WARUNKI UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY KART
DEBETOWYCH WYDANYCH PRZEZ ALIOR BANK SA
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane
dalej „Ubezpieczycielem”, zawiera z Alior Bank SA zwanym
dalej „Ubezpieczajàcym”, na rzecz posiadaczy kart
debetowych
zwanych
dalej
„Ubezpieczonymi”
wystawionych przez Alior Bank SA, zwanych dalej
„Ubezpieczonymi”, umowy ubezpieczenia: nieuprawnionego
u˝ycia kart debetowych i gotówki od rozboju.
§2
Poj´cia u˝ywane w dalszej cz´Êci niniejszych Warunków
Ubezpieczenia oznaczajà:
1) karta debetowa – karta debetowa Maestro
wystawiona przez Alior Bank SA,
2) kod
PIN
– poufny numer identyfikacyjny
Ubezpieczonego, uprawniajàcy do pos∏ugiwania si´ kartà
debetowà,
3) kradzie˝ – dzia∏anie wyczerpujàce znamiona czynów
okreÊlonych w art. 278 i 279 kodeksu karnego,
4) nieuprawniona transakcja – u˝ycie karty debetowej
bez wiedzy i zgody Ubezpieczonego przez osob´ do tego
nieuprawnionà, powodujàce zmian´ salda rachunku
bankowego,
5) osoba trzecia – osoba pozostajàca poza stosunkiem
ubezpieczeniowym,
6) rachunek
bankowy
–
prowadzony
przez
Ubezpieczajàcego rachunek bankowy Ubezpieczonego,
7) rozbój – zabór mienia przy u˝yciu lub groêbie
natychmiastowego u˝ycia przemocy fizycznej wobec
Ubezpieczonego
albo
doprowadzenie
do
stanu
nieprzytomnoÊci lub bezbronnoÊci,
8) saldo rachunku bankowego – znajdujàce si´ na
rachunku bankowym Êrodki pieni´˝ne zgromadzone przez
Ubezpieczonego,
jak
równie˝
Êrodki
pieni´˝ne
pozostawione do jego dyspozycji przez Ubezpieczajàcego,
9) szkoda w ubezpieczeniu:
a) nieuprawnionego u˝ycia karty – uwa˝a si´ zobowiàzanie
finansowe
powsta∏e
na
rachunku
bankowym
Ubezpieczonego na skutek wystàpienia zdarzenia obj´tego
ochronà ubezpieczeniowà,
b) gotówki od rozboju – uwa˝a si´ utrat´ gotówki wskutek
rozboju,
10) Êrodki pieni´˝ne – krajowe i zagraniczne znaki
pieni´˝ne,
11) terminal POS – urzàdzenie elektroniczne s∏u˝àce do
dokonywania transakcji bezgotówkowych lub gotówkowych
oraz drukowania ich potwierdzeƒ,
12) wypadek – zdarzenie powodujàce wystàpienie szkody
w czasie trwania odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela,
13) zastrze˝enie karty debetowej – zg∏oszenie
w sposób wskazany przez Ubezpieczajàcego faktu utraty
karty debetowej, powodujàce zablokowanie wszelkich
transakcji dokonywanych przy jej u˝yciu, jej uniewa˝nienie
oraz przej´cie przez Alior Bank SA odpowiedzialnoÊci za
nieautoryzowane transakcje dokonane przy jej u˝yciu.
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UBEZPIECZENIE NIEUPRAWNIONEGO
U˚YCIA KARTY DEBETOWEJ
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§3
1. Przedmiotem ubezpieczenia sà szkody doznane przez
Ubezpieczonego na skutek nieuprawnionej transakcji
dokonanej:
1) kartà debetowà, która zosta∏a przez Ubezpieczonego
zgubiona albo utracona w wyniku kradzie˝y lub rozboju,
2) za pomocà danych skopiowanych z karty debetowej.
2. Przedmiotem ubezpieczenia sà szkody wymienione
w ust. 1, polegajàce wy∏àcznie na:
1) wyp∏acie Êrodków pieni´˝nych w placówkach
bankowych, bankomatach, terminalach POS i innych
urzàdzeniach samoobs∏ugowych, jak równie˝ nabyciu
papierów wartoÊciowych za poÊrednictwem instytucji
finansowych uprawnionych do ich rozprowadzania,
2) dokonaniu p∏atnoÊci za towary lub us∏ugi,
w szczególnoÊci w terminalach POS lub za poÊrednictwem
Internetu lub telefonu.
