Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego NNW
Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce
dla posiadaczy Kart Kredytowych

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego NNW Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna)
Oddział w Polsce dla posiadaczy Kart Kredytowych, zwane dalej „OWU”, maj zastosowanie do Umowy
Ubezpieczenia Grupowego Kredytobiorców Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce
– Polisa CTLM-TM-01, zwanej dalej „Umow ubezpieczenia”, zawartej pomi dzy Cetelem Bank S.A., który z dniem
1
31 grudnia 2009 r. na podstawie art. 516 i n. ustawy z dnia 15 wrze nia 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z pó n. zm.) poł czył si z Sygma Banque Société Anonyme (S.A.) z siedzib
w Pary u, a poł czony bank działa w Polsce pod firm Sygma Banque Société Anonyme (S.A.) Oddział w Polsce,
zwanym dalej „Ubezpieczaj cym” albo „Bankiem”, a Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce,
zwanym dalej „Ubezpieczycielem”, na mocy których Ubezpieczyciel przejmuje na siebie ryzyko mierci wskutek
nieszcz liwego wypadku oraz pobytu w szpitalu, celem leczenia Choroby lub doznanych obra e ciała b d cych
nast pstwem Nieszcz liwego wypadku, w celu zabezpieczenia rodków na spłat zobowi za , wynikaj cych
z zawartych pomi dzy Bankiem a Kredytobiorc umów o kart kredytow . Zwa ywszy na fakt, e na skutek zdarze
dotycz cych rodziny Kredytobiorcy jego sytuacja finansowa mo e ulec pogorszeniu, co mo e wpłyn
na jego
zdolno do spłaty zadłu enia, ochron ubezpieczeniow , na warunkach przewidzianych w OWU, mog by obj ci
Mał onek oraz Dzieci Ubezpieczonego Kredytobiorcy.

§1
DEFINICJE

W OWU, zał cznikach, aneksach oraz wszelkich innych dokumentach składaj cych si na tre
Umowy
ubezpieczenia, a wystawionych przez Ubezpieczyciela, podanym poni ej terminom nadano nast puj ce znaczenia:
„Ubezpieczony” – osoba fizyczna, której ycie lub zdrowie podlega ochronie ubezpieczeniowej; Ubezpieczonym jest
Posiadacz Karty Kredytowej. Ochron ubezpieczeniow mog by równie obj ci Mał onek i Dzieci Ubezpieczonego,
pod warunkiem zgłoszenia ich do ubezpieczenia, z zastrze eniem, e Dzieci mog by obj te ochron
ubezpieczeniow wył cznie w zakresie Pobytu w Szpitalu wskutek Nieszcz liwego Wypadku. O ile OWU nie stanowi
inaczej zapisy, przewidziane dla Ubezpieczonego b d cego Posiadaczem Karty Kredytowej, stosuje si równie do
jego Mał onka i Dzieci, nazywanych ł cznie Ubezpieczonymi, a ka dy z osobna Ubezpieczonym;
„Mał onek” – osoba pozostaj ca z Ubezpieczonym w zwi zku mał e skim, zgłoszona przez Ubezpieczonego
Kredytobiorc do obj cia ochron ubezpieczeniow na warunkach przewidzianych w OWU;
„Dzieci” – dzieci własne Ubezpieczonego Posiadacza Karty Kredytowej lub dzieci przez niego przysposobione,
w wieku do 18 lat, zgłoszone do obj cia ochron ubezpieczeniow na warunkach przewidzianych w OWU;
„Uposa ony” – osoba uprawniona do otrzymania wiadczenia w przypadku mierci Ubezpieczonego;
„Uprawniony” – osoba uprawniona do otrzymania wiadczenia z tytułu Pobytu w Szpitalu wskutek Nieszcz liwego
Wypadku, a w razie niewskazana takich osób Uprawnionym jest Ubezpieczony;
„Nieszcz liwy Wypadek (NW)” – zdarzenie powstałe niezale nie od jakiegokolwiek fizycznego i psychicznego
schorzenia, wył cznie na skutek czynnika działaj cego z zewn trz, w sposób nagły, niezale nie od woli
Ubezpieczonego, które nast piło w okresie odpowiedzialno ci Ubezpieczyciela;
„Choroba” – stwierdzona przez lekarza reakcja organizmu Ubezpieczonego na działanie czynnika chorobotwórczego
prowadz ca do zaburze czynno ciowych, zmian organicznych w tkankach, narz dach, układach lub całym ustroju
Ubezpieczonego, która nast piła w okresie odpowiedzialno ci Ubezpieczyciela;
„Suma Ubezpieczenia” – kwota wymieniona w OWU, słu ca jako podstawa do wyliczenia wysoko ci wiadczenia
ubezpieczeniowego;
„Szpital” – działaj cy zgodnie z prawem zakład opieki zdrowotnej, którego zadaniem jest całodobowa opieka
medyczna, diagnostyka, leczenie, wykonywanie zabiegów chirurgicznych, ochrona zdrowia, zapewniaj cy
24-godzinn kwalifikowan opiek piel gniarsk i przynajmniej jednego lekarza w okresie ci głym, utrzymuj cy stałe
miejsce szpitalne dla pacjentów, prowadz cy dla ka dego pacjenta rejestr medyczny (dost pny dla Ubezpieczyciela);
w rozumieniu niniejszych warunków szpital nie oznacza: domu opieki, o rodka dla psychicznie chorych, domowej
opieki piel gniarskiej, hospicjów onkologicznych, o rodków leczenia uzale nie lekowych, narkotykowych czy
alkoholowych, o rodków rekonwalescencyjnych, rehabilitacyjnych, sanatoryjnych ani o rodków wypoczynkowych,

