stężenia we krwi co najmniej 0,2 ‰ alkoholu lub do obecności w
wydychanym powietrzu powyżej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3;
SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW
NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA POSIADACZY RACHUNKU
BANKOWEGO W BANKU POCZTOWYM S.A. KORZYSTAJĄCYCH Z LIMITU
DEBETOWEGO
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Niniejsze
Szczególne
Warunki
Ubezpieczenia
Następstw
Nieszczęśliwych Wypadków dla Posiadaczy Rachunku Bankowego w
Banku Pocztowym S.A. Korzystających z Limitu Debetowego zwane
dalej SWU, mają zastosowanie do Generalnej Umowy Grupowego
Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Posiadaczy
Rachunku Bankowego w Banku Pocztowym S.A. Korzystających z
Limitu Debetowego zawartej pomiędzy Pocztowym Towarzystwem
Ubezpieczeń Wzajemnych zwanym dalej TUW Pocztowe, a Bankiem
Pocztowym Spółka Akcyjną, zwanym dalej Bankiem.
2. Umowa
Generalna
Grupowego
Ubezpieczenia
Następstw
Nieszczęśliwych Wypadków Dla Posiadaczy Rachunku Bankowego w
Banku Pocztowym S.A Korzystających z Limitu Debetowego., zwana
dalej Umową Ubezpieczenia zostaje zawarta na rachunek Posiadaczy
rachunku bankowego korzystających z limitu debetowego Banku
Pocztowego S.A., zwanych dalej Ubezpieczonymi.
3. Na podstawie SWU, TUW Pocztowe zobowiązuje się wypłacić
świadczenie w przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną
ubezpieczeniową, udzielaną na postawie SWU, tj. śmierci
Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
DEFINICJE
§2
Przez użyte w niniejszych SWU pojęcia należy rozumieć:
1) bójka - wzajemne starcie osób połączone z naruszeniem
nietykalności cielesnej jej uczestników, którzy wspólnie
wymieniają uderzenia, występując tym samym jednocześnie jako
napastnicy oraz broniący się. Udziałem w bójce nie jest włączenie
się do zajścia w celu przywrócenia porządku lub spokoju
publicznego związane z wykonywaniem pracy oraz działanie w
ramach obrony koniecznej (art. 158 § 1 k.k.);
2) certyfikat – dokument potwierdzający objęcie ochroną
ubezpieczeniową Posiadacza rachunku bankowego korzystającego
z limitu debetowego, w przypadku złożenia deklaracji
przystąpienia do ubezpieczenia przez telefon;
3) limit debetowy – suma środków pieniężnych udostępniona przez
Bank, do wysokości której posiadacz rachunku oszczędnościoworozliczeniowego może składać dyspozycje obciążeniowe
nieznajdujące pokrycia w saldzie tego rachunku;
4) Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia – oświadczenie woli
Posiadacza rachunku bankowego korzystającego z limitu
debetowego
dotyczące
zgody
na
objęcie
ochroną
ubezpieczeniową w ramach Umowy Ubezpieczenia, złożone w
formie pisemnej lub telefonicznej.
5) nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną
zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony zmarł, będące
bezpośrednią i wyłączną przyczyną śmierci Ubezpieczonego. Za
nieszczęśliwy wypadek nie uznaje się śmierci w wyniku chorób,
nawet występujących nagle (w szczególności zawału serca lub udaru
mózgu), ani przeciążenia lub nadwyrężenia organizmu na skutek
wykonywania powtarzalnych czynności fizycznych;
6) ochrona ubezpieczeniowa- ochrona udzielana Ubezpieczonemu
przez Ubezpieczyciela z tytułu Umowy Ubezpieczenia, na zasadach
określonych w niniejszych SWU;
7) okres ubezpieczenia – okres, w którym TUW Pocztowe udziela
ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonemu, określony w
„Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia”;
8) Posiadacz rachunku bankowego korzystający z limitu
debetowego – osoba fizyczna, z którą Bank zawarł Umowę o
prowadzenie ROR w ramach, której posiadacz aktywował opcję
limitu debetowego w rachunku;
9) pozostawanie pod wpływem alkoholu - stan, w którym zawartość
alkoholu we krwi Ubezpieczonego wynosi lub prowadzi do
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10) składka
ubezpieczeniowa
–
składka
opłacana
przez
Ubezpieczającego z tytułu Umowy Ubezpieczenia należna za
ochronę ubezpieczeniową za danego Ubezpieczonego, za każdy
miesiąc okresu ubezpieczenia, w terminie określonym w Umowie
Ubezpieczenia;
11) sporty wysokiego ryzyka - alpinizm, baloniarstwo, lotniarstwo,
motolotnictwo, paralotniarstwo, szybownictwo, pilotowanie
samolotów silnikowych, rafting i inne sporty uprawniane na
rzekach
górskich,
nurkowanie
przy
użyciu
sprzętu
specjalistycznego, narciarstwo, snowboard, skoki na gumowej linie,
spadochroniarstwo, speleologia, sporty motorowe i motorowodne,
sporty walki, jazda konna, bobsleje, skoki narciarskie, jazda na
nartach wodnych, windsurfing, kitesurfing;
12) suma ubezpieczenia — kwota wypłacana z tytułu śmierci
Ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku zgodnie z
postanowieniami niniejszych SWU;
13) świadczenie – kwota należna od TUW Pocztowe przysługująca
Uposażonemu w razie zajścia zdarzenia objętego ochroną
ubezpieczeniową;
14) Ubezpieczający — Bank Pocztowy S.A. zawierający Umowę
Ubezpieczenia i zobowiązany do opłacania składki;
15) Ubezpieczony — Posiadacz rachunku bankowego korzystający z
limitu debetowego, w ramach „Umowy Rachunku” który jest
objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy Ubezpieczenia,
na warunkach określonych w niniejszych SWU.
16) Ubezpieczyciel
–
Pocztowe
Towarzystwo
Ubezpieczeń
Wzajemnych ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa;
17) udar mózgu - uszkodzenie mózgu na skutek jego ogniskowego
niedokrwienia, wynaczynienia krwi lub zatoru tętnicy
śródczaszkowej materiałem pochodzącym z układu krwionośnego;
18) Umowa Rachunku - umowa rachunku oszczędnościoworozliczeniowego z opcją limitu debetowego otwieranego zgodnie z
„Regulaminem otwierania i prowadzenia rachunków dla osób
fizycznych w Banku Pocztowym S.A.”;
19) Umowa Ubezpieczenia — Umowa Generalna Grupowego
Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dla
Posiadaczy Rachunku Bankowego w Banku Pocztowym S.A
Korzystających z Limitu Debetowego, zawarta pomiędzy Bankiem a
TUW Pocztowe;
20) Uposażony - osoba fizyczna wskazana przez Ubezpieczonego do
otrzymania świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego. W
przypadku nie wyznaczenia osoby uprawnionej, świadczenie
przysługuje
członkom
rodziny
Ubezpieczonego
według
następującej kolejności:
a. małżonkowi, a w razie jego braku:
b. dzieciom, w częściach równych, a w razie ich braku:
c. rodzicom, w częściach równych, a w razie ich braku:
d. innym ustawowym spadkobiercom, w częściach równych;
21) wyczynowe uprawianie sportu - niezawodowe uprawianie sportu
w ramach sekcji lub klubów sportowych z jednoczesnym
uczestniczeniem w zawodach lub treningach przygotowujących do
zawodów w celu innym niż rekreacyjny i nastawionym na
osiągnięcie jak najlepszego wyniku np. w ramach rywalizacji z
innymi osobami;
22) zapewnienie środków na rachunku bankowym – zapewnienie
przez Posiadacza rachunku korzystającego z Limitu debetowego
środków na pokrycie kosztów składki ubezpieczeniowej na
rachunku bankowym prowadzonym na podstawie Umowy
Rachunku w terminie do ostatniego dnia roboczego miesiąca
poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej,
przy czym w przypadku braku środków na rachunku bankowym
koszty składki ubezpieczeniowej są pobierane w ciężar limitu
debetowego na podstawie odrębnej zgody Posiadacza rachunku
korzystającego z Limitu debetowego. Pobranie kosztów składki
ubezpieczeniowej w ciężar limitu debetowego traktowane jest jako
ich zapewnienie na rachunku przez Posiadacza.