3. Zakresem ubezpieczenia obj´te sà wypadki zaistnia∏e na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicà.
4. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej obj´te sà szkody
doznane przez Ubezpieczonego na skutek:
1) nieuprawnionych transakcji dokonanych bez u˝ycia kodu
PIN w ciàgu 72 godzin poprzedzajàcym zablokowanie karty
debetowej, za które to transakcje Ubezpieczony jest
odpowiedzialny zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
12 wrzeÊnia 2002 r o elektronicznych instrumentach
p∏atniczych (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1385),
2) nieuprawnionych transakcji z u˝yciem kodu PIN w ciàgu
6 godzin od momentu u˝ycia tego kodu.
WY¸ÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI
§4
1. Z ochrony ubezpieczeniowej wy∏àczone sà szkody
powsta∏e wskutek winy umyÊlnej lub ra˝àcego niedbalstwa
Ubezpieczonego albo osób, z którymi Ubezpieczony
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za
które ponosi odpowiedzialnoÊç.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje równie˝:
1) transakcji dokonanych przy wykorzystaniu kodu PIN, za
wyjàtkiem tych transakcji, w których kod PIN zosta∏
ujawniony przez posiadacza karty debetowej na skutek
u˝ycia wobec niego przemocy lub groêby u˝ycia przemocy
albo wypadek mia∏ miejsce bezpoÊrednio po dokonaniu
rozboju lub kradzie˝y z w∏amaniem w miejscu zamieszkania
Ubezpieczonego,
2) utraty
oprocentowania
Êrodków
pieni´˝nych
zgromadzonych na rachunku bankowym,
3) nale˝nych Ubezpieczajàcemu odsetek od uzgodnionego
debetu lub po˝yczki udzielonej Ubezpieczonemu w ramach
rachunku bankowego,
4) strat wynikajàcych z nie wywiàzania si´ przez
Ubezpieczonego z jakichkolwiek p∏atnoÊci dokonywanych
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za poÊrednictwem rachunku bankowego lub te˝
nieterminowego ich dokonania,
5) jakichkolwiek roszczeƒ skierowanych do Ubezpieczonego przez osoby trzecie w zwiàzku z wystàpieniem
zdarzenia obj´tego ochronà ubezpieczeniowà.
3. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wy∏àczone sà
równie˝ szkody powsta∏e wskutek:
1) dzia∏aƒ
wojennych,
stanu
wojennego,
stanu
wyjàtkowego,
zamieszek,
rozruchów,
niepokojów
spo∏ecznych, trz´sienia ziemi, strajków, lokautów oraz
aktów terroryzmu i sabota˝u, a tak˝e konfiskaty,
nacjonalizacji, przetrzymywania lub zarekwirowania mienia
przez w∏adz´,
2) kradzie˝y karty debetowej lub jej utraty na skutek
rozboju, o ile wystàpienie takiego zdarzenia nie zosta∏o
zg∏oszone miejscowej jednostce policji w ciàgu 24 godzin
od chwili jego wystàpienia.
SUMA UBEZPIECZENIA
§5
1. Suma ubezpieczenia stanowiàca górnà granic´
odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela w stosunku do ka˝dej
karty debetowej wynosi równowartoÊç w z∏otych 150 EUR,
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r.
o elektronicznych instrumentach p∏atniczych (Dz.U. 2002 nr
169 poz. 1385).
2. Suma ubezpieczenia okreÊlona w ust. 1 przeliczana jest
na PLN wed∏ug Êredniego kursu NBP z dnia dokonania
pierwszej nieuprawnionej transakcji z u˝yciem karty
debetowej, kodu PIN albo z wykorzystaniem danych
skopiowanych z karty debetowej.
USTALENIE WYSOKOÂCI SZKODY
§6
1. Rozmiar szkody ustala si´ wed∏ug wartoÊci
nieuprawnionych transakcji dokonanych w ci´˝ar rachunku
bankowego Ubezpieczonego, stwierdzonych na podstawie
zestawienia
transakcji
przygotowanego
przez
Ubezpieczajàcego.
2. Odszkodowanie ustala si´ w kwocie odpowiadajàcej
rozmiarowi szkody w granicach sumy ubezpieczenia.
UBEZPIECZENIE GOTÓWKI OD ROZBOJU
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§7
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest gotówka wyp∏acona
przez Ubezpieczonego z bankomatu, terminalu POS lub
z kasy Banku przy u˝yciu karty debetowej.