nawet je eli stanowi organizacyjn cz
szpitala;
„Pobyt w Szpitalu” – trwaj cy nieprzerwanie co najmniej 3 dni, całodobowy pobyt Ubezpieczonego
w szpitalu celem leczenia Choroby lub doznanych obra e ciała b d cych nast pstwem Nieszcz liwego Wypadku,
liczony jako ró nica pomi dzy dat wypisu a dat przyj cia do szpitala;
„Dzienny ryczałt za pobyt w Szpitalu” – dzienne wiadczenie wymienione w OWU wypłacane Ubezpieczonemu lub
Uprawnionemu za ka dy dzie Pobytu w Szpitalu;
„Składka ubezpieczeniowa” – kwota nale na Ubezpieczycielowi z tytułu obj cia Ubezpieczonego ochron
ubezpieczeniow , opłacana przez Ubezpieczaj cego na warunkach i w terminach okre lonych w Umowie
ubezpieczenia;
„Umowa” –_umowa o kredyt odnawialny i kart Kredytow zawarta pomi dzy Bankiem a Kredytobiorc ;
„Posiadacz karty kredytowej” – osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem Umow ;
„Miesi c” - oznacza miesi c kalendarzowy;
„Zadłu enie” – na dany dzie suma Kapitału oraz nale nych Bankowi odsetek, opłat i prowizji przypadaj cych do
zapłaty z tytułu Limitu.

§2
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

2.1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ycie i zdrowie Ubezpieczonego w zakresie nast puj cych zdarze :
mierci wskutek Nieszcz liwego Wypadku,
- Pobytu w szpitalu wskutek Nieszcz liwego Wypadku lub celem leczenia Choroby.
2.2. Ubezpieczony mo e wybra pakiet ochrony ubezpieczeniowej z poni szych:
Ubezpieczenie w Pakiecie I (Opcji I) – obejmuje ochron
kredytowej w zakresie zdarze okre lonych w § 2.1.

