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*) op³ata za po³¹czenie jak za 1 impuls w rozmowie lokalnej

Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia
kart kredytowychwydawanych
przez Bank Pocztowy Spó³kê Akcyjn¹

POSTANOWIENIAOGÓLNE
§1

DEFINICJE
§2

1) bankomat
2) karta

3) kradzie¿

4) nieuprawnioneu¿ycie karty

5) PIN

6) operacja:

7) Posiadaczkarty-
8) U¿ytkownik karty -

9) rabunek:

10) rachunek

11) Regulamin karty -

12) szkoda

13) sumaubezpieczenia

14) terminal POS

15) Ubezpieczaj¹cy

16) Ubezpieczony

17) Umowa o kartê

18) ustawa

19) zdarzenieubezpieczeniowe:

20) zestawienie operacji

1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Kredytowych Banku Pocztowego zwane dalej SWU, maj¹
zastosowanie do Umowy Generalnej Ubezpieczenia Kart Banku Pocztowego S.A. zawartej pomiêdzy
Pocztowym TowarzystwemUbezpieczeñ Wzajemnych zwanym dalej TUW Pocztowe, a Bankiem Pocztowym
Spó³k¹Akcyjn¹,zwan¹dalejBankiemlubUbezpieczaj¹cym.

2. Umowa Generalna Ubezpieczenia Kart Banku Pocztowego S.A., zwana dalej Umow¹ Ubezpieczenia zosta³a
zawarta na rzecz Posiadaczy i pozosta³ych U¿ytkowników kart Banku Pocztowego S.A i obowi¹zuje od dnia
30wrze�nia2010r.

3. Na podstawie SWU, TUW Pocztowe zobowi¹zuje siê wyp³aciæ odszkodowaniew przypadku zaj�cia zdarzenia
objêtegoochron¹ubezpieczeniow¹,nawarunkachokre�lonychwniniejszychSWU.

4. Ochron¹ubezpieczeniow¹udzielan¹napostawie SWUobjête s¹:
1) nieuprawnioneu¿ycie karty,
2) gotówkapobrana zbankomatualbo terminalaPOS,
3) karty i dokumenty, którychutratanast¹pi³a ³¹cznieze zdarzeniemubezpieczeniowymobjêtymochron¹

ubezpieczeniow¹ w ramach ubezpieczenia nieuprawnionego u¿ycia karty lub gotówki pobranej
zbankomatualboterminalaPOS.

Przezu¿ytewniniejszychOWUpojêcianale¿y rozumieæ:
- urz¹dzenieumo¿liwiaj¹ceU¿ytkownikowikarty samodzielnepodejmowaniegotówki;

- wa¿n¹, aktywowan¹ kartê kredytow¹ wydan¹ przez Ubezpieczaj¹cego objêt¹ ochron¹
ubezpieczeniow¹wramachUmowyUbezpieczenia.;

- dzia³anie polegaj¹ce na zaborze (zabraniu) karty U¿ytkownikowi karty w celu przyw³aszczenia
zzamiarem trwa³ego pozbawieniagomo¿liwo�ci dysponowaniani¹;

- u¿ycie karty bez zgody iwiedzy U¿ytkownika karty, dokonane przezosobê do
tegonieuprawnion¹,powoduj¹ce zmianê saldarachunkubankowego,

- poufny osobisty numer identyfikacyjny, generowany dla ka¿dej karty indywidualnie; umo¿liwiaj¹cy
dokonywanieoperacjiprzyu¿yciu karty

a) w ubezpieczeniu nieuprawnionego u¿ycia karty - p³atno�æ za towary lub us³ugi oraz wyp³atê gotówki
z bankomatu albo terminala POS przy u¿yciu karty, powoduj¹c¹ zmianê salda na rachunku, w tym
równie¿p³atno�ci realizowanebez fizycznego u¿yciakarty tj. operacje internetowe,

b) w ubezpieczeniu gotówki pobranej z bankomatu albo terminala POS - wyp³atê gotówki z bankomatu
albo terminalaPOSprzyu¿yciukarty,powoduj¹c¹ zmianê saldana rachunku;

osobê fizyczn¹, z któr¹ Bankzawar³Umowêokartê,
Posiadacza karty, któremu zosta³a wydana karta g³ówna, lub osobê fizyczn¹,

upowa¿nion¹ przez Posiadacza karty do dokonywania operacji okre�lonych w Umowie o kartê w imieniu
i na rzecz Posiadacza karty, której zosta³a wydana karta dodatkowa i której dane identyfikacyjne zosta³y
umieszczonenakarcie

a) w ubezpieczeniu nieuprawnionego u¿ycia karty - dzia³anie wyczerpuj¹ce znamiona czynu okre�lonego
w art. 280 kodeksu karnego, polegaj¹ce na zaborze (zabraniu) karty U¿ytkownikowi karty w celu
przyw³aszczenia, przyu¿yciu przemocy fizycznejwobec niego,gro�by jejnatychmiastowegou¿ycia albo
zdoprowadzeniemgodo stanunieprzytomno�ci lubbezbronno�ci,