2. Gotówka okreÊlona w ust. 1 obj´ta jest ochronà na
wypadek rozboju na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub
poza jej granicami w okresie 24 godzin od momentu ich
pobrania, z zastrze˝eniem postanowieƒ § 8.
3. Ubezpieczyciel pokryje równie˝ powsta∏e w zwiàzku
z rozbojem, o którym mowa w ust. 2, udokumentowane
koszty:
1) wydania nowych dokumentów lub ich duplikatów oraz
karty debetowej, w tym równie˝ koszty dostarczenia karty
debetowej lub dokumentów, do miejsca pobytu
Ubezpieczonego,
2) zakupu portfela w zamian za portfel utracony,
3) zakupu telefonu komórkowego w zamian za utracony
telefon komórkowy,
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4) dorobienia lub odtworzenia kluczy i koszty ich
dostarczenia do miejsca zamieszkania,
5) dorobienia lub odtworzenia urzàdzeƒ elektronicznych
s∏u˝àcych do w∏àczania lub wy∏àczania alarmu,
automatycznego otwierania bram, drzwi z wy∏àczeniem
kosztów wymiany zamków lub koszt nabycia nowego
urzàdzenia elektronicznego, w tym równie˝ koszt
przeprogramowania systemów elektronicznych.
§8
1. Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj´te szkody powsta∏e
wskutek:
1) winy
umyÊlnej
lub
ra˝àcego
niedbalstwa
Ubezpieczonego lub u˝ytkownika albo osób, z którymi
Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie
domowym lub za które ponosi odpowiedzialnoÊç,
2) dzia∏aƒ
wojennych,
stanu
wojennego,
stanu
wyjàtkowego,
zamieszek,
rozruchów,
niepokojów
spo∏ecznych, trz´sienia ziemi, strajków, lokautów oraz
aktów terroryzmu i sabota˝u, a tak˝e konfiskaty,
nacjonalizacji, przetrzymywania lub zarekwirowania mienia
przez w∏adz´,
3) konfiskaty, zatrzymania lub zniszczenia karty debetowej,
które nastàpi∏y zgodnie z decyzjà organów w∏adzy
paƒstwowej,
4) dzia∏aƒ Posiadacza karty debetowej lub osób bliskich,
b´dàcych pod wp∏ywem alkoholu, narkotyków lub Êrodków
psychotropowych.
2. Ubezpieczyciel nie odpowiada równie˝ za rabunek
gotówki podj´tej przy u˝yciu skradzionej karty debetowej.
3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoÊci, gdy utrata
gotówki nastàpi∏a w wyniku zdarzenia:
1) nie majàcego znamion rozboju,
2) b´dàcego nast´pstwem nieuczciwego lub przest´pczego
dzia∏ania Ubezpieczonego jego osób bliskich lub osób, za
które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialnoÊç.
4. Ubezpieczyciel nie ponosi równie˝ odpowiedzialnoÊci za
rabunek gotówki w przypadku:
1) braku udokumentowania zg∏oszenia zdarzenia na Policj´
w ciàgu 48 godzin od jego wystàpienia,
2) gdy numer PIN by∏ zapisany na karcie debetowej.
SUMA UBEZPIECZENIA
§9
W ubezpieczeniu utraty gotówki od rozboju ustala si´ sum´
ubezpieczenia, stanowiàcà limit odpowiedzialnoÊci
Ubezpieczyciela w stosunku do jednego wypadku
w 12 miesi´cznym okresie ubezpieczenia dla ka˝dej
ubezpieczonej karty debetowej w wysokoÊci 1.000 z∏
i 300 z∏ dla kosztów wskazanych w § 7 ust 3.
USTALENIE WYSOKOÂCI SZKODY
§ 10
1. WysokoÊç odszkodowania równa jest nominalnej
wartoÊci utraconej gotówki.
2. W granicach sumy ubezpieczenia w ramach udzielonej
ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel pokrywa op∏aty
i prowizje obcià˝ajàce rachunek Ubezpieczonego z tytu∏u
pobrania gotówki kartà debetowà.
3. WysokoÊç odszkodowania na pokrycie kosztów
wskazanych § 7 ust. 3 pkt 2) i 3) ustala si´ w oparciu
o koszty zakupu przedmiotów tego samego rodzaju
i gatunku o najbardziej zbli˝onych parametrach,
z zastrze˝eniem § 9.