23) zawał serca - martwica części mięśnia sercowego spowodowana
nagłym zmniejszeniem dopływu krwi do tej części mięśnia
sercowego;
24) zawodowe uprawianie sportu – forma aktywności fizycznej
połączona z czerpaniem dochodu polegająca na regularnych
treningach odbywających się częściej niż 2 razy w tygodniu przy
jednoczesnym udziale w zawodach, igrzyskach, obozach
kondycyjnych, imprezach sportowych organizowanych przez
właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy, a także
przynależność do klubów sportowych, związków i innych
organizacji zrzeszających osoby uprawiające sport.
25) zdarzenie ubezpieczeniowe – zdarzenie, którego zajście powoduje
powstanie prawa do wypłaty świadczenia, zgodnie z
postanowieniami SWU;
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§3
Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego.
§4
1. Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego w wyniku
nieszczęśliwego wypadku, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie do 180 dni
od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku.
2. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest Ubezpieczony na wypadek
śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku, który wystąpił w okresie
udzielania przez TUW Pocztowe ochrony ubezpieczeniowej, z
zastrzeżeniem przepisu § 15 niniejszych SWU.
3. Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia ubezpieczeniowe, które
miały miejsce na terenie całego świata, przez 24h na dobę.
SUMA UBEZPIECZENIA
§5
Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku
nieszczęśliwego wypadku wynosi 20 000 zł.