ycia i zdrowia Ubezpieczonego Posiadacza karty

Ubezpieczenie w Pakiecie II (Opcji II) – obejmuje ochron ycia i zdrowia Ubezpieczonego Posiadacza karty
kredytowej oraz Dzieci w zakresie zdarze okre lonych w § 2.1, z zastrze eniem § 2.3.
Ubezpieczenie w Pakiecie III (Opcji III) – obejmuje ochron
ycia i zdrowia Ubezpieczonego Posiadacza karty
kredytowej oraz Mał onka w zakresie zdarze okre lonych w § 2.1.
Ubezpieczenie w Pakiecie IV (Opcji IV) – obejmuje ochron
ycia i zdrowia Ubezpieczonego Posiadacza karty
kredytowej, Mał onka oraz Dzieci w zakresie zdarze okre lonych w § 2.1, z zastrze eniem § 2.3.
2.3. Dzieci obejmowane s ochron ubezpieczeniow wył cznie w zakresie Pobytu w Szpitalu wskutek
Nieszcz liwego Wypadku.
2.4. Zakres ubezpieczenia obejmuje wyst pienie zdarze wymienionych w § 2.1. powy ej w czasie trwania
odpowiedzialno ci Ubezpieczyciela.
2.5. Ubezpieczenie obowi zuje 24 godziny na dob na całym wiecie.

§3
WIADCZENIE Z TYTUŁU MIERCI WSKUTEK NIESZCZ

LIWEGO WYPADKU

3.1. W przypadku mierci Ubezpieczonego wskutek Nieszcz liwego Wypadku Ubezpieczyciel wypłaci Uposa onemu
wiadczenie równe Sumie Ubezpieczenia w wysoko ci 60 000 zł. Wypłata wiadczenia ma miejsce, o ile mier
nast pi nie pó niej ni 180 dni po dniu Nieszcz liwego Wypadku.
3.2. wiadczenie z tytułu mierci Ubezpieczonego wskutek Nieszcz liwego Wypadku w pierwszej kolejno ci pokrywa
Zadłu enie. W przypadku, gdy wysoko
wiadczenia z § 3.1. przewy sza wysoko Zadłu enia, ró nica pomi dzy
tym wiadczeniem a Zadłu eniem wypłacana jest Uposa onemu, z zastrze eniem zapisów § 3.4.
3.3. W przypadku mierci Mał onka wskutek Nieszcz liwego Wypadku, wiadczenie równe Sumie Ubezpieczenia
w wysoko ci 60 000 zł wypłacane jest wskazanemu Uposa anemu, z zastrze eniem zapisów § 3.4.
3.4. Je eli Ubezpieczony nie wskazał Uposa onych lub wszyscy Uposa eni zmarli przed zdarzeniem obj tym ochron
ubezpieczeniow , wiadczenie otrzymuj członkowie rodziny Ubezpieczonego w nast puj cej kolejno ci:
1) mał onek,
2) dzieci,
3) rodzice,
4) rodze stwo,
5) dzieci rodze stwa,
6) inni ustawowi spadkobiercy Ubezpieczonego z wył czeniem Skarbu Pa stwa.

3.5. Otrzymanie wiadczenia przez Uposa onych wymienionych w § 3.4. w pierwszej kolejno ci, wyklucza otrzymanie
wiadczenia przez Uposa onych wymienionych w dalszej kolejno ci. Osoby zaliczane do tej samej grupy otrzymuj
wiadczenie w równych cz ciach.
3.6. wiadczenie nie przysługuje osobie, która umy lnie przyczyniła si do mierci Ubezpieczonego.