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KLAUZULE WSPÓLNE
OBJ¢CIE OCHRONÑ UBEZPIECZENIOWÑ
§ 11
1. Zawarcie umowy ubezpieczenia nast´puje po z∏o˝eniu
przez posiadacza karty debetowej pisemnej deklaracji
o przystàpieniu do ubezpieczenia.
2. Deklarujàc przystàpienie do ubezpieczenia, posiadacz
karty debetowej upowa˝nia Ubezpieczajàcego w przypadku
wystàpienia szkody do ujawnienia danych osobowych oraz
niezb´dnych informacji obj´tych tajemnicà bankowà
Ubezpieczycielowi, w zakresie zwiàzanym z realizacjà
postanowieƒ umowy ubezpieczenia, z wy∏àczeniem
dokumentów wskazujàcych na wysokoÊç Êrodków
zgromadzonych na rachunku Ubezpieczonego.
3. W przypadku wystawienia nowej karty debetowej
w miejsce karty uniewa˝nionej lub karty, której zakoƒczy∏
si´ okres wa˝noÊci, ubezpieczenie nowo wystawionej karty
jest kontynuowane bez koniecznoÊci ponownego sk∏adania
deklaracji okreÊlonych w ust. 1.
OKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ I CZAS
TRWANIA ODPOWIEDZIALNOÂCI UBEZPIECZYCIELA
§ 12
1. Umow´ ubezpieczenia zawiera si´ na okres wa˝noÊci
karty debetowej.
2. OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela rozpoczyna si´ od
dnia aktywacji karty debetowej.
3. OdpowiedzialnoÊç
Ubezpieczyciela
koƒczy
si´
z up∏ywem okresu ubezpieczenia, chyba ˝e stosunek
ubezpieczeniowy
wygas∏
przed
tym
terminem,
z zastrze˝eniem postanowieƒ ust. 4.
4. OdpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela koƒczy si´ równie˝
ka˝dorazowo z dniem utraty wa˝noÊci karty debetowej.
SK¸ADKA UBEZPIECZENIOWA
§ 13
1. Sk∏adka ubezpieczeniowa ustalana jest po dokonaniu
oceny ryzyka ubezpieczeniowego.
2. WysokoÊç sk∏adki jest uzale˝niona od wysokoÊci sum
ubezpieczenia.
3. Sk∏adka ubezpieczeniowa jest op∏acana przez
Ubezpieczajàcego w okresach miesi´cznych.
WYP¸ATA ÂWIADCZENIA
§ 14
1. Ubezpieczyciel wyp∏aca odszkodowanie lub Êwiadczenie
na podstawie uznania roszczenia w wyniku ustaleƒ
dokonanych w post´powaniu dotyczàcym ustalenia stanu
faktycznego zwiàzanego z zaistnieniem szkody, zasadnoÊci
roszczeƒ i wysokoÊci Êwiadczenia, w terminie 30 dni od
daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.
2. Je˝eli w terminie okreÊlonym w ust. 1 wyjaÊnienie
okolicznoÊci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoÊci
Ubezpieczyciela albo wysokoÊci odszkodowania lub
Êwiadczenia okaza∏o si´ niemo˝liwe, odszkodowanie lub
Êwiadczenie powinno byç wyp∏acone w ciàgu 14 dni od
dnia, w którym przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci
wyjaÊnienie tych okolicznoÊci by∏o mo˝liwe jednak˝e
bezspornà cz´Êç odszkodowania lub Êwiadczenia
Ubezpieczyciel wyp∏aca w terminie okreÊlonym w ust. 1.
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§ 15
Âwiadczenia z tytu∏u zajÊcia wypadków obj´tych ochronà
ubezpieczeniowà,
wyp∏aca
si´
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w walucie polskiej przelewem na
rachunek Ubezpieczonego, wed∏ug Êredniego kursu NBP,
obowiàzujàcego w dniu wyp∏aty.
OBOWIÑZKI UBEZPIECZONEGO
§ 16
Ubezpieczony
zobowiàzany
jest
informowaç
Ubezpieczajàcego o zmianie adresu miejsca zamieszkania.
§ 17
Ubezpieczony obowiàzany jest zwolniç Ubezpieczajàcego
z obowiàzku zachowania tajemnicy bankowej w zakresie
niezb´dnym do realizacji roszczenia.
§ 18
1. W razie zajÊcia wypadku Ubezpieczony obowiàzany jest
u˝yç wszelkich dost´pnych Êrodków w celu zmniejszenia
rozmiarów szkody oraz zabezpieczenia bezpoÊrednio
zagro˝onego mienia przed szkodà.