1.
2.

3.

4.

5.

PRZYSTĄPIENIE DO UMOWY UBEZPIECZENIA
§6
Do Umowy Ubezpieczenia może przystąpić każdy Posiadacz rachunku
bankowego korzystający z limitu debetowego, który ukończył 18 rok
życia i jednocześnie nie ukończył 80 roku życia.
Przystąpienie do ubezpieczenia po ukończeniu przez Posiadacza
rachunku bankowego korzystającego z limitu debetowego 80 roku
życia jest bezskuteczne i nie rodzi żadnych zobowiązań po stronie
Ubezpieczyciela.
Posiadacz rachunku bankowego korzystający z limitu debetowego
przystępuje
do
Umowy
Ubezpieczenia
poprzez
złożenie
Ubezpieczającemu „Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia” w
formie telefonicznej lub pisemnej.
Posiadacz rachunku bankowego korzystający z limitu debetowego
przystępując do ubezpieczenia poprzez złożenie „Deklaracji
przystąpienia do ubezpieczenia” upoważnia Bank do udostępnienia
Jego danych osobowych Ubezpieczycielowi w celu realizacji Umowy
Ubezpieczenia zawartej pomiędzy Stronami.
Przed przystąpieniem Posiadacza rachunku bankowego korzystającego
z limitu debetowego do Umowy Ubezpieczenia, Ubezpieczający
udostępnia Posiadaczowi rachunku bankowego korzystającemu z limitu
debetowego treść niniejszych SWU.

ODSTĄPIENIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY UBEZPIECZENIA
§7
1. Umowa Ubezpieczenia została zawarta na czas nieokreślony.
2. Umowa Ubezpieczenia może być rozwiązana w każdym czasie, poprzez
złożenie przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela pisemnego
oświadczenia o wypowiedzeniu, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia w
formie pisemnego oświadczenia, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
4. Wypowiedzenie i odstąpienie od Umowy Ubezpieczenia nie zwalnia
Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki za okres, w którym TUW
Pocztowe udzielało ochrony ubezpieczeniowej.
OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
§8
1. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się od pierwszego dnia następnego miesiąca po złożeniu przez
Posiadacza rachunku bankowego korzystającego z limitu debetowego
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Ubezpieczającemu Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia i zastrzeżeniem ustępów kolejnych trwa jeden miesiąc.
2. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się pod warunkiem zapewnienia
przez Posiadacza rachunku korzystającego z limitu debetowego środków
na rachunku bankowym.
3. Jeżeli przed upływem miesięcznego okresu trwania ochrony Ubezpieczony nie złoży oświadczenia o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej,
ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do danego Ubezpieczonego ulega
automatycznemu przedłużeniu na kolejny miesiąc, pod warunkiem zapewnienia środków na rachunku bankowym. Zasadę tę stosuje się do
przedłużania ochrony ubezpieczeniowej na kolejne miesięczne okresy.
4. W przypadku niezapewnienia przez Ubezpieczonego środków na pokrycie kosztów składki ubezpieczeniowej na rachunku bankowym prowadzonym na podstawie Umowy Rachunku w terminie do ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego kolejny miesiąc ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczający nie będzie zobowiązany do zapłaty składki ubezpieczeniowej za danego Posiadacza rachunku korzystającego z limitu debetowego, a TUW Pocztowe nie obejmie tej osoby w kolejnym miesiącu
ochroną ubezpieczeniową.
5. W przypadku nieprzedłużenia ochrony ubezpieczeniowej z uwagi na
brak zapewnienia przez Posiadacza rachunku korzystającego z limitu debetowego środków na pokrycie składki ubezpieczeniowej (tj. w przypadku, o
którym mowa w § 8 ust. 4), ochrona ubezpieczeniowa jest wznawiana z
początkiem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Posiadacz rachunku korzystający z limitu debetowego zapewnił środki
na pokrycie kosztów składki ubezpieczeniowej (tj. spełnił warunki do objęcia go ochroną ubezpieczeniową na następny miesiąc), bez konieczności
ponownego składania Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia. Wznowienie ochrony ubezpieczeniowej, o którym mowa w zdaniu poprzednim
nie następuje, jeżeli Ubezpieczony oświadczył wcześniej Ubezpieczającemu, że rezygnuje z ochrony ubezpieczeniowej.
6. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do poszczególnych Ubezpieczonych wygasa w najwcześniejszym z poniższych terminów:
1) w przypadku rezygnacji Ubezpieczonego z ochrony ubezpieczeniowej w
trybie określonym w § 9 poniżej - z ostatnim dniem miesięcznego okresu
ochrony ubezpieczeniowej, w którym ubezpieczony złożył oświadczenie o
rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej.
2) z dniem śmierci Ubezpieczonego,
3) z ostatnim dniem miesiąca, w którym Ubezpieczony ukończył 80 rok
życia,
4) z ostatnim dniem miesiąca w którym nastąpiło zamknięcie limitu
debetowego.
7.
Potwierdzeniem
objęcia
ochroną
ubezpieczeniową
dla
Ubezpieczającego i Ubezpieczonego jest:
1) w przypadku złożenia oświadczenia woli o przystąpieniu do
ubezpieczenia w formie pisemnej- wypełniona i podpisana przez
Ubezpieczonego Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia, zawierająca
pisemne potwierdzenie jej przyjęcia przez Ubezpieczającego.
2) w przypadku złożenia oświadczenia woli o przystąpieniu do
ubezpieczenia w formie telefonicznej- certyfikat.
REZYGNACJA Z OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
§9
1. Rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej następuje w drodze pisemnego
oświadczenia woli Ubezpieczonego złożonego Ubezpieczającemu.
2. Ubezpieczony może zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej ze
skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, w którym złożył
Ubezpieczającemu pisemne oświadczenie o rezygnacji z ochrony
ubezpieczeniowej.
OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO
§ 10
1. Ubezpieczający jest zobowiązany do:
1. przyjmowania
od
Posiadaczy
rachunku
bankowego
korzystających z limitu debetowego „Deklaracji przystąpienia do
ubezpieczenia” w formie pisemnej lub telefonicznej,
2. wysyłania do Ubezpieczonego certyfikatu, potwierdzającego
objęcie ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy

3.
4.
5.

6.
7.