b) w ubezpieczeniu gotówki pobranej z bankomatu lub terminala POS dzia³anie wyczerpuj¹ce znamiona
czynu okre�lonegowart. 280 kodeksu karnego, polegaj¹ce nazaborze (zabraniu)U¿ytkownikowi karty
gotówki w celu przyw³aszczenia, przy u¿yciu przemocy fizycznej wobec Ubezpieczonego, gro�by jej
natychmiastowego u¿ycia albo z doprowadzeniem U¿ytkownika karty do stanu nieprzytomno�ci lub
bezbronno�ci,

c) w ubezpieczeniu kart i dokumentów dzia³anie wyczerpuj¹ce znamiona czynu okre�lonegow art. 280
kodeksu karnego polegaj¹ce na zaborze (zabraniu) U¿ytkownikowi karty, kart, dokumentów
to¿samo�ci i innych dokumentów o podobnym charakterze pozostaj¹cew zwi¹zku z nieuprawnionym
u¿yciem karty albo rabunkiem gotówki pobranej z bankomatu albo z terminala POS - w celu
przyw³aszczenia, przy u¿yciu przemocy fizycznej wobec U¿ytkownika karty, gro�by jej
natychmiastowegou¿yciaalbozdoprowadzeniemgodo stanunieprzytomno�ci lubbezbronno�ci;

- rachunek prowadzony przez Ubezpieczaj¹cego, w ciê¿ar którego dokonywane s¹ operacje przy
u¿yciukarty;

warunki wydawania i zasady u¿ywania karty okre�lone przez Ubezpieczaj¹cego
stanowi¹ce integraln¹ czê�æUmowyokartê;

- uszczerbek maj¹tkowy powsta³y w wyniku zaj�cia zdarzenia ubezpieczeniowego, bêd¹cy strat¹
rzeczywist¹, zwy³¹czeniemutraconychkorzy�ci;

- kwotê bêd¹c¹podstaw¹doustaleniawysoko�ci odszkodowaniawprzypadku zaj�cia
zdarzenia objêtegoochron¹ubezpieczeniow¹, stanowi¹cagórn¹granicê odpowiedzialno�ci TUWPocztowe;

- urz¹dzenie instalowane w punktach handlowo-us³ugowych, u¿ywane do kontaktu
z Bankiem za po�rednictwem centrumautoryzacyjnegow sytuacji, gdy klient za nabywany towar lub us³ugê
p³aci kart¹ lub podejmuje gotówkê, w celu wyra¿enia zgody przez Bank na dokonanie operacji oraz jej
rozliczenia;

- Bank Pocztowy Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Bydgoszczy, przy ul. Jagielloñskiej 17,
zobowi¹zanydoop³acaniask³adkinamocy zawartejUmowy Ubezpieczenia;

a) wubezpieczeniunieuprawnionego u¿yciakarty Posiadaczakarty
b) wubezpieczeniu rabunkugotówkiwyp³aconej zbankomatualbo terminalaPOS U¿ytkownikakarty,
c) wubezpieczeniukarti dokumentów U¿ytkownika karty;

- umowê zawart¹ przez Posiadacza karty z Ubezpieczaj¹cym, bêd¹c¹ podstaw¹ wydania
kartyoraz reguluj¹c¹ zasady jeju¿ytkowania;

- ustawê z dnia 12 wrze�nia 2002 r. o elektronicznych instrumentach p³atniczych (Dz.U. Nr 169,
poz. 1385 zpó�n.zm.);

a) w ubezpieczeniu nieuprawnionego u¿ycia karty - nieuprawnione u¿ycie karty utraconej w wyniku
rabunku, kradzie¿y lub zgubienia, powoduj¹ceobci¹¿enie rachunku,

b) w ubezpieczeniu gotówki pobranej z bankomatu albo terminala POS - rabunek gotówki pobranej
zbankomatualboterminalaPOSprzyu¿yciukarty,

c) w ubezpieczeniu kart i dokumentów - utratê kart p³atniczych, dokumentów to¿samo�ci oraz innych
dokumentów o podobnym charakterze, których utrata nast¹pi³a ³¹cznie z zaj�ciem zdarzenia
ubezpieczeniowego,o którymmowawlit.a lubb;

- zestawienie operacji dokonanych przy u¿yciu karty lub wyci¹g z rachunku
zawieraj¹cym.in.wszystkie operacjedokonaneprzyu¿yciukarty.

UBEZPIECZENIENIEUPRAWNIONEGOU¯YCIAKARTY-PRZEDMIOT IZAKRESUBEZPIECZENIA
§3
1. Przedmiotem ubezpieczenia nieuprawnionego u¿ycia karty s¹ bezpo�rednie straty finansowe, jakie poniós³

Posiadacz kartywskuteknieuprawnionychoperacji dokonanychprzyu¿yciuutraconej karty.
2. Z zastrze¿eniem wy³¹czeñ, o których mowa w § 4, zakresem ubezpieczenia objête s¹ szkody powsta³e na

skutek zdarzenia ubezpieczeniowego zaistnia³ego w okresie ubezpieczenia, w ci¹gu 24 godzin przed
zg³oszeniem Bankowi faktu utraty karty w wyniku rabunku, kradzie¿y lub zgubienia (przed zastrze¿eniem
karty zgodnie z Regulaminem karty), z tytu³u operacji, za które, zgodnie z ustaw¹ i innymi powszechnie
obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa,odpowiedzialno�æ ponosi Ubezpieczony, do wysoko�ci kwoty, jaka
obci¹¿az tego tytu³u rachunek, niewiêkszej jednakni¿ sumaubezpieczenia.

