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OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
BEZPIECZNA KIESZEŃ

zatwierdzone Uchwałą Zarządu Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Nr 03/P/2016 z dnia 12.02.2016 r.

Tabela informacyjna o najistotniejszych warunkach ubezpieczenia

Rodzaj informacji
Nr zapisu z Ogólnych Warunków 
Indywidualnego ubezpieczenia 

„Bezpieczna Kieszeń”

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

§ 11 i § 12
Wartość wykupu: nie dotyczy

2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności 
zakładu ubezpieczeń uprawniające  

do odmowy wypłaty odszkodowania  
i innych świadczeń lub ich obniżenia

§ 10

3. Koszty oraz wszelkie inne obciążenia potrącane 
ze składek ubezpieczeniowych, z aktywów 

ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych 
lub poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa 

ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Nie dotyczy  
(jedynym obciążeniem  

Ubezpieczającego jest opłacana 
składka ubezpieczeniowa)

4. Wartość wykupu ubezpieczenia w poszcze-
gólnych okresach trwania ochrony  

ubezpieczeniowej oraz okres, w którym  
roszczenie o wypłatę wykupu nie przysługuje

Nie dotyczy  
(Umowa ubezpieczenia  

nie posiada wartości wykupu)
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Postanowienia ogólne
§ 1

Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „Bez-
pieczna Kieszeń” (dalej „OWU”) Credit Agricole Towarzystwo Ubez-
pieczeń Spółka Akcyjna (dalej „Ubezpieczyciel”) zawiera umowy 
ubezpieczenia (dalej „Umowa ubezpieczenia”) z osobami fizycznymi 
(dalej „Ubezpieczający”), na podstawie których Ubezpieczony jest 
obejmowany ochroną ubezpieczeniową.

Definicje
§ 2

Ilekroć w niniejszych OWU, jak również w innych dokumentach spo-
rządzanych w związku z zawieraniem lub wykonywaniem Umowy 
ubezpieczenia używa się następujących pojęć, oznaczają one w odpo-
wiednim przypadku i liczbie:
1)  Agent - Credit Agricole Bank Polska S.A. działający na rzecz 

i w imieniu Ubezpieczyciela;
2)  Bank - Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu;
3) Gotówka - krajowe i zagraniczne środki pieniężne;
4)  Karta - karta płatnicza: karta do konta - debetowa karta płatnicza 

albo karta kredytowa wydawana przez Bank;
5)  Kod PIN - poufny, czterocyfrowy indywidualny numer identyfika-

cyjny generowany przez Bank, który łącznie z danymi zawartymi 
na Karcie służy do elektronicznej identyfikacji Użytkownika Karty;

6)  Kradzież - działanie wyczerpujące znamiona czynu określonego 
w art. 275 lub 278 kodeksu karnego; odpowiednio: opisującego 
przywłaszczenie lub kradzież dokumentów oraz przywłaszczenie 
rzeczy ruchomych;

7)  Kradzież kieszonkowa - działanie polegające na bezprawnym za-
borze w celu przywłaszczenia portfela lub jego zawartości, doku-
mentów lub Karty bez użycia przemocy fizycznej czy psychologicz-
nej z kieszeni odzieży lub z torby posiadanej przez Ubezpieczonego;

8)  Kradzież z włamaniem - działanie polegające na bezprawnym 
zaborze w celu przywłaszczenia ubezpieczonego mienia z miejsca 
zamkniętego lub pojazdu po usunięciu istniejących zabezpieczeń 
przy użyciu siły fizycznej albo przy użyciu podrobionych bądź do-
pasowanych kluczy lub innych narzędzi, pod warunkiem, że ich 
użycie pozostawiło po sobie ślady uszkodzeń; za Kradzież z wła-
maniem uważa się również otwarcie zabezpieczeń oryginalnym 
kluczem, który sprawca zdobył w wyniku dokonania Kradzieży 
z włamaniem do innego pomieszczenia lub miejsca wymienione-
go w niniejszych OWU lub w wyniku Kradzieży kieszonkowej;