2. Je˝eli Ubezpieczony z winy umyÊlnej lub ra˝àcego
niedbalstwa nie dope∏ni∏ obowiàzku okreÊlonego w ust. 1,
Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialnoÊci za szkody
powsta∏e z tego powodu.
§ 19
1. Ubezpieczony obowiàzany jest niezw∏ocznie, nie póêniej
jednak ni˝ w ciàgu 7 dni od daty powstania szkody lub
uzyskania o niej wiadomoÊci, zawiadomiç Ubezpieczyciela o
szkodzie.
2. W razie naruszenia z winy umyÊlnej lub ra˝àcego
niedbalstwa
obowiàzku
okreÊlonego
w
ust´pie
poprzedzajàcym Ubezpieczyciel mo˝e odpowiednio
zmniejszyç odszkodowanie, je˝eli naruszenie przyczyni∏o si´
do zwi´kszenia szkody lub uniemo˝liwi∏o Ubezpieczycielowi
ustalenie okolicznoÊci i skutków wypadku.
3. Skutki braku zawiadomienia Ubezpieczyciela o wypadku
nie nast´pujà, je˝eli Ubezpieczyciel w terminie
wyznaczonym do zawiadomienia otrzyma∏a wiadomoÊç
o okolicznoÊciach, które nale˝a∏o podaç do jej wiadomoÊci.
4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 mo˝e nastàpiç
telefonicznie pod numerem 0801 107 107 lub
(+48) 58 555 55 55
§ 20
1. Ponadto Ubezpieczony obowiàzany jest:
1) podjàç aktywnà wspó∏prac´ z Ubezpieczycielem w celu
wyjaÊnienia wszelkich okolicznoÊci powstania szkody
i ustalenia jej rozmiaru,
2) umo˝liwiç Ubezpieczycielowi dokonanie czynnoÊci
niezb´dnych do ustalenia okolicznoÊci powstania szkody, jej
rodzaju i rozmiaru oraz udzieliç w tym celu pomocy
i wyjaÊnieƒ,
3) niezw∏ocznie powiadomiç miejscowà jednostk´ policji
o ka˝dej szkodzie, która mog∏a powstaç w wyniku
przest´pstwa i uzyskaç pisemne potwierdzenie tego faktu.
2. Ponadto Ubezpieczony obowiàzany jest dostarczyç
Ubezpieczycielowi druk zg∏oszenia szkody dost´pny
w placówkach Ubezpieczajàcego oraz dokumenty
uzasadniajàce
rozpatrzenie
wniosku
o
wyp∏at´
odszkodowania lub Êwiadczenia, w szczególnoÊci:
1) potwierdzenie
bankowe
wyszczególniajàce
nieuprawnione transakcje z okreÊleniem ich wysokoÊci oraz
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dnia i godziny ich dokonania, w przypadku szkody
z ubezpieczenia nieuprawnionego u˝ycia karty debetowej
– w ubezpieczeniu nieuprawnionego u˝ycia karty
debetowej,
2) potwierdzenie zg∏oszenia rabunku na Policji, dokumenty
potwierdzajàce dokonanie wyp∏aty Êrodków pieni´˝nych,
w przypadku szkody wynikajàcej z utraty Êrodków
pieni´˝nych – w ubezpieczeniu gotówki od rozboju,
3) potwierdzenie zg∏oszenia rozboju na Policji.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, Ubezpieczony
powinien dostarczyç w ciàgu 14 dni od daty powzi´cia
wiadomoÊci o powstaniu szkody lub ustania okolicznoÊci
powodujàcych niemo˝noÊç spe∏nienia tego obowiàzku.
4. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji
przed∏o˝onych przez Ubezpieczonego rachunków,
kosztorysów i innych dokumentów oraz zasi´gni´cia opinii
specjalistów.
5. W przypadku niedope∏nienia przez Ubezpieczonego
obowiàzków wymienionych w ust. 1 Ubezpieczyciel
odmawia wyp∏aty odszkodowania lub Êwiadczenia w ca∏oÊci
lub w odpowiedniej cz´Êci – w zale˝noÊci od tego, w jakim
stopniu niedope∏nienie tych obowiàzków mia∏o wp∏yw na
ustalenie przyczyny wypadku, okolicznoÊci wypadku lub
wysokoÊci odszkodowania lub Êwiadczenia.
