
ANEKS DO OGÓLNYCH WARUNKÓW  

UBEZPIECZENIA INWESTYCYJNEGO POCZTYLION ŻYCIE 

Na mocy niniejszego Aneksu do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia – Ubezpieczenie Inwestycyjne Pocztylion 
śycie z dnia 9 listopada 2010 roku, zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na śycie Cardif 
Polska S.A., zwanymi dalej OWU, wprowadza się następujące zmiany: 
 

§ 1 

Skreśla się zapisy § 5 ust. 5.2. pkt 5.2.2. lit. a) i b) OWU, z zastrzeŜeniem brzmienia § 2 Aneksu. 

 

§ 2 

W związku ze zmianą, o której mowa w § 1 Aneksu, dotychczasowy § 5 ust. 5.2. pkt 5.2.2. lit. c) OWU staje się  
lit. a), zaś dotychczasowa lit. d) staje się lit. b).  

 

§ 3 
§ 5 ust. 5.2. pkt. 5.2.3. OWU otrzymuje następujące brzmienie: 
 
„5.2.3. Podstawą do wypłaty świadczenia z funduszu kapitałowego jest dostarczenie do siedziby Ubezpieczyciela 
następujących dokumentów: 

a) pisemnego wniosku o dokonanie wypłaty, 
b) dokumentu potwierdzającego toŜsamość Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego – w zaleŜności od 
tego kto występuje z wnioskiem o dokonanie wypłaty.” 

 

§ 4 
Do § 5 ust. 5.2. OWU dodaje się pkt. 5.2.4. o następującym brzmieniu: 
 
„5.2.4. Świadczenie ubezpieczeniowe podlega przepisom ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (Dz.U. z dnia 3 marca 2000 r., nr 14, poz. 176 z póź. zm.).” 
 

§ 5 
§ 6 ust. 6.3. OWU otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.3. Umowa ubezpieczenia jest zawarta w dniu oznaczonym w polisie jako dzień rozpoczęcia ochrony 
ubezpieczeniowej.” 

 

§ 6 
§ 18 ust. 18.2. OWU otrzymuje następujące brzmienie: 
 

„18.2. Ubezpieczający zobowiązuje się do poinformowania Ubezpieczyciela o kaŜdorazowej zmianie adresu 
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego w terminie nie dłuŜszym niŜ 7 dni od dnia wystąpienia 
przedmiotowej zmiany.” 

 
§ 7 

§ 18 ust. 18.3. OWU otrzymuje następujące brzmienie: 
 

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

 

§ 8 
§ 18 ust. 18.4. OWU otrzymuje następujące brzmienie: 
 

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

 

 



§ 9 
Do § 18 OWU dodaje się ust. 18.5. o następującym brzmieniu: 

 

„18.5. Skargi i zaŜalenia będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia  
do Ubezpieczyciela. JeŜeli ustalenie okoliczności koniecznych do rozpatrzenia skargi lub zaŜalenia 
okazałoby się niemoŜliwe, skarga lub zaŜalenie zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia,  
w którym przy zachowaniu naleŜytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było moŜliwe.” 

 

§ 10 
Do § 18 OWU dodaje się ust. 18.6. o następującym brzmieniu: 

 

„18.6. Skargi lub zaŜalenia mogą być równieŜ kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych.” 

 

§ 11 
Do § 18 OWU dodaje się ust. 18.7. o następującym brzmieniu: 

 

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

 

§ 12 
Do § 18 OWU dodaje się ust. 18.8. o następującym brzmieniu: 

 

„18.8. Niniejsze warunki ubezpieczenia, zatwierdzone przez Zarząd Ubezpieczyciela uchwałą z dnia 9 listopada 
2010 roku, wchodzą w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2011 roku.” 

 

§ 13 
Pozostałe postanowienia OWU nie ulegają zmianie. 
 

§ 14 
Niniejszy Aneks został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na śycie Cardif Polska Spółka 
Akcyjna z dnia 28 października 2011 roku. 
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