9)  Nieautoryzowana transakcja - transakcja dokonana za pomocą 
Karty lub innego urządzenia do dokonywania płatności, bez wie-
dzy i zgody Użytkownika Karty, wyrażonej w sposób przewidziany 
w Regulaminie, przez osobę do tego nieuprawnioną, powodująca 
zmianę salda Rachunku;

10)  Okres ubezpieczenia - okres, w którym Ubezpieczyciel ponosi 
odpowiedzialność na podstawie Umowy ubezpieczenia (rozpo-
częcie ochrony następuje pod warunkiem zapłacenia składki lub 
jej pierwszej raty w terminie wskazanym w Polisie);

11)  Osoby trzecie - osoby pozostające poza stosunkiem ubezpieczenia;
12)  Płatność mobilna - transakcja bezgotówkowa za pomocą urzą-

dzenia mobilnego (np. telefonu komórkowego, smartfona) doko-
nywana z wykorzystaniem usług telekomunikacyjnych;

13)  Polisa - wydawany przez Ubezpieczyciela dokument potwierdza-
jący zawarcie Umowy ubezpieczenia oraz warunki, na jakich zosta-
ła ona zawarta pomiędzy Ubezpieczającym a Ubezpieczycielem;

14)  Rabunek - działanie wyczerpujące znamiona czynu określonego 
w art. 280 kodeksu karnego, zgodnie z którym działanie to dotyczy 
Kradzieży z użyciem przemocy;

15)  Rachunek - rachunek bankowy prowadzony w złotych polskich 
lub innej walucie przez Bank na rzecz Ubezpieczającego, do które-
go została wydana Karta;

16)  Regulamin - odpowiedni Regulamin konta w zależności od rodza-
ju Rachunku, do którego została wydana Karta. Regulamin określa 
zasady wydawania Kart oraz zasady korzystania z tych Kart i stano-
wi integralną część Umowy o kartę;

17)  Transakcja bezgotówkowa - płatność za towary lub usługi doko-
nana przy pomocy Karty lub z wykorzystaniem danych Karty albo 

innego urządzenia do dokonywania płatności;
18)  Transakcja internetowa - transakcja bezgotówkowa z użyciem da-

nych Karty, niewymagająca fizycznego jej przedstawienia. Jeżeli taka 
transakcja została dokonana za pomocą Karty zdobytej w wyniku Ra-
bunku, Kradzieży z włamaniem lub Kradzieży przez Osobę trzecią nie-
pozostającą w żadnym stosunku z Ubezpieczonym, to taką transakcję 
uważa się za internetową Transakcję nieautoryzowaną;

19)  Transakcja zbliżeniowa - transakcja bezgotówkowa dokonana 
przy użyciu Karty lub innego urządzenia wyposażonego w ante-
nę zbliżeniową, realizowana poprzez zbliżenie Karty do czytnika 
zbliżeniowego. Jeżeli taka transakcja została dokonana za pomo-
cą Karty zdobytej w wyniku Rabunku, Kradzieży z włamaniem lub 
Kradzieży przez Osobę trzecią niepozostającą w żadnym stosun-
ku z Ubezpieczonym, to taką transakcję uważa się za zbliżeniową 
Transakcję nieautoryzowaną;

20)  Ubezpieczający - osoba fizyczna która zawiera z Ubezpieczycie-
lem Umowę ubezpieczenia na rzecz swoją lub na cudzy rachunek 
(na rachunek Ubezpieczonych), zobowiązana do zapłaty składki;

21)  Ubezpieczony - Ubezpieczający lub inna osoba fizyczna, wskaza-
na przez Ubezpieczającego, której udzielana jest ochrona ubez-
pieczeniowa na podstawie Umowy ubezpieczenia, zgodnie z ni-
niejszymi OWU;

22)  Ubezpieczyciel - Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
z siedzibą we Wrocławiu;

23)  Umowa o Kartę - zawarta zgodnie z Regulaminem umowa pomiędzy 
Ubezpieczonym a Bankiem, na podstawie której Bank wydaje Kartę;

