
 
ANEKS NR 1 

DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA 
INWESTYCYJNEGO POCZTYLION ŻYCIE Z INDYWIDUALNYM KONTEM EMERYTALNYM  

„IKE CARDIF” 
 

Na mocy niniejszego Aneksu do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Inwestycyjnego Pocztylion Życie  
z Indywidualnym Kontem Emerytalnym „IKE CARDIF” zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa 
Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A z dnia 5 kwietnia 2011 roku, zwanych dalej OWU, wprowadza się 
następujące zmiany: 

 

§ 1 

§ 6 ust. 6.1. pkt 6.1.1 ppkt 5). OWU otrzymuje następujące brzmienie: 

 
„5) udziału w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze, do których należą: uprawianie 

sportów motorowych, spadochronowych, wspinaczki, speleologii,” 

 
§ 2 

§ 6 ust. 6.2. pkt 6.2.2. OWU otrzymuje następujące brzmienie: 

 
„6.2.2. Podstawą do wypłaty przez nas świadczenia ubezpieczeniowego będą wymienione poniżej dokumenty, 

które winny być dostarczone do Siedziby Ubezpieczyciela:  
 

a) dokument potwierdzający tożsamość Uposażonego lub Ubezpieczonego, 
b) dokument potwierdzający zajście zdarzenia:  
 - w przypadku śmierci Ubezpieczonego - odpis aktu zgonu oraz zaświadczenie stwierdzające 

przyczynę śmierci, wystawione przez lekarza lub inne dokumenty niezbędne do określenia 
tytułu wypłaty, 

 - zaświadczenie stwierdzające Pobyt w Szpitalu (karta informacyjna leczenia szpitalnego), 
 -dokument potwierdzający rozpoznanie i przyczynę uszkodzenia ciała wskutek Nieszczęśliwego 
  wypadku, wydany przez lekarza prowadzącego, 

- opis lub protokołu z wypadku, zawierający informacje dotyczące rodzaju, okoliczności, daty, 
miejsca zdarzenia. 

c) pisemne wskazanie sposobu spełnienia świadczenia.” 
 

§ 3 

§ 7 ust. 7.3. OWU otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„7.3. Umowa ubezpieczenia jest zawarta w dniu oznaczonym w Polisie jako dzień rozpoczęcia ochrony 
ubezpieczeniowej.” 

 

§ 4 
§ 18 ust. 18.4. OWU otrzymuje następujące brzmienie: 
 

„18.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, Ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.” 

 

§ 5 
§ 18 ust. 18.5. OWU otrzymuje następujące brzmienie: 
 

„18.5. Wszelkie skargi i zażalenia Ubezpieczający lub Ubezpieczony winien kierować w formie pisemnej do 
Zarządu Ubezpieczyciela.” 

 
§ 6 

Do § 18 OWU dodaje się ust. 18.6. o następującym brzmieniu: 
 

„18.6. Skargi i zażalenia będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia  
              do Ubezpieczyciela. Jeżeli ustalenie okoliczności koniecznych do rozpatrzenia skargi lub zażalenia 
              okazałoby się niemożliwe, skarga lub zażalenie zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia,  
              w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.” 



 

§ 7 
Do § 18 OWU dodaje się ust. 18.7. o następującym brzmieniu: 

 

„18.7. Skargi lub zażalenia mogą być również kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych.” 

 

§ 8 
Do § 18 OWU dodaje się ust. 18.8. o następującym brzmieniu: 

 

„18.8. Sprawy sporne, wynikające ze stosunku ubezpieczenia, można wytoczyć albo według przepisów o 
właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, 
Ubezpieczonego, Uposażonego lub Uprawnionego z Umowy ubezpieczenia.” 

 

§ 9 
Do § 18 OWU dodaje się ust. 18.9. o następującym brzmieniu: 

 

„18.9. Niniejsze warunki ubezpieczenia, zatwierdzone przez Zarząd Ubezpieczyciela uchwałą z dnia 5 kwietnia 
2011 roku, wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2011 roku.” 

 

§ 10 
Pozostałe postanowienia OWU nie ulegają zmianie. 
 
 

§ 11 
Niniejszy Aneks został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. z 
dnia 21 grudnia 2012 roku i wchodzi w życie z tym dniem. 
 
 
 
 
 Prezes Zarządu        Członek Zarządu 
           
    
Jan Emeryk Rościszewski       Leszek Skop 
 

 