3. Z zastrze¿eniem postanowieñ ust. 4, zakresem ubezpieczenia objête s¹ tylko szkody powsta³e wskutek
nieuprawnionegou¿yciakartybez u¿yciaPIN.

4. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ objête s¹ szkody powsta³e wskutek nieuprawnionego u¿ycia karty z u¿yciem PIN
tylkowprzypadku,gdy:
1) osoba trzecia zmusi³a U¿ytkownika karty do ujawnienia PIN poprzez dopuszczenie siê aktu przemocy

lubgro�byu¿ycia przemocyprzeciwkoU¿ytkownikowikarty;
2) zdarzenie ubezpieczeniowe zaistnia³o w ci¹gu pierwszych sze�ciu godzin od momentu u¿ycia przez

U¿ytkownikakartyPINwmiejscupublicznym;
3) utrata karty nast¹pi³a w wyniku dokonania rabunku lub kradzie¿y z w³amaniem w miejscu

zamieszkaniaU¿ytkownikakarty.
5. Zakresem ubezpieczenia objête s¹ szkody powsta³e wskutek zdarzeñ ubezpieczeniowych zaistnia³ych na

terytoriumRzeczypospolitejPolskiej i poza jejgranicami.

1. W odniesieniu do ubezpieczenia nieuprawnionego u¿ycia karty, z ochrony ubezpieczeniowej wy³¹czone s¹
szkodypowsta³ewskutek:
1) nieuprawnionychoperacjiprzeprowadzonychprzyu¿yciukartyprzedmomentemaktywacji karty,
2) nieuprawnionych operacji dokonanych przy u¿yciu karty, w miejsce której zosta³a wystawiona i

dostarczonaU¿ytkownikowikartynowakarta,
3) nieuprawnionych operacji, które zosta³y dokonane przy u¿yciu karty, której wygas³ okres wa¿no�ci

umieszczonynakarcie,
4) nieuprawnionychoperacjidokonanychprzyu¿yciukarty,niezg³oszonych jednostcepolicji.

2. TUWPocztowenieodpowiada zaszkody,o którychmowaw§12.

Suma ubezpieczenia stanowi górn¹ granicê odpowiedzialno�ci TUW Pocztowe za szkodê wynikaj¹c¹ z ka¿dego
zdarzenia ubezpieczeniowego i stanowi równowarto�æ w z³otych 150 euro wed³ug �redniego kursu euro
og³aszanego przez NBP, obowi¹zuj¹cego w dniu dokonania zg³oszenia Bankowi faktu utraty karty w wyniku
rabunku, kradzie¿y lub zgubienia,o którymmowaw§3ust.2.

1) Przedmiotem ubezpieczenia jest gotówka pobrana przez Ubezpieczonego z bankomatu albo terminala POS
przyu¿yciu karty, znajduj¹casiê podbezpo�redni¹piecz¹Ubezpieczonego.

2) Zzastrze¿eniemwy³¹czeñ, o którychmowaw§7, zakresemubezpieczeniaobjête s¹ szkodypowsta³ew skutek
zdarzenia ubezpieczeniowego zaistnia³egow okresieubezpieczeniaw ci¹gu 24godzin odmomentu pobrania
gotówkizbankomatualbo terminalaPOSprzyu¿yciukarty.

3) Zakresem ubezpieczenia objête s¹ szkody powsta³e wskutek zdarzeñ ubezpieczeniowych zaistnia³ych na
terytoriumRzeczypospolitejPolskiej i poza jejgranicami.

1. W odniesieniu do ubezpieczenia gotówki pobranej z bankomatu albo terminala POS z ochrony
ubezpieczeniowejwy³¹czone s¹zdarzenianie zg³oszoneprzezU¿ytkownika kartydo jednostkipolicji.

2. TUWPocztowenieodpowiada zaszkody, októrychmowaw§12oraz za szkody zaistnia³ewwynikuzdarzenia
ubezpieczeniowegonienosz¹cego znamionrabunku.

1. Suma ubezpieczenia stanowi górn¹ granicê odpowiedzialno�ci TUW Pocztowe i wynosi 1000 z³ na wszystkie
zdarzenia ubezpieczeniowe zaistnia³e w okresie ka¿dych dwunastu kolejnych miesiêcznych okresów
ubezpieczenia, liczonych pocz¹wszy od rozpoczêcia ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do danego
Ubezpieczonego, z zastrze¿eniem postanowieñ § 13 ust. 3 (tj. suma ubezpieczenia ulega odnowieniu na
nastêpneokresy równedwunastukolejnymmiesiêcznymokresomubezpieczenia).