24)  Umowa ubezpieczenia - umowa ubezpieczenia zawarta pomię-
dzy Ubezpieczycielem a Ubezpieczającym na podstawie niniej-
szych OWU, za pośrednictwem Agenta;

25)  Użytkownik Karty - osoba fizyczna, której dane umieszczone są na 
Karcie, upoważniona do dokonywania transakcji przy użyciu Karty;

26)  Wyciąg z Rachunku - sporządzone przez Bank zestawienie trans-
akcji dokonywanych na Rachunku w określonym czasie;

27)  Zablokowanie Karty - czasowe wstrzymanie przez Bank możli-
wości posługiwania się Kartą;

28)  Zastrzeżenie Karty - nieodwołalne zablokowanie przez Bank 
możliwości posługiwania się Kartą;

29)  Zdarzenie ubezpieczeniowe - zajście w okresie odpowiedzialno-
ści Ubezpieczyciela zdarzenia określonego w § 3.

Przedmiot i zakres ochrony
§ 3

1.  Ubezpieczyciel na podstawie Umowy ubezpieczenia ponosi od-
powiedzialność w przypadku utraty przez Ubezpieczonego wsku-
tek Kradzieży, Kradzieży z włamaniem lub Rabunku będących wła-
snością Ubezpieczonego lub użytkowanych na podstawie innego 
tytułu prawnego (umowy) przez Ubezpieczonego:

 a) kluczy do miejsca zamieszkania,
 b)  dokumentów: dowodu osobistego, prawa jazdy, dowodu reje-

stracyjnego samochodu, paszportu,
 c) portfela,
 d) Kart,
 e) tokena wydanego Ubezpieczonemu przez Bank,
 f) tablic rejestracyjnych pojazdu,
 g) kluczyków do pojazdu.
2.  Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność także w przypadku 

utraty przez Ubezpieczonego wskutek Kradzieży z włamaniem 
z miejsca zamieszkania Ubezpieczonego lub Rabunku, będącego 
własnością Ubezpieczonego lub użytkowanego na podstawie 
innego tytułu prawnego (umowy) przez Ubezpieczonego telefo-
nu komórkowego oraz karty SIM, natomiast w przypadku utraty 
wyżej wspomnianych telefonu oraz karty SIM łącznie z jednym 
z przedmiotów wymienionych w ust. 1 Ubezpieczyciel ponosi od-
powiedzialność także w przypadku ich utraty wskutek Kradzieży.

3.  Przedmiotem ubezpieczenia jest Gotówka pobrana przez Ubez-
pieczonego z bankomatu przy użyciu Karty, a także:

 a)  środki utracone w wyniku Nieautoryzowanych Transakcji zbli-
żeniowych (w tym Płatności mobilnych) oraz środki utracone 
w wyniku Nieautoryzowanych Transakcji internetowych - § 7,

 b) koszty wydania nowej Karty - § 8,
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 c) informacje udzielane przez Infolinię konsumencką - § 9.
4.  Zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia określone w niniejszym 

paragrafie dokonane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za 
granicą.

Zawarcie Umowy ubezpieczenia i Okres ubezpieczenia
§ 4

1.  Ubezpieczający może zawrzeć Umowę ubezpieczenia na własny 
rachunek lub na cudzy rachunek.

2.  Umowa ubezpieczenia zawierana jest na Okres ubezpieczenia, 
który:

 a)  rozpoczyna się od dnia następującego po dniu zawarcia Umo-
wy ubezpieczenia, pod warunkiem zapłaty składki lub jej 
pierwszej raty oraz

 b)  kończy się z upływem 12 miesięcy od daty ustalonej w Umowie 
ubezpieczenia jako termin płatności składki lub pierwszej raty 
składki, przy czym termin ten przypada najpóźniej w terminie 
jednego miesiąca od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia

3.  Jeżeli Ubezpieczyciel, nie później niż miesiąc przed zakończeniem 
okresu, na który Umowa ubezpieczenia została zawarta, nie po-
informuje Ubezpieczającego, że nie wyraża zgody na przedłuże-
nie Umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający ma prawo przedłużyć 
Umowę ubezpieczenia na kolejne 12 miesięcy, na takich samych 
warunkach, dokonując zapłaty składki z tytułu przedłużonej  Umo-
wy ubezpieczenia, w terminie i wysokości analogicznych jak dla 
poprzedniej Umowy ubezpieczenia (tj. w takim samym dniu i mie-
siącu). Przedłużenie Umowy ubezpieczenia nie następuje, jeśli 
Ubezpieczający nie zapłacił w terminie składki lub którejkolwiek 
raty składki z tytułu Umowy ubezpieczenia.

4.  Ubezpieczyciel potwierdza zawarcie Umowy ubezpieczenia wy-
stawiając Polisę.

5.  Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia ustalonego 
w Polisie jako pierwszy dzień Okresu ubezpieczenia, pod warun-
kiem zapłaty składki lub pierwszej raty składki w terminie płatno-
ści ustalonym w Polisie.

6.  W tym samym czasie, na rachunek tego samego Ubezpieczonego, 
może zostać zawarta wyłącznie jedna Umowa ubezpieczenia na 
podstawie niniejszych OWU.

7.  Ubezpieczający ma prawo wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia 
w każdym czasie, ze skutkiem na koniec dnia, w którym Ubezpie-
czający złożył oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy ubezpie-
czenia (liczy się data powiadomienia o wypowiedzeniu Agenta lub 
Ubezpieczyciela).

8.  W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upły-
wem okresu, na jaki została zawarta Umowa ubezpieczenia albo 
udzielania z innych przyczyn ochrony ubezpieczeniowej w krót-
szym okresie niż ustalony w Umowie ubezpieczenia, Ubezpie-
czającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej 
ochrony ubezpieczeniowej.

9.  Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od Umowy ubezpiecze-
nia w terminie 30 dni od dnia zawarcia tej umowy (liczy się data 
powiadomienia o odstąpieniu Agenta lub Ubezpieczyciela).

10.  Odstąpienie od Umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczają-
cego z obowiązku opłacenia składki za okres, w którym Ubezpie-
czyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

11.  Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu i Okres ubezpieczenia 
kończy się z upływem najwcześniejszej z poniższych dat:

 1) z dniem zgonu Ubezpieczonego lub
 2)  z dniem złożenia wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia, 

zgodnie z ust. 7, lub
 3)  z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od Umowy 

ubezpieczenia, zgodnie z ust. 9, lub
 4)  w przypadku braku zapłaty drugiej lub kolejnej raty skład-

ki - z upływem 7 dnia od dnia doręczenia Ubezpieczającemu 
wezwania do zapłaty, o którym mowa w ust. 12, o ile Ubez-
pieczający nie dokonał zapłaty składki w ciągu 7 dni od dnia 
otrzymania wezwania do zapłaty lub

 5)  z dniem doręczenia Ubezpieczającemu oświadczenia Ubezpie-
czyciela o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia ze skutkiem 
natychmiastowym, w przypadku, gdy Ubezpieczyciel ponosi 

odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej 
pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapła-
cona w terminie, przy czym Ubezpieczyciel może żądać zapłaty 
składki za okres, w którym udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

12.  W przypadku nieopłacenia drugiej lub kolejnej raty składki przez 
Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel może skierować do Ubezpiecza-
jącego wezwanie do jej zapłaty z pouczeniem, że brak zapłaty raty 
składki w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego wezwania do za-
płaty spowoduje ustanie odpowiedzialności wynikającej z Umowy 
ubezpieczenia.

Składka ubezpieczeniowa
§ 5

1. Do zapłaty składki zobowiązany jest Ubezpieczający.
2.  Składka może być opłacana jednorazowo za cały Okres ubezpie-

czenia lub w ratach, z częstotliwością miesięczną, kwartalną lub 
półroczną.