§4
WIADCZENIE Z TYTUŁU POBYTU W SZPITALU WSKUTEK NIESZCZ
LECZENIA CHOROBY

LIWEGO WYPADKU LUB CELEM

4.1. W przypadku Pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Nieszcz liwego wypadku lub celem leczenia Choroby,
Ubezpieczyciel wypłaci Dzienny ryczałt za Pobyt w Szpitalu w wysoko ci 60 zł za ka dy dzie pobytu.
4.2. wiadczenie przysługuje za okres do 180 dni Pobytu w Szpitalu z tytułu jednego Nieszcz liwego Wypadku lub
jednej Choroby.
4.3 wiadczenie z tytułu Pobytu w Szpitalu wskutek Nieszcz liwego Wypadku Dziecka zostanie wypłacone w kwocie
równej 50% Dziennego ryczałtu za Pobyt w Szpitalu wskazanego w § 4.1.
4.4. wiadczenie z tytułu Pobytu w Szpitalu wypłacane jest Uprawnionemu.
4.5. wiadczenie wypłacane jest po zako czeniu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, z tym, e na pisemny wniosek
Ubezpieczonego, w okresie jego pobytu w szpitalu, mo e nast pi cz ciowa wypłata wiadczenia po ka dym
30-dniowym okresie pobytu w szpitalu. Warunkiem wypłaty cz ci wiadczenia jest dostarczenie Ubezpieczycielowi
dokumentacji niezb dnej do ustalenia zasadno ci i wysoko ci wiadczenia.

§5
WIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE – OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNO CI UBEZPIECZYCIELA,
POST POWANIE W SPRAWACH WIADCZE UBEZPIECZENIOWYCH

5.1. Ograniczenie odpowiedzialno ci
5.1.1. wiadczenie, o którym mowa w § 3 i 4, jest nienale ne, je eli mier b d ca nast pstwem Nieszcz liwego
wypadku lub Pobyt w Szpitalu, b d cy nast pstwem Nieszcz liwego Wypadku, nast piły bezpo rednio lub po rednio
wskutek:
1) jakiejkolwiek formy wojny, stanu wojennego, działa zbrojnych, zamieszek, wiadomego i dobrowolnego udziału
Ubezpieczonego w aktach przemocy,
2) samobójstwa lub próby samobójstwa,
3) samouszkodzenia ciała Ubezpieczonego lub okaleczenia na własn pro b , popełnienia lub usiłowania popełnienia
przez Ubezpieczonego przest pstwa niezale nie od stanu jego poczytalno ci,
4) wypadku spowodowanego przez Ubezpieczonego, je eli Ubezpieczony ten pozostawał pod wpływem alkoholu,
narkotyków lub innych rodków działaj cych na centralny o rodek nerwowy, z wyj tkiem leków za ywanych na
zlecenie lekarza i w sposób przez niego zalecony,
5) uprawiania przez Ubezpieczonego niebezpiecznych dyscyplin sportu, za które uwa a si : boks, bobsleje,
saneczkarstwo, sporty motorowe, je dziectwo, alpinizm, lotniarstwo, baloniarstwo, spadochroniarstwo, szermierk ,
sporty obronne, kajakarstwo wysokogórskie, taternictwo jaskiniowe, skoki do wody, płetwonurkowanie, szybownictwo
oraz czynny udział w zawodach, wy cigach, rajdach i treningach sportowych,
6) zdarzenia zwi zanego bezpo rednio z masowym ska eniem chemicznym, biologicznym lub radioaktywnym,
spowodowanym działaniem broni lub urz dzenia wykorzystuj cego energi rozszczepienia j drowego lub
promieniotwórczo ,
7) poddania si przez Ubezpieczonego zabiegom o charakterze medycznym, przeprowadzanym poza kontrol lekarza
lub innych osób uprawnionych,
8) nieuzasadnionego niezastosowania si przez Ubezpieczonego do zalece lekarskich,
9) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdów mechanicznych bez stosownych uprawnie lub pojazdów
niedopuszczonych do ruchu.
5.1.2. wiadczenie, o którym mowa w § 4, jest nienale ne w przypadku pobytu w jednostce innej ni Szpital, o którym
mowa w § 1.
5.1.3. wiadczenie ubezpieczeniowe z tytułu pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu celem leczenia Choroby nie zostanie
wypłacone, je eli pobytu w Szpitalu zwi zany był z:
1) leczeniem lub poddaniem si
przez Ubezpieczonego zabiegowi pozostaj cemu w zwi zku
z ci
, porodem lub połogiem, z wył czeniem przypadków ci y wysokiego ryzyka, powikłaniami ci y, oraz
komplikacjami połogu,
2) poddaniem si przez Ubezpieczonego operacji plastycznej lub kosmetycznej, chyba e była ona niezb dna
w celu usuni cia skutków nieszcz liwego wypadku, jakiemu uległ Ubezpieczony w okresie udzielanej mu
ochrony ubezpieczeniowej,