2. Sumaubezpieczeniaulegapomniejszeniuokwotêwyp³aconegoodszkodowania.

1. Przedmiotem ubezpieczenia s¹ karty p³atnicze, dokumenty to¿samo�ci oraz inne dokumenty o podobnym
charakterze, utracone przez Ubezpieczonego ³¹cznie ze zdarzeniem ubezpieczeniowym objêtym ochron¹
ubezpieczeniow¹ w ramach ubezpieczenia nieuprawnionego u¿ycia karty lub gotówki pobranej
z bankomatu albo terminala POS. W przypadku zaj�cia zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel
pokrywa koszty odtworzenia kart p³atniczych, dokumentów to¿samo�ci oraz innych dokumentów
opodobnymcharakterze.

2. Z zastrze¿eniem wy³¹czeñ, o których mowa w § 10 i 12, zakresem ubezpieczenia objête s¹ szkody powsta³e
naskutek zdarzeniaubezpieczeniowegozaistnia³egowokresieubezpieczenia:
1) w ci¹gu 48 godzin przed zg³oszeniem Bankowi faktu utraty karty w wyniku rabunku, kradzie¿y lub

zgubienia (przedzastrze¿eniemkartyzgodniezRegulaminemkarty);
2) wci¹gu 24godzin odmomentupobraniagotówki zbankomatualboterminalaPOSprzyu¿yciukarty.

3. Zakresem ubezpieczenia objête s¹ zdarzenia ubezpieczeniowe zaistnia³e na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i poza jejgranicami.

TUWPocztowenieodpowiada zaszkody:
1)o którychmowaw§4 -wprzypadkuzaj�ciazdarzeniaubezpieczeniowegookre�lonegow§2pkt19 lit. a;
2)o którychmowaw§7 -wprzypadkuzaj�ciazdarzeniaubezpieczeniowegookre�lonegow§2pkt19 lit. b.

1. Suma ubezpieczenia stanowi górn¹ granicê odpowiedzialno�ci TUW Pocztowe i wynosi 300 z³ na wszystkie
zdarzenia ubezpieczeniowe zaistnia³e w okresie ka¿dych dwunastu kolejnych miesiêcznych okresów
ubezpieczenia, liczonych pocz¹wszy od rozpoczêcia ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do danego
Ubezpieczonego, z zastrze¿eniem postanowieñ § 13 ust. 3 (tj. suma ubezpieczenia ulega odnowieniu na
nastêpneokresy równedwunastukolejnymmiesiêcznymokresomubezpieczenia).

2. Sumaubezpieczeniaulegapomniejszeniuokwotêwyp³aconegoodszkodowania.

UBEZPIECZENIENIEUPRAWNIONEGOU¯YCIAKARTY WY£¥CZENIA ODPOWIEDZIALNO�CITUWPocztowe
§4

UBEZPIECZENIENIEUPRAWNIONEGOU¯YCIAKARTY-SUMAUBEZPIECZENIA
§5

UBEZPIECZENIE GOTÓWKI WYP£ACONEJ Z BANKOMATU ALBO TERMINALA POS - PRZEDMIOT I ZAKRES
UBEZPIECZENIA
§6

UBEZPIECZENIE GOTÓWKI WYP£ACONEJ Z BANKOMATU ALBO TERMINALA POS - WY£¥CZENIA
ODPOWIEDZIALNO�CITUWPocztowe
§7

UBEZPIECZENIEGOTÓWKIWYP£ACONEJZBANKOMATUALBOTERMINALAPOS-SUMAUBEZPIECZENIA
§8

UBEZPIECZENIEKARTIDOKUMENTÓW-PRZEDMIOTIZAKRESUBEZPIECZENIA
§9

UBEZPIECZENIEKARTIDOKUMENTÓW-WY£¥CZENIAODPOWIEDZIALNO�CI TUWPocztowe
§10

UBEZPIECZENIEKARTIDOKUMENTÓW-SUMAUBEZPIECZENIA
§11
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POSTANOWIENIAWSPÓLNE-WY£¥CZENIAODPOWIEDZIALNO�CI TUWPocztowe
§12

OKRESUBEZPIECZENIA ICZASTRWANIAOCHRONYUBEZPIECZENIOWEJ
§13

SK£ADKAUBEZPIECZENIOWA
§14

OBOWI¥ZKIUBEZPIECZAJ¥CEGOIUBEZPIECZONEGO
§15

1. Zochrony ubezpieczeniowejwy³¹czone s¹:
1) utrataoprocentowania �rodkówpieniê¿nych zgromadzonychnarachunkubankowym,
2) nale¿ne Ubezpieczaj¹cemu odsetki od uzgodnionego debetu lub po¿yczki udzielonej Ubezpieczonemu

wramachrachunkubankowego,
3) straty wynikaj¹ce z nie wywi¹zania siê przez Ubezpieczonego z jakichkolwiek p³atno�ci dokonywanych

zapo�rednictwemrachunkubankowegolub te¿nieterminowego ichdokonania,
4) wszelkie roszczenia skierowane do Ubezpieczonego przez osoby trzecie w zwi¹zku z wyst¹pieniem

zdarzeniaobjêtegoochron¹ubezpieczeniow¹,
5) wszelkie innestratypo�rednie.