3.  Terminy, częstotliwość i sposób płatności składki ustala się w Umo-
wie ubezpieczenia.

4.  Za dzień zapłaty składki uważa się dzień uznania rachunku Ubez-
pieczyciela kwotą wymaganej składki lub jej raty.

5.  W razie nadpłaty składki zostanie ona rozliczona zgodnie z dyspo-
zycją Ubezpieczającego. 

  W przypadku braku dyspozycji, zostanie ona zaliczona na poczet 
następnych składek.

6.  Składkę ubezpieczeniową za każdego Ubezpieczonego oblicza się 
za czas trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela według tabeli 
składek obowiązującej w dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia.

Limity świadczeń i wysokość sum ubezpieczenia
§ 6

Sumy ubezpieczenia na zdarzenia opisane w niniejszym paragrafie 
określone są w poniższej tabeli i stanowią górną granicę odpowie-
dzialności Ubezpieczyciela:
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Zdarzenie ubezpieczeniowe Rodzaj świadczenia
Limit na zdarzenie  

w Okresie ubezpieczenia

Kluczy do miejsca zamieszkania
Koszt zakupu nowego zamka 
wraz z kompletem kluczy lub 

koszt dorobienia kompletu kluczy

Suma ubezpieczenia  
w Okresie Ubezpieczenia  

na jedno i wszystkie zdarzenia  
w ciągu 12 miesięcy  

wynosi 1 500 zł

Dokumentów: dowodu osobistego, 
prawa jazdy, dowodu rejestracyj-

nego, paszportu

Koszt wydania nowych doku-
mentów, wykonania fotografii, 
w przypadku dowodu rejestra-

cyjnego dodatkowo koszty 
przerejestrowania pojazdu 

i wydania nowych tablic

Portfela Wypłata kwoty 100 zł 100 zł

Tokena wydanego przez Bank Koszty wydania nowego tokena

Tablic rejestracyjnych
Koszty przerejestrowania pojazdu 

i wydania nowych tablic

Kluczyków do pojazdu

Koszty zakupu nowego zamka 
i jego wymiany wraz z kompletem 
kluczy lub koszt dorobienia kom-

pletu kluczy oraz koszty niezbędne 
do przeprogramowania systemów 

alarmowych

700 zł

Karty SIM oraz telefonu  
komórkowego (zwykła Kradzież  

jedynie w przypadku utraty  
łącznie z którymś 

z powyższych przedmiotów)

Koszty zakupu nowego  
telefonu oraz wydania  

duplikatu karty SIM
400 zł

Utrata Gotówki pobranej 
z bankomatu przy użyciu Karty 
(Rabunek lub doprowadzenie 

do transakcji 
z użyciem PIN wskutek przemocy 

lub groźby jej użycia)

Zwrot utraconych  
środków pieniężnych

1 000 zł

Suma ubezpieczenia  
w Okresie Ubezpieczenia  

na jedno i wszystkie zdarzenia  
w ciągu 12 miesięcy  

wynosi 1 000 zł

Utrata Karty 
w wyniku  

Kradzieży kieszonkowej, 
 Kradzieży z włamaniem  

lub Rabunku

1)   Blokada Karty
2)   Nieautoryzowane Transakcje 

zbliżeniowe,  
w tym Płatności mobilne  

(2 razy w Okresie ubezpieczenia)
3)  Zwrot kosztów wydania nowej Karty  

(2 razy w Okresie ubezpieczenia)

600 zł - Nieautoryzowane  
transakcje,  

150 zł - wydanie Karty

Nieautoryzowane  
Transakcje internetowe

Zwrot utraconych środków (2 razy 
w Okresie ubezpieczenia)

1 500 zł

Infolinia konsumencka - Bez limitu

1.  Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela i wynosi 1 500 PLN na jedno i wszystkie Zdarze-
nia ubezpieczeniowe zaistniałe w ciągu jednego Okresu ubezpie-
czenia opisane w § 3 ust. 1-2. Świadczenie ubezpieczeniowe wy-
płacane jest w kwocie równej wartości szkody, w granicach sumy 
ubezpieczenia.