3) wykonaniem rutynowych bada lub bada profilaktycznych niezwi zanych z nieszcz liwym wypadkiem lub
chorob ,
4) leczeniem chorób umysłowych i zaburze psychicznych Ubezpieczonego,
5) leczeniem choroby AIDS lub zaka enia wirusem HIV,
6) leczeniem wad wrodzonych i schorze zwi zanych z wadami wrodzonymi,
7) nast pstwami i konsekwencjami chorób stwierdzonych przez lekarza przed dniem rozpocz cia
odpowiedzialno ci Ubezpieczyciela lub wypadków zaistniałych przed tym dniem.
5.2. Postanowienia dodatkowe
5.2.1. Ubezpieczyciel powinien by niezwłocznie powiadomiony na pi mie o zaj ciu zdarzenia obj tego
odpowiedzialno ci Ubezpieczyciela.
5.2.2. Podstaw do wypłaty wiadczenia ubezpieczeniowego jest dostarczenie Ubezpieczycielowi nast puj cych
dokumentów:
kopii dokumentu potwierdzaj cego to samo
Uposa onego lub Uprawnionego, lub osób, o których mowa
w § 3.4.,
pisemnego wskazania sposobu spełnienia wiadczenia (przekaz pocztowy, przelew),
urz dowego dokumentu potwierdzaj cego dat urodzenia Ubezpieczonego (np. kserokopia dowodu osobistego),
dokumentu potwierdzaj cego zaj cie zdarzenia:
- w przypadku mierci:
a) aktu zgonu Ubezpieczonego, skróconego odpisu aktu zgonu lub notarialnie po wiadczonej kopii tych
dokumentów,
b) dokumentu stwierdzaj cego przyczyn mierci,
c) dokumentów potwierdzaj cych wyst pienie Nieszcz liwego Wypadku (np. raport policyjny, decyzja
prokuratury o umorzeniu ledztwa);
- w przypadku pobytu w Szpitalu wskutek Nieszcz liwego Wypadku:
a) dokumentacji medycznej stwierdzaj cej Pobyt w Szpitalu (karta informacyjna leczenia szpitalnego),
b) dokumentu potwierdzaj cego wyst pienie Nieszcz liwego Wypadku (np. raport policyjny, decyzja prokuratury
o umorzeniu ledztwa);
- w przypadku pobytu w Szpitalu wskutek Choroby:
a) dokumentacji medycznej stwierdzaj cej Pobyt w Szpitalu (karta informacyjna leczenia szpitalnego),
b) innych dokumentów wymaganych przez Ubezpieczyciela, niezb dnych do ustalenia zasadno ci roszczenia
o wypłat i wysoko ci wiadczenia (np. dodatkowa dokumentacja medyczna).
5.2.3. wiadczenie ubezpieczeniowe podlega przepisom ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z pó n. zm.) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54,poz. 654 z pó n. zm.).