Ubezpieczenia.
Udostępniania Ubezpieczonemu – w imieniu Ubezpieczyciela tekstu SWU,
opłacania
składek
ubezpieczeniowych
należnych
za
poszczególnych Ubezpieczonych,
przesyłania wszelkiej korespondencji dotyczącej Umowy
Ubezpieczenia w zakresie dotyczącym Ubezpieczonego, w formie
pisemnej lub innej uzgodnionej formie na podany adres
korespondencyjny Ubezpieczonego,
niezwłocznego przekazania Ubezpieczycielowi, na jego adres
wszelkich pisemnych skarg i zażaleń dotyczących Ubezpieczyciela.
potwierdzania przyjęcia od Ubezpieczonego Deklaracji
przystąpienia do ubezpieczenia w formie pisemnej lub
telefonicznej.

tych okoliczności było możliwe, jednakże bezsporną część świadczenia
TUW Pocztowe wypłaci w terminie przewidzianym w ust. 4 powyżej.
6. W przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie także wtedy, gdy śmierć
Ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku nastąpiła po
wygaśnięciu ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do tego
Ubezpieczonego, pod warunkiem, że nieszczęśliwy wypadek, w wyniku
którego Ubezpieczony poniósł śmierć, nastąpił w okresie objęcia
Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową i śmierć nastąpiła w
okresie 180 dni od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku.
7. Podstawą do wypłaty świadczenia w przypadku śmierci
Ubezpieczonego jest doręczenie Ubezpieczycielowi dokumentów,
potwierdzających zajście zdarzenia ubezpieczeniowego, o których
mowa w § 13 niniejszych SWU.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TUW POCZTOWE
OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO
§ 11
Ubezpieczony ma obowiązek informować Ubezpieczającego o zmianie
swoich danych osobowych oraz ewentualnych wskazanych przez Niego
Uposażonych.

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
§ 12
Ubezpieczający zobowiązany jest opłacać składkę ubezpieczeniową w
terminach i wysokości określonych w Umowie Ubezpieczenia na rachunek
bankowy wskazany przez TUW Pocztowe.

ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA
§ 13
1. Zdarzenie ubezpieczeniowe można zgłosić do Ubezpieczyciela: telefonicznie od pn-pt w godzinach 8:00-20:00 pod numerem telefonu
22 211 26 00, e-mailem na adres „odszkodowania@tuwpocztowe.pl”
lub przesłać pocztą, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel zawsze może
zażądać przedstawienia oryginałów dokumentów.
2. Zgłaszając do Ubezpieczyciela zdarzenie ubezpieczeniowe należy złożyć następujące dokumenty:
1) wniosek o wypłatę świadczenia,
2) urzędowy dokument potwierdzający tożsamość Uposażonego,
3) dokumenty potwierdzające zajście i okoliczności nieszczęśliwego
wypadku oraz jego skutki, w tym zaświadczenia i protokoły
odpowiednich organów administracji - o ile zostały sporządzone,
4) inne dokumenty, zwłaszcza medyczne, możliwe do pozyskania w
sposób prawnie i zwyczajowo przyjęty, niezbędne w celu
określenia tytułu wypłaty świadczenia i zajścia zdarzenia
ubezpieczeniowego,
5) akt zgonu Ubezpieczonego.
3. TUW Pocztowe zastrzega sobie prawo weryfikacji dostarczonych
dokumentów oraz zasięgania opinii lekarzy specjalistów.