2. TUW Pocztowe nie ponosi odpowiedzialno�ci w sytuacji, gdy Posiadacz karty lub U¿ytkownik karty
pozostawi³ kartêbez zabezpieczeniawogólniedostêpnymmiejscupublicznym.

3. PonadtoTUWPocztowenieponosi odpowiedzialno�ci zaszkodypowsta³ewskutek:
1) wojnyalboaktówterroryzmu lub sabota¿u,
2) uczestnictwaUbezpieczonegowzamieszkach lub strajkach,
3) dzia³aniaenergii j¹drowej lubpromieniowania radioaktywnego,
4) ra¿¹cego niedbalstwaUbezpieczonego, który nie zastosowa³ dostêpnychmu �rodkówwcelu ratowania

przedmiotuubezpieczenia orazzapobie¿enia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
5) czynu umy�lnego lubdokonanego przy pomocy podstêpu pope³nionegoprzez Ubezpieczonego lub inn¹

osobê, zktór¹Ubezpieczonypozostajewewspólnymgospodarstwiedomowym.

1. Ochronaubezpieczeniowawstosunkudoka¿dejkarty rozpoczyna siêzdniemjejaktywacji.
2. U¿ytkownicywa¿nych i aktywowanych kart, którym kartazosta³awydana przed dat¹wej�ciaw ¿ycieUmowy

Ubezpieczenia,obejmowani s¹ochron¹ubezpieczeniow¹z chwil¹wej�ciaw¿ycieUmowyUbezpieczenia.
3. Przed objêciem ochron¹ ubezpieczeniow¹ danej karty, Ubezpieczaj¹cy udostêpnienia Ubezpieczonemu tre�æ

niniejszych SWU.
4. Okres ubezpieczenia w stosunku do ka¿dego Ubezpieczonego wynosi jeden miesi¹c kalendarzowy i podlega

automatycznemu przed³u¿eniu na kolejne miesiêczne okresy ubezpieczenia odpowiadaj¹ce miesi¹com
kalendarzowym, przy czym w przypadku, gdy ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna siê z dniem aktywacji
karty - pierwszy okres ubezpieczenia koñczy siê z up³ywem miesi¹ca kalendarzowego, w którym
aktywowanokartê.

5. W przypadku rozwi¹zania Umowy Ubezpieczenia automatyczne odnowienie okresu ubezpieczenia nie
nastêpuje.

6. Bankowi przys³uguje prawodo rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej na rzeczUbezpieczonego napodstawie
pisemnego o�wiadczenia tego Ubezpieczonego z³o¿onegow Banku, je¿eli z tre�ci tego o�wiadczenia wynika,
¿eUbezpieczonyniechce korzystaæ zochronyubezpieczeniowej.

7. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszych SWU trwa do koñca okresu wa¿no�ci Umowy
okartê, z zastrze¿eniemust. 6 i 8.

8. OchronaubezpieczeniowawstosunkudoposzczególnychUbezpieczonychwygasa:
1) z dniem zakoñczenia okresu, za który dokonano p³atno�ci sk³adki z tytu³u ubezpieczenia karty, o ile nie

zosta³a op³aconask³adka nakolejnyokres,
2) zdniem zastrze¿eniakarty zgodnie z Regulaminemkarty, z zastrze¿eniem, ¿e ochronaubezpieczeniowa

jest kontynuowana w odniesieniu do nowej karty, wydanej w miejsce karty zastrze¿onej, od dnia
aktywacji tej karty

3) z dniem up³ywu terminu wa¿no�ci karty, z zastrze¿eniem, ¿e ochrona ubezpieczeniowa jest
kontynuowana w odniesieniu do nowej karty, wydanej w miejsce karty, która straci³a wa¿no�æ,
oddniaaktywacji tejkarty,

4) zdniemrozwi¹zaniaUmowyokartêwodniesieniudowszystkichkartwydanychnajejpodstawie,
5) z dniem rozwi¹zania Umowy Ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami § 21, z zastrze¿eniem, i¿

ochrona ubezpieczeniowa dla danej karty trwa do koñca miesiêcznego okresu, za który zosta³a
op³aconaostatnia sk³adka,

6) z dniem rezygnacji Ubezpieczaj¹cego z ochrony ubezpieczeniowej na rzecz Ubezpieczonego
-wodniesieniu dou¿ywanychprzezniegokart,wprzypadkuokre�lonymwust. 6,

7) w ubezpieczeniu gotówki pobranej z bankomatu albo z terminala POS i w ubezpieczeniu kart
i dokumentów tak¿e z dniemwyczerpania sumy ubezpieczenia, z uwzglêdnieniem § 8 ust. 1 oraz § 11
ust. 1.

1. Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany jest op³acaæ sk³adkê w terminach i wysoko�ci okre�lonych w Umowie
Ubezpieczenianarachunekbankowywskazanyprzez TUWPocztowe.

2. Wysoko�æmiesiêcznej sk³adkiubezpieczenia jestzamieszczanawTaryfieOp³at iProwizji Banku
3. TUW Pocztowe ponosi odpowiedzialno�æ z tytu³u wyst¹pienia zdarzenia ubezpieczeniowego objêtego

ochron¹ubezpieczeniow¹wy³¹czniewodniesieniu do tychkart, zaktóre zosta³aop³aconask³adka.