OBJ CIE OCHRON

§6
UBEZPIECZENIOW

6.1. Ochron
ubezpieczeniow
mo e zosta
obj ta osoba fizyczna, maj ca miejsce zamieszkania
w Polsce, która spełnia poni sze warunki:
1) zawarła z Ubezpieczaj cym Umow o kredyt odnawialny i kart kredytow ,
2) wyraziła zgod na obj cie ochron ubezpieczeniow oraz zło yła wymagane o wiadczenia,
3) w dniu obejmowania ochron ubezpieczeniow uko czyła 18 rok ycia i nie uko czyła 75 roku ycia.
6.2. Zapisu § 6.1. pkt. 1 i 2 nie stosuje si do Mał onka i Dzieci.
6.3. Zapisu § 6.1. pkt. 3 nie stosuje si do Dzieci.
6.4. Obj cie ochron ubezpieczeniow nast puje na skutek o wiadczenia woli Ubezpieczonego Posiadacza karty
kredytowej zło onego pisemnie lub telefonicznie Ubezpieczaj cemu.
6.5. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna si w dniu nast pnym po dniu zło enia pisemnego lub telefonicznego
wniosku o obj cie ochron ubezpieczeniow .
6.6. Odpowiedzialno
Ubezpieczyciela z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego Chorob
Ubezpieczonego, rozpoczyna si po 30 dniach od dnia obj cia Ubezpieczonego ochron ubezpieczeniow .
6.7. Ubezpieczony mo e w ka dej chwili dokona zmiany pakietu ubezpieczenia przesyłaj c Ubezpieczycielowi
pisemne o wiadczenie o zmianie pakietu ze skutkiem na ostatni dzie miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym
Ubezpieczyciel dowiedział si o zmianie pakietu.
6.8. Ubezpieczony mo e zrezygnowa z ochrony ubezpieczeniowej w ka dym czasie, przesyłaj c Ubezpieczycielowi
pisemne o wiadczenie o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej ze skutkiem na ostatni dzie miesi ca nast puj cego
po miesi cu, w którym Ubezpieczyciel dowiedział si o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej. Rezygnacja
Ubezpieczonego Posiadacza karty kredytowej z ochrony ubezpieczeniowej powoduje wyga ni cie ochrony
ubezpieczeniowej Mał onka i Dzieci. Rezygnacja przez Ubezpieczonego Posiadacza karty kredytowej z ochrony
ubezpieczeniowej Mał onka i Dzieci nie powoduje wyga ni cia ochrony ubezpieczeniowej dla Ubezpieczonego
Posiadacza karty kredytowej.

6.9. W przypadku Pakietu II i IV, Dzieci s obj te ochron ubezpieczeniow pocz wszy od 31 dnia po dacie ich
urodzenia, najdalej do ostatniego dnia miesi ca, w którym uko czyły 18 rok ycia, za Dzieci narodzone po dacie
obj cia Ubezpieczonego ochron ubezpieczeniow automatycznie obj te s niniejsz ochron , o ile uko czyły one
31 dni i nie uko czyły 18 roku ycia.
6.10. Ochrona ubezpieczeniowa Ubezpieczonego oraz Mał onka wygasa ostatniego dnia miesi ca,
w którym uko czyli oni 75 rok ycia.
6.11. Ochrona ubezpieczeniowa Dzieci wygasa ostatniego dnia miesi ca, w którym uko czyły 18 rok ycia.

§7
OBOWI ZKI UBEZPIECZAJ CEGO I POWINNO CI UBEZPIECZONEGO

7.1. Ubezpieczony i Ubezpieczaj cy obowi zani s do informowania Ubezpieczyciela o wszelkich zmianach maj cych
wpływ na prawidłowe wykonanie zobowi za wynikaj cych z Umowy ubezpieczenia.
7.2.
Ubezpieczaj cy
jest
zobowi zany
do
terminowego
opłacania
Składki
ubezpieczeniowej
w wysoko ci okre lonej w Umowie ubezpieczenia pod rygorem braku odpowiedzialno ci Ubezpieczyciela.
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialno z tytułu wyst pienia zdarzenia obj tego jego odpowiedzialno ci wył cznie w
odniesieniu do tych Ubezpieczonych, za których w cało ci została opłacona Składka ubezpieczeniowa nale na za
okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.