REGRES UBEZPIECZENIOWY
§ 21
1. Z dniem wyp∏aty odszkodowania przechodzi na
Ubezpieczyciela przys∏ugujàce Ubezpieczonemu roszczenie
do osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkod´, do wysokoÊci
wyp∏aconego odszkodowania.
2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przechodzi na
Ubezpieczyciela, jeÊli sprawcà szkody jest osoba, z którà
Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie
domowym lub za którà ponosi odpowiedzialnoÊç, chyba
˝e osoba ta wyrzàdzi∏a szkod´ umyÊlnie.
3. Ubezpieczony
obowiàzany
jest
dostarczyç
Ubezpieczycielowi wszelkie informacje i dokumenty oraz
dokonaç czynnoÊci niezb´dnych dla skutecznego
dochodzenia praw przez Ubezpieczyciela okreÊlonych
w ust. 1.
4. W razie zrzeczenia si´ przez Ubezpieczonego bez zgody
Ubezpieczyciela praw przys∏ugujàcych mu do osób trzecich
z tytu∏u szkód, Ubezpieczyciel mo˝e odmówiç wyp∏aty
odszkodowania w ca∏oÊci lub w cz´Êci w zakresie w jakim
zrzeczenie to mo˝e uniemo˝liwiç dochodzenie przez
Ubezpieczyciela od osób trzecich roszczeƒ, okreÊlonych
w ust. 1.

upe∏nomocnionego pracownika, od daty przes∏ania ich
drogà pisemnà na adres siedziby Ubezpieczyciela.
2. Po rozpatrzeniu skarg i za˝aleƒ, o których mowa w ust. 1,
stanowisko Ubezpieczyciela przesy∏ane jest pisemnie
listem poleconym na adres wskazany w treÊci skargi lub
za˝alenia.
§ 24
1. Wszystkie zawiadomienia i oÊwiadczenia kierowane do
Ubezpieczyciela powinny byç sk∏adane na piÊmie za
pokwitowaniem lub przes∏ane listem poleconym. Strony
akceptujà równie˝ wymian´ korespondencji w formie
elektronicznej. Na ˝àdanie drugiej strony, orygina∏ lub
uwierzytelniona kopia pisma lub dokumentu przes∏anego
w formie elektronicznej zostanie przedstawiona do wglàdu
drugiej stronie umowy.
2. Je˝eli Ubezpieczony zmieni∏ adres i nie zawiadomi∏ o tym
Ubezpieczyciela, pismo Ubezpieczyciela skierowane na
ostatni znany adres Ubezpieczonego wywiera skutki
prawne od chwili, w której by∏oby dor´czone, gdyby
Ubezpieczony nie zmieni∏ adresu.
§ 25
W sprawach nie uregulowanych w niniejszych Warunkach
Ubezpieczenia majà zastosowanie przepisy ustawy
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz Kodeksu cywilnego.
§ 26
1. Spory wynikajàce z niniejszej umowy ubezpieczenia
mogà byç rozpatrywane przez sàdy wed∏ug w∏aÊciwoÊci
ogólnej albo przez sàd w∏aÊciwy dla miejsca zamieszkania
lub siedziby Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub
uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
2. Strony umowy ubezpieczenia mogà poddaç pod
rozstrzygni´cie sàdu polubownego wynikajàce z niej spory.
3. Umowa ubezpieczenia podlega prawu polskiemu.
§ 27
Niniejsze Warunki Ubezpieczenia znajdujà zastosowanie do
stosunków ubezpieczenia w ramach Umowy ubezpieczenia
dla posiadaczy kart kredytowych i debetowych wydanych
przez Alior Bank SA z dnia 1 listopada 2008 roku
i obowiàzujà Ubezpieczonych, którzy przystàpili do
ubezpieczenia od tego dnia.

POSTANOWIENIA KO¡COWE
§ 22
Je˝eli uprawniony do wystàpienia z roszczeniem nie zgadza
si´ z ustaleniami Ubezpieczyciela co do odmowy
zaspokojenia roszczenia albo co do wysokoÊci
odszkodowania lub Êwiadczenia, mo˝e w ciàgu 30 dni od
dnia otrzymania stanowiska Ubezpieczyciela zg∏osiç na
piÊmie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez
Zarzàd Ubezpieczyciela.
§ 23
1. Skargi i za˝alenia Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego
lub uprawnionego rozpatrywane sà w terminie nie
przekraczajàcym 30 dni przez Zarzàd Ubezpieczyciela lub
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