1. Ubezpieczony obowi¹zany jest do u¿ywania karty zgodnie z przepisami ustawy oraz zasadami okre�lonymi
wRegulaminie karty,awszczególno�ci do:
1) przechowywania karty i ochrony PIN z zachowaniem nale¿ytej staranno�ci oraz do zachowania

�rodkówbezpieczeñstwamaj¹cychna celuzapobie¿enie szkodzie;
2) nie przechowywaniakarty razemz PIN;
3) nieudostêpnianiakarty i PINosobomnieuprawnionym;
4) niezw³ocznego zg³oszenia Ubezpieczaj¹cemu utraty lub zniszczenia karty z pro�b¹ o jej zastrze¿enie,

zgodnie zwymogamiRegulaminukarty.
2. W razie niedope³nienia przez Ubezpieczonego umy�lnie lub wskutek ra¿¹cego niedbalstwa obowi¹zków

wymienionychwust. 1, TUWPocztowenie ponosi odpowiedzialno�ciza zdarzenia ubezpieczeniowepowsta³e
z tegopowodu.

3. Ubezpieczony jest zobowi¹zany udzieliæ TUW Pocztowe wszelkich wyja�nieñ, dostarczyæ dostêpne dowody
potrzebne do ustalenia rozmiaru odszkodowania oraz umo¿liwiæ przeprowadzenie postêpowania
wyja�niaj¹cego.

4. W przypadku wyst¹pienia zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczony zobowi¹zany jest u¿yæ dostêpnych
�rodków w celu zapobie¿enia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, w szczególno�ci Ubezpieczony
zobowi¹zany jest powiadomiæ w ci¹gu 48 godzin Policjê o rabunku b¹d� kradzie¿y karty lub przedmiotów,
októrychmowaw§9ust. 1orazorabunkugotówki pobranej z bankomatualboterminalaPOS.

5. Je¿eli Ubezpieczony umy�lnie lub wskutek ra¿¹cego niedbalstwa nie zastosowa³ �rodków okre�lonych
wust.4, TUWPocztowe jestwolnyododpowiedzialno�ci zaszkodypowsta³ez tego powodu.

6. TUW Pocztowe zobowi¹zany jest w granicach sumy ubezpieczenia zwróciæ koszty wynik³e z zastosowania
�rodków,o którychmowawust. 5, je¿eli �rodki teby³y celowe choæbyokaza³y siêbezskuteczne.

§16

§17

1. Ubezpieczony jest zobowi¹zany powiadomiæ TUW Pocztowe o zaj�ciu zdarzenia ubezpieczeniowego, w ci¹gu
30dniod dnia zaj�cia zdarzenia. Informacja onumerze telefonuorazadresie, podktórenale¿y zg³aszaæ zaj�cie
zdarzeniaubezpieczeniowego, jestpodananastronie internetowejBankuorazwoddzia³achBanku.

2. W razie naruszenia z winy umy�lnej lub ra¿¹cego niedbalstwa obowi¹zku, o którym mowa w ust. 1, TUW
Pocztowe mo¿e odpowiednio zmniejszyæ odszkodowanie, je¿eli naruszenie przyczyni³o siê do zwiêkszenia
szkodylub uniemo¿liwi³oTUWPocztoweustalenie okoliczno�ci i skutków zdarzenia ubezpieczeniowego.

1. Wprzypadkuwyst¹pienia zdarzeniaubezpieczeniowegoUbezpieczaj¹cy jest zobowi¹zany:
1) potwierdziæ wa¿no�æ karty w dniu zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego oraz imiê i nazwisko jej

U¿ytkownika;
2) potwierdziæobjêcieUbezpieczonegoochron¹ ubezpieczeniow¹;
3) potwierdziædokonanieoperacjikart¹wczasie trwaniaochronyubezpieczeniowej;
4) umo¿liwiæprzedstawicielowi TUWPocztowe dokonanie czynno�ci niezbêdnychdoustalenia zasadno�ci

iwysoko�ci roszczeniaorazudzieliæw tymcelu pomocy iwyja�nieñ;
5) potwierdziæ przyjêcie zawiadomienia od Ubezpieczonego o zastrze¿eniu, ze wskazaniem daty i godziny

zastrze¿enia;
6) udostêpniæ innedokumenty, które s¹niezbêdnedo rozpatrzeniawnioskuowyp³atêodszkodowania.

2. Wykonanie obowi¹zków, o których mowa w ust. 1, niezbêdne jest do ustalenia odpowiedzialno�ci
TUWPocztowe.

§18

USTALENIEWYSOKO�CISZKODYIWYP£ATAODSZKODOWANIA
§19

REGRESUBEZPIECZENIOWY
§20

CZASTRWANIAUMOWYUBEZPIECZENIA
§21

ZMIANYWUMOWIEUBEZPIECZENIA
§22

POSTANOWIENIAKOÑCOWE
§23

Wprzypadkuszkodyprosimyokontakt:
- drog¹telefoniczn¹podnr 222055139(CALLCENTERTUWPocztowe24h)
- korespondencyjnie,przesy³aj¹c zg³oszenie listemnaadres:

PocztoweTowarzystwoUbezpieczeñWzajemnych,
02-672Warszawa,ul.Domaniewska50A,domALFA.