§8
OBOWI ZKI UBEZPIECZYCIELA

8.1. W przypadku zaj cia zdarzenia okre lonego w OWU, Ubezpieczyciel jest zobowi zany do wypłaty wiadczenia na
zasadach okre lonych w OWU, w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia.
8.2. Gdyby wyja nienie w powy szym terminie okoliczno ci koniecznych do ustalenia odpowiedzialno ci
Ubezpieczyciela albo wysoko ci wiadczenia okazało si niemo liwe, Ubezpieczyciel spełni wiadczenie w ci gu 14
dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale ytej staranno ci wyja nienie tych okoliczno ci było mo liwe. Bezsporn
cz
wiadczenia Ubezpieczyciel spełni w terminie przewidzianym w ust. 8.1.
8.3. W przypadku nie uznania roszczenia lub gdy wiadczenie przysługuje w innej wysoko ci ni okre lone
w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel przesyła Ubezpieczonemu listem poleconym uzasadnienie tej decyzji,
wskazuj c na okoliczno ci oraz na podstaw prawn uzasadniaj c całkowit lub cz ciow odmow wypłaty
wiadczenia. Informacja Ubezpieczyciela powinna zawiera pouczenie o mo liwo ci dochodzenia roszcze na drodze
s dowej.
8.4. Wszelkie skargi i za alenia Ubezpieczaj cy, Ubezpieczony lub Uprawniony wynikaj ce z realizacji Umowy
ubezpieczenia
winien
kierowa
w
formie
pisemnej
do
Dyrekcji
Ubezpieczyciela.
Skargi
i za alenia b d rozpatrywane przez osoby upowa nione przez Dyrekcj Ubezpieczyciela w terminie do 14 dni od daty
ich dor czenia do siedziby Ubezpieczyciela. O sposobie rozpatrzenia skargi Ubezpieczyciel poinformuje osob
składaj c skarg lub za alenie w terminie 7 dni od jej rozpatrzenia.

§9
WYGA NI CIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

9.1. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do danego Ubezpieczonego wygasa na skutek zaj cia jednego ze zdarze :
1) mierci Ubezpieczonego,
2) uko czenia przez Ubezpieczonego 75 roku ycia, z ostatnim dniem miesi ca, w którym Ubezpieczony
uko czył 75 lat,
3) Zablokowania przez Bank karty Kredytowej,
4) Zako czenia umowy o kart kredytow .
9.2. W przypadku rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej w ci gu 30 dni od dnia zło enia wniosku
o obj cie ochron ubezpieczeniow , Posiadacz karty kredytowej traktowany jest tak, jakby nigdy nie został obj ty
ochron ubezpieczeniow .
9.3.Wyga ni cie ochrony ubezpieczeniowej wobec Ubezpieczonego Posiadacza Kredytu Odnawialnego powoduje
wyga ni cie ochrony ubezpieczeniowej wobec Mał onka i Dzieci.
9.4. Wyga ni cie ochrony ubezpieczeniowej wobec Mał onka i Dzieci nie powoduje wyga ni cia ochrony wobec
Ubezpieczonego Posiadacza Karty kredytowej.

9.5. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do wszystkich Ubezpieczonych wygasa na skutek zaj cia jednego ze
zdarze :
1) odst pienia od Umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczaj cego w terminie 7 dni licz c od dnia zawarcia Umowy
ubezpieczenia, z dniem otrzymania o wiadczenia przez Ubezpieczyciela,
2) rozwi zania Umowy ubezpieczenia, z ostatnim dniem miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym uległa ona
rozwi zaniu.
9.6. W przypadku odst pienia od Umowy przez Posiadacza karty kredytowej, uznaje si e ochrona ubezpieczeniowa
nie rozpocz ła si wzgl dem danego Ubezpieczonego. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, Ubezpieczyciel
zwróci zapłacon składk Ubezpieczaj cemu.