2.  W przypadku utraty przez Ubezpieczonego wskutek Zdarzenia 
ubezpieczeniowego objętego Umową ubezpieczenia kluczy do 
miejsca zamieszkania będących własnością Ubezpieczonego lub 
użytkowanych na podstawie innego tytułu prawnego (umowy) 
przez Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel, w granicach sumy ubez-
pieczenia określonej w ust. 1, zwraca koszt zakupu nowego, po-
równywalnej jakości, klasy do uprzednio stosowanego zamka 
wraz z kompletem kluczy lub - według wyboru Ubezpieczonego 
- koszt dorobienia kompletu kluczy.

3.  W przypadku utraty przez Ubezpieczonego wskutek Zdarzenia 
ubezpieczeniowego objętego Umową ubezpieczenia dokumen-
tów: dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, dowodu reje-
stracyjnego samochodu będącego własnością Ubezpieczonego 

lub użytkowanego przez niego na podstawie innego tytułu praw-
nego (umowy), Ubezpieczyciel zwraca w granicach sumy ubezpie-
czenia określonej w ust. 1 koszty wydania przez właściwy urząd 
nowych dokumentów z uwzględnieniem kosztów wykonania fo-
tografii niezbędnych do ich wydania; w przypadku utraty dowodu 
rejestracyjnego również koszty przerejestrowania pojazdu i wyda-
nia nowych tablic rejestracyjnych.

4.  W przypadku utraty przez Ubezpieczonego wskutek Zdarzenia 
ubezpieczeniowego objętego Umową ubezpieczenia portfela bę-
dącego własnością Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel, w granicach 
sumy ubezpieczenia określonej w ust. 1, wypłaci Ubezpieczonemu 
świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości 100 PLN w Okresie 
ubezpieczenia.

5.  W przypadku utraty przez Ubezpieczonego wskutek Zdarzenia 
ubezpieczeniowego objętego Umową ubezpieczenia Kart użyt-
kowanych na podstawie odrębnej umowy przez Ubezpieczonego, 
Ubezpieczyciel zwraca w granicach sumy ubezpieczenia określo-
nej w ust. 1 koszty wydania przez właściwy bank duplikatu Kart.

6.  W przypadku utraty przez Ubezpieczonego wskutek Zdarzenia 
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ubezpieczeniowego objętego Umową ubezpieczenia tokena 
użytkowanego na podstawie odrębnej umowy przez Ubezpie-
czonego, Ubezpieczyciel zwraca w granicach sumy ubezpieczenia 
określonej w ust. 1 koszty wydania przez Bank nowego tokena.

7.  W przypadku utraty przez Ubezpieczonego wskutek Zdarzenia 
ubezpieczeniowego objętego Umową ubezpieczenia telefonu 
komórkowego będącego własnością Ubezpieczonego lub użytko-
wanego na podstawie odrębnej umowy przez Ubezpieczonego, 
Ubezpieczyciel zwraca w granicach sumy ubezpieczenia określo-
nej w ust. 1 koszty zakupu nowego aparatu telefonicznego oraz 
koszty wydania przez właściwego operatora sieci telefonii komór-
kowej duplikatu karty SIM. Limit świadczenia ubezpieczeniowego 
z tytułu zakupu nowego telefonu komórkowego wynosi 400 PLN 
w Okresie ubezpieczenia.

8.  W przypadku utarty przez Ubezpieczonego wskutek Zdarzenia 
ubezpieczeniowego objętego Umową ubezpieczenia tablic reje-
stracyjnych - Ubezpieczyciel zwraca koszty przerejestrowania po-
jazdu i wydania nowych tablic rejestracyjnych.

9.  W przypadku utraty przez Ubezpieczonego wskutek Zdarzenia 
ubezpieczeniowego objętego Umową ubezpieczenia kluczyków 
do pojazdu - Ubezpieczyciel w granicach sumy ubezpieczenia 
zwraca koszty zakupu nowego zamka porównywalnej jakości 
i klasy do uprzednio stosowanego i jego wymiany wraz z komple-
tem kluczy lub pokrywa koszty dorobienia kompletu kluczy oraz 
koszty niezbędne do przeprogramowania systemów alarmowych. 
Limit świadczenia ubezpieczeniowego określonego w niniejszym 
ust. 9 wynosi 700 PLN w Okresie ubezpieczenia.