1. Wraziewyst¹pieniazdarzeniaubezpieczeniowegoUbezpieczony jest zobowi¹zany:
1) umo¿liwiæprzedstawicielowiTUWPocztowedokonanieczynno�ciniezbêdnychdoustalenia

zasadno�ci iwysoko�ci roszczeniaoraz udzieliæwtymcelupomocy iwyja�nieñ;
2) dostarczyæ TUW Pocztowe wype³niony formularz zg³oszenia roszczenia o odszkodowanie oraz

dokumenty:
a) wubezpieczeniunieuprawnionegou¿yciakarty:

- kopiê miesiêcznego wyci¹gu lub zbiorcze zestawienie operacji, ze wskazaniem operacji
dokonanych w ciê¿ar rachunku bez zgody i wiedzy Ubezpieczonego,po�wiadczenie o
zg³oszeniuzdarzeniawydaneprzezPolicjêwprzypadkurabunkub¹d�kradzie¿y karty,

b) wubezpieczeniu rabunkugotówkipobranej zbankomatualboterminalaPOS:
- po�wiadczenieo zg³oszeniuzdarzeniawydaneprzezPolicjê,
- dowód dokonania wyp³aty gotówki z bankomatu lub terminala POS -wydruk z

bankomatu lub kopiê miesiêcznego zestawienia operacji, ze wskazaniem dnia, godziny,
miejscazdarzenia,

c) wubezpieczeniu rabunkukart idokumentów:
- kopie dokumentów potwierdzaj¹cych poniesione koszty wydania nowych kart,

dokumentówto¿samo�ci oraz innychdokumentówopodobnymcharakterze
- po�wiadczenieo zg³oszeniuzdarzeniawydaneprzezPolicjê,

3) udostêpniæ innedokumenty niezbêdnedo rozpatrzeniawnioskuowyp³atêodszkodowania.
2. Wykonanie obowi¹zków, o których mowa w ust. 1, konieczne jest do ustalenia odpowiedzialno�ci

TUWPocztowe.
3. Je¿eli zdarzenie ubezpieczeniowe mia³o miejsce poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokumenty

wystawionew jêzyku innymni¿ jêzykpolskipowinnybyæprzet³umaczonena jêzykpolski.
4. Bank udostêpnia formularze zg³oszenia roszczenia na stronie internetowej Banku oraz - na ¿¹danie

Ubezpieczonego -woddzia³achBanku.
5. Wype³niony formularz zg³oszenia roszczenia wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 1 nale¿y przekazaæ

doTUWPocztowenaadreswskazanywformularzuzg³oszenia roszczenia.
6. TUW Pocztowe zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów przed³o¿onych przez Ubezpieczonego

orazzasiêgniêciaopinii rzeczoznawców.

1. Ustalenie wysoko�ci szkody oraz zasadno�ci i wysoko�ci odszkodowania nastêpuje na podstawie
dokumentów,októrychmowaw§18ust. 1.

2. W ubezpieczeniu nieuprawnionego u¿ycia karty oraz w ubezpieczeniu rabunku gotówki pobranej
zbankomatualbo terminalaPOSwysoko�æ szkodyustalasiêwed³ugwarto�ci operacji dokonanych w wyniku
nieuprawnionego u¿ycia karty lub przed utrat¹ gotówki, stwierdzonych na podstawie wyci¹gów z rachunku
lub innychdokumentów stanowi¹cychdowód ichdokonania.

3. W ubezpieczeniu nieuprawnionego u¿ycia karty oraz w ubezpieczeniu rabunku gotówki pobranej
z bankomatu albo terminala POS w przypadku operacji dokonanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
wysoko�æ szkody ustalana jest wed³ug warto�ci nominalnej �rodków pieniê¿nych. W przypadku operacji
dokonanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - wed³ug warto�ci w walucie polskiej, jak¹ zosta³
obci¹¿onyprzezBank rachunek, ztytu³u dokonania tychoperacji.

4. W ubezpieczeniu rabunku kart i dokumentów wysoko�æ szkody ustala siê na podstawie dokumentów,
o których mowa w § 18 ust. 1 lit. c. Kwoty wyra¿one w walutach obcych s¹ przeliczane na z³ote
z zastosowaniem �redniego kursu waluty obcej, og³aszanego przez NBP, obowi¹zuj¹cego w dniu zaj�cia
zdarzeniaubezpieczeniowego.

5. TUW Pocztowe wyp³aca nale¿ne odszkodowanie w kwocie odpowiadaj¹cej wysoko�ci szkody, nie wiêkszej
jednakod sumyubezpieczenia.

6. Odszkodowanie jest wyp³acane w z³otych, przelewem na rachunek podany w Zg³oszeniu roszczenia
oodszkodowanie.

7. TUW Pocztowe wyp³aca odszkodowanie w terminie 30 dni, licz¹c od daty otrzymania zawiadomienia
ozdarzeniuubezpieczeniowym.

8. Gdyby w terminie, o którym mowa w ust. 7, wyja�nienie okoliczno�ci koniecznych do ustalenia
odpowiedzialno�ci TUW Pocztowe albo wysoko�ci odszkodowania okaza³o siê niemo¿liwe, odszkodowanie
powinno byæ wyp³acone w ci¹gu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale¿ytej staranno�ci
wyja�nienie tych okoliczno�ci by³o mo¿liwe; jednak¿e bezsporn¹ czê�æ odszkodowania TUW Pocztowe
wyp³aciw terminieprzewidzianymwust. 7.

9. Je¿eli Ubezpieczony po wyp³acie odszkodowania w ubezpieczeniu nieuprawnionego u¿ycia karty
i w ubezpieczeniu rabunku gotówki pobranej z bankomatu albo terminala POS - odzyska³ tracone �rodki
pieniê¿ne,zobowi¹zany jestdo zwrotuwyp³aconegoodszkodowania;

10. Je¿eli Ubezpieczony nie zgadza siê z decyzjami TUW Pocztowe co do odmowy lub wysoko�ci odszkodowania
albownosi inneskargilub za¿alenia,mo¿eonwyst¹piæ zwnioskiemoponownerozpatrzenie sprawy.

11. Wniosek, o którymmowawust. 10,zostanie rozpatrzonywci¹gu30dnioddatywp³ywudoTUWPocztowe.
12. Ponadto, je¿eli Ubezpieczony nie zgadza siê z decyzjami TUW Pocztowe co do odmowy wyp³aty

odszkodowania, mo¿e wnie�æ skargê lub za¿alenie do Rzecznika Ubezpieczonych dzia³aj¹cego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnymoraz Rzeczniku
Ubezpieczonych (Dz.U. Nr124,poz. 1153zpó�n. zm.).

1. Z dniem wyp³aty odszkodowania przechodzi na TUW Pocztowe przys³uguj¹ce Ubezpieczonemu roszczenie
doosobyodpowiedzialnej zaszkodê,dowysoko�ciwyp³aconegoodszkodowania.

2. Ubezpieczony obowi¹zany jest dostarczyæ TUW Pocztowe wszelkie informacje i dokumenty oraz dokonaæ
czynno�ciniezbêdnychdlaskutecznegodochodzeniaprawprzezTUWPocztoweokre�lonychwust.1.

3. W razie zrzeczenia siê przez Ubezpieczonego bez zgody TUW Pocztowe praw przys³uguj¹cych mu do osób
trzecich, TUW Pocztowe mo¿e odmówiæ wyp³aty odszkodowania w ca³o�ci lub czê�ci, a w przypadku, gdy
odszkodowanie zosta³o ju¿wyp³aconepodlegaono zwrotowiwca³o�ci lubczê�ci.

1. UmowaUbezpieczeniazosta³a zawartanaczasnieokre�lony.
2. Umowa Ubezpieczenia mo¿e byæ rozwi¹zana w ka¿dym czasie, poprzez z³o¿enie przez Ubezpieczaj¹cego lub

TUW Pocztowe pisemnego o�wiadczenia o wypowiedzeniu, z zachowaniem 3-miesiêcznego okresu
wypowiedzeniazeskutkiemnakoniecmiesi¹ca kalendarzowego.

3. Wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczaj¹cego z obowi¹zku zap³aty sk³adki za okres,
wktórymTUWPocztoweudziela³o ochronyubezpieczeniowej.

Ubezpieczaj¹cyzobowi¹zanyjestdoudostêpnianiaUbezpieczonemuotrzymanychodTUWPocztoweinformacjio:
1) zmianachniniejszychSWU;
2) zmianach prawa w³a�ciwego dla Umowy Ubezpieczenia wraz z okre�leniem wp³ywu tych zmian na

warto�æodszkodowañprzys³uguj¹cychz tytu³uzawartejUmowyUbezpieczenia.

1. Wszelkie zmiany Umowy Ubezpieczenia oraz zmiany zwi¹zane z jej wykonywaniemwymagaj¹ zachowania
formypisemnej podrygoremniewa¿no�ci.

2. Powództwo o roszczenie wynikaj¹ce z Umowy Ubezpieczenia mo¿na wytoczyæ wed³ug przepisów
o w³a�ciwo�ci ogólnej lub przed s¹d w³a�ciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczaj¹cego lub
Ubezpieczonego.

3. Roszczenie o zap³atê sk³adki ubezpieczeniowej przys³uguje TUW Pocztowe wy³¹cznie przeciwko
Ubezpieczaj¹cemu. Zarzut maj¹cy wp³yw na odpowiedzialno�æ TUW Pocztowe, TUW Pocztowe mo¿e
podnie�æ równie¿przeciwkoUbezpieczonemu.

4. Zawiadomienia oraz o�wiadczenia dotycz¹ce Umowy Ubezpieczenia powinny byæ przesy³ane w formie
pisemnejpod adresemsiedzibyTUWPocztowe.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi SWU stosuje siê przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu
cywilnego,ustawyodzia³alno�ciubezpieczeniowejoraz inneobowi¹zuj¹ceaktyprawne.