§ 10
TRYB I WARUNKI ZMIANY UMOWY UBEZPIECZENIA

10.1. Z zastrze eniem § 10.3. Umowa Ubezpieczenia mo e zosta zmieniona przez Ubezpieczyciela po uprzednim
powiadomieniu Ubezpieczaj cego listem poleconym w terminie jednego miesi ca przed planowan zmian .
W tym samym terminie Ubezpieczyciel przedstawi Ubezpieczaj cemu ró nice mi dzy postanowieniami Umowy
dotychczasowej oraz zmienionymi warunkami Umowy Ubezpieczenia.
10.2 W przypadku braku zgody Ubezpieczaj cego na proponowane warunki, Ubezpieczaj cy zachowuje prawo do
wypowiedzenia Umowy, w terminie 14 dni od dor czenia powiadomienia Ubezpieczyciela o zmianie warunków
Umowy Ubezpieczenia. W razie dokonania takiego wypowiedzenia w tym terminie, zmiana nie wi e Stron.
10.3. Zmiana Umowy Ubezpieczenia w trybie, o którym mowa w § 10.1, mo e nast pi wył cznie ze wzgl du na
zmian obowi zuj cych lub wprowadzenie nowych przepisów prawa.
10.4. Wszystkie pozostałe zmiany lub uzupełnienia Umowy Ubezpieczenia musz by wprowadzone, za zgod
Ubezpieczaj cego i Ubezpieczyciela, w formie sporz dzonego pisemnego, pod rygorem niewa no ci, aneksu do
Umowy Ubezpieczenia, chyba e artykuł 4 ust. 8 — 11 Umowy Ubezpieczenia stanowi inaczej.

§ 11
WYPOWIEDZENIE UMOWY UBEZPIECZENIA

11.1. Umowa ubezpieczenia jest zawarta na czas nieokre lony.
11.2. Ubezpieczaj cy mo e odst pi od Umowy Ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
11.3. Ubezpieczaj cy mo e wypowiedzie Umow Ubezpieczenia w ka dym czasie z zachowaniem dwumiesi cznego
okresu wypowiedzenia.
11.4. Ubezpieczaj cy ma prawo według swojego uznania wypowiedzie Umow Ubezpieczenia w nast puj cy sposób:
1) w zakresie obejmowania ochron nowych osób. W takim przypadku Ubezpieczyciel udziela b dzie ochrony
ubezpieczeniowej Ubezpieczonym, do ko ca obowi zywania umowy kredytowej, ł cz cej Ubezpieczaj cego
i poszczególnego Ubezpieczonego. Ochrona taka udzielana b dzie na warunkach obowi zuj cych w chwili
rozwi zania Umowy Ubezpieczenia. Na tych te warunkach Ubezpieczaj cy zobowi zany b dzie do zapłaty
składki za okres, w którym Ubezpieczyciel udzielał ochrony Ubezpieczonym, albo
2) w cało ci, czyli równie w zakresie Ubezpieczonych obj tych ochron ubezpieczeniow do dnia rozwi zania
Umowy Ubezpieczenia. W takim przypadku Umowa Ubezpieczenia wygasa wzgl dem wszystkich
Ubezpieczonych z ostatnim dniem miesi ca kalendarzowego, nast puj cego po miesi cu kalendarzowym,
w którym Umowa Ubezpieczenia uległa rozwi zaniu, a Ubezpieczaj cy zobowi zany b dzie do zapłaty składki
na zasadach obowi zuj cych w chwili rozwi zania Umowy Ubezpieczenia, za okres, w którym Ubezpieczyciel
udzielał ochrony Ubezpieczonym.

§ 12
POSTANOWIENIA KO COWE

12.1. Wszelkie informacje, o wiadczenia i wnioski Ubezpieczonego, Uposa onego lub Uprawnionego adresowane do
Ubezpieczyciela, powinny by przekazywane w formie pisemnej, na adres:
Cardif ARD S.A,
Skrytka pocztowa 105
85-950 Bydgoszcz 1

12.2. Sprawy sporne, wynikaj ce ze stosunku ubezpieczenia, mo na wytoczy
według przepisów
o wła ciwo ci ogólnej lub przed s d wła ciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczaj cego,
Ubezpieczonego, Uposa onego lub Uprawnionego z Umowy ubezpieczenia.
12.3. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zatwierdzone przez Dyrekcj Ubezpieczyciela uchwał z dnia
18.02.2010 roku, wchodz w ycie z dniem 18.02.2010 roku.
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