WYPŁATA ŚWIADCZENIA

§ 15
1. Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są następstwa
nieszczęśliwych wypadków wynikające z:
1) wszelkich chorób lub stanów chorobowych nawet takich, które
występują nagle,
2) czynnego i niezgodnego z prawem udziału Ubezpieczonego w
bójkach, zamieszkach, działaniach wojennych i atakach
terrorystycznych,
strajkach,
rozruchach
społecznych
i
politycznych, akcjach protestacyjnych,
3) popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa, samobójstwa
samookaleczenia przez Ubezpieczonego, niezależnie od stanu jego
poczytalności,
4) pozostawania Ubezpieczonego w chwili wypadku pod wpływem
alkoholu, narkotyków bądź innych środków odurzających o
podobnym działaniu, chyba że nie miało to wpływu na wystąpienie
nieszczęśliwego
wypadku
będącego
przyczyną
zdarzenia
ubezpieczeniowego.
5) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego lub
innego pojazdu bez wymaganych uprawnień do prowadzenia tego
pojazdu, chyba że nie miało to wpływu na wystąpienie
nieszczęśliwego
wypadku
będącego
przyczyną
zdarzenia
ubezpieczeniowego.
6) wyczynowego i zawodowego uprawiania, wszelkich dyscyplin
sportowych,
7) uprawiania sportów wysokiego ryzyka,
8) okoliczności zaistniałych przed datą rozpoczęcia okresu
ubezpieczenia,
9) zawału serca, udaru mózgu bądź paraliżu,
10) pełnienia przez Ubezpieczonego czynnej służby wojskowej w siłach
zbrojnych jakiegokolwiek państwa,
11) skutków wypadku lotniczego - nie dotyczy to sytuacji gdy Ubezpieczony był pasażerem samolotu pasażerskiego licencjonowanych linii
lotniczych,
12) uczestniczenia Ubezpieczonego w zawodach jako kierowca, pomocnik kierowcy lub pasażer wszelkich pojazdów silnikowych, z
uwzględnieniem wszelkiego rodzaju jazd próbnych i testowych,
13) skutków wypadków powstałych podczas wykonywania zadań kaskaderskich,

1.

§ 14
1. Podstawą do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest
stwierdzenie czy istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy
nieszczęśliwym wypadkiem a śmiercią Ubezpieczonego.
2. Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wypłacane jest
przelewem na rachunek bankowy Uposażonym, wskazanym przez
Ubezpieczonego, a w przypadku braku takiego wskazania w sposób
wskazany w § 2 pkt 20 niniejszych SWU.
3. W przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego
wypadku w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczyciel
wypłaci Uposażonemu należne świadczenie w złotych polskich równe
sumie ubezpieczenia.
4. TUW Pocztowe wypłaca świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty
otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym.
5. Gdyby w terminie, o którym mowa w ust. 4 wyjaśnienie okoliczności
koniecznych do ustalenia odpowiedzialności TUW Pocztowe okazało
się niemożliwe, świadczenie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni
od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie
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2.
3.

ROZPATRYWANIE SKARG I ZAZALEŃ
§ 16
Jeżeli Uposażony nie zgadza się z decyzjami TUW Pocztowe, co do
odmowy lub wysokości odszkodowania albo wnosi inne skargi lub
zażalenia, może on wystąpić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
sprawy.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie rozpatrzony w
ciągu 30 dni od daty wpływu do TUW Pocztowe.
Ponadto, jeżeli Uposażony nie zgadza się z decyzjami TUW Pocztowe
co do odmowy wypłaty odszkodowania, może wnieść skargę lub
zażalenie do Rzecznika Ubezpieczonych działającego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o nadzorze
ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1153 z późn. zm.).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 17
1. Wszelkie spory wynikające z Umowy Ubezpieczenia będą rozpatrywane
przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uposażonego.

2. Roszczenie o zapłatę składki ubezpieczeniowej przysługuje TUW
Pocztowe wyłącznie przeciwko Ubezpieczającemu. Zarzut mający
wpływ na odpowiedzialność TUW Pocztowe, TUW Pocztowe może
podnieść również przeciwko Ubezpieczonemu.
3. Zawiadomienia oraz oświadczenia dotyczące Umowy Ubezpieczenia
powinny być przesyłane w formie pisemnej na adres siedziby TUW
Pocztowe.
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4. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi SWU stosuje się przepisy
prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o działalności
ubezpieczeniowej oraz inne obowiązujące akty prawne.
5. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia zostały zatwierdzone
uchwałą Zarządu TUW Pocztowe z dnia 28.03.2013 r. i wchodzą w życie
z dniem ich podpisania.
6. Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat
trzech.

