdej zmianie swoich danych podanych w
Deklaracji ubezpieczeniowej.
§12
Powództwo o roszczenia wynikające z UMOWY lub stosunku ubezpieczenia można wytoczyć przed sąd
właściwy według przepisów o właściwości ogólnej bądź sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczającego lub
miejsca zamieszkania Ubezpieczonego lub miejsca zamieszkania lub siedziby Uprawnionego.
W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa
polskiego.