10.  Odnośnie Zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci utraty Gotów-
ki pobranej przez Ubezpieczonego z bankomatu przy użyciu Kar-
ty, zaistniałego w ciągu jednego Okresu ubezpieczenia, o którym 
mowa w § 3 ust. 3. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę od-
powiedzialności Ubezpieczyciela na podstawie Umowy ubezpie-
czenia i wynosi 1000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w Okresie 
ubezpieczenia. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za utra-
tę Gotówki pobranej przez Ubezpieczonego z bankomatu przy 
użyciu Karty będącą pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego 
i utraconą przez niego wskutek Rabunku oraz za utratę Gotówki 
po doprowadzeniu przez sprawcę do dokonania transakcji Kartą 
Ubezpieczonego z użyciem Kodu PIN wskutek użycia przez spraw-
cę wobec Ubezpieczonego przemocy lub groźby jej użycia, pod 
warunkiem, że Ubezpieczony, niezależnie od zaistniałej okolicz-
ności, bezpośrednio przed zdarzeniem miał wyraźny zamiar doko-
nania transakcji w bankomacie przy użyciu Karty. Zakres ubezpie-
czenia obejmuje utratę ubezpieczonej Gotówki w ciągu 2 godzin 
od momentu jej pobrania z bankomatu, a także szkody poniesione 
przez Ubezpieczonego na skutek Nieautoryzowanych Transakcji 
zbliżeniowych lub Płatności mobilnych dokonanych przy użyciu 
Karty przez Osoby trzecie, do czasu zgłoszenia utraty, Kradzieży, 
przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia Karty zgodnie ze 
stosownym Regulaminem, jeśli transakcja taka jest skutkiem po-
służenia się Kartą utraconą lub skradzioną.

Nieautoryzowane Transakcje zbliżeniowe 
i nieautoryzowane Transakcje internetowe

§ 7
W przypadku:
a)  Nieautoryzowanych Transakcji zbliżeniowych (w tym Płatności 

mobilnych) lub
b)  Nieautoryzowanych Transakcji internetowych,
Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zwrotu łącznej kwoty Nieautory-
zowanych transakcji, o których mowa powyżej lecz nie więcej niż do 
wysokości limitów określonych w § 6.

Zwrot kosztów wydania nowej Karty
§ 8

W przypadku utraty Karty w wyniku Kradzieży z włamaniem lub Kradzie-
ży kieszonkowej lub Rabunku, Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zwro-
tu kosztów wydania nowej Karty do wysokości limitów określonych w § 6.

Infolinia konsumencka
§ 9

1.  Usługi Infolinii polegają na zapewnieniu Ubezpieczonemu możli-
wości skorzystania z serwisów informacyjnych, w ramach których 
udzielane są informacje w zakresie Infolinii konsumenckiej.

2.  W ramach usług Infolinii Ubezpieczyciel udzieli, na wniosek Ubez-
pieczonego i w oparciu o ogólnodostępne bazy danych, informacji 
zgodnie z poniższym zakresem.

RODZAJ POMOCY OPIS

UDZIELANIE INFORMACJI  
NA TEMAT

1.   ochrony praw konsumenta,
2.    gdzie i w jakich godzinach przyj-

muje powiatowy/miejski rzecznik 
konsumentów,

3.    danych teleadresowych instytucji 
powołanych do ochrony praw 

konsumenta,

UDZIELANIE PORAD

1.   gdzie i w jakim terminie złożyć 
reklamację,

2.   jak napisać pismo reklamacyjne,
3.    jak postąpić w przypadku 

odrzucenia uzasadnionej 
reklamacji,

PRZESŁANIE NA ADRES  
POCZTY ELEKTRONICZNEJ 

WSKAZANY  
PRZEZ UBEZPIECZONEGO

1.    aktów prawnych (ustawy, 
rozporