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 ANEKS NR 1 
DO SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NA WYPADEK 
UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW/ CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO 

PRACY/ POWAŻNEGO ZACHOROWANIA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW 
RATALNYCH I POŻYCZKOBIORCÓW POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH  W 

CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.  
W szczególnych warunkach ubezpieczenia na wypadek utraty stałego 
źródła dochodów/czasowej niezdolności do pracy/poważnego 
zachorowania kredytobiorców kredytów ratalnych i pożyczkobiorców 
pożyczek gotówkowych w Credit Agricole Bank Polska S.A. (dalej SWU), 
wprowadza się następujące zmiany: 
1. Przed § 1 SWU dodaje się „Informacje o postanowieniach szczególnych warunków 

ubezpieczenia o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o 
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2015, poz. 1844) o 
następującej treści: 

   
 Informacja o postanowieniach szczególnych warunków ubezpieczenia,  

o których mowa w art.17 ustawy z dnia 11 września 2015 r.  
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015, poz. 1844)   

RODZAJ INFORMACJI NUMER JEDNOSTKI 
REDAKCYJNEJ  

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania  
i innych świadczeń lub wartości wykupu 
ubezpieczenia 

§ 3 ust. 2 SWU  

2. Ograniczenia oraz wyłączenia 
odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń 
uprawniające do odmowy wypłaty 
odszkodowania i innych świadczeń lub ich 
obniżenia 

§ 6 ust. 1 SWU 
§ 7 SWU 
§ 9 ust. 4-5 SWU  
§ 10 ust. 3-5 i 8-11 SWU  

 
2. § 9 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 
1. W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, ubezpieczony lub jego spadkobierca zobowiązany jest: 

1) zgłosić niezwłocznie zdarzenie  do WARTY za pośrednictwem ubezpieczającego w 
terminie 30 dni od dnia zdarzenia ubezpieczeniowego, jednak nie później niż w ciągu 14 dni po ustaniu okoliczności uniemożliwiających wcześniejsze zgłoszenie zdarzenia,  

2) wypełnić i podpisać druk zgłoszenia zdarzenia i dostarczyć stosowne dokumenty 
zgodnie z ust 2 i 3.  
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3. W § 11 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu: 
„5. W przypadku wskazania ubezpieczającego jako uprawnionego do otrzymania świadczenia, ubezpieczony lub jego spadkobiercy są uprawieni do bezpośredniego 
dochodzenia świadczenia od WARTY w sytuacji zaniechania lub zaprzestania dochodzenia świadczenia od WARTY przez ubezpieczającego.” 

a dotychczasowy ust 5. otrzymuje numeracje ust 6. 
 
4. Dotychczasowy § 12 otrzymuje numeracje § 13, a dotychczasowy § 13 otrzymuje 
numeracje § 12. 
 
5. Zmianie ulega tytuł § 12 i otrzymuje brzmienie: „SKARGI, ZAŻALENIA, 
REKLAMACJE.” 
 
6. § 12 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: 

„5. W przypadku nieuwzględnienia skargi, zażalenia, reklamacji osoba fizyczna 
może wystąpić z powództwem przeciwko WARTA do sądu, o którym mowa w § 14 
ust. 2, a nadto  może wystąpić z wnioskiem o pomoc do Rzecznika Finansowego.”  

 
7. W § 12 usunięty zostaje ust.8. 
 
8. § 14 ust. 1-2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Ubezpieczony ma możliwość żądania od WARTY odpowiednich informacji o zawartej 
umowie ubezpieczenia oraz SWU w zakresie w jakim dotyczą jego praw i obowiązków. 
2. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca 
zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, lub ubezpieczonego,  uprawnionego z umowy ubezpieczenia, spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z 
umowy ubezpieczenia.” 

a dotychczasowy ust 1-2. otrzymuje numeracje ust 3-4. 
 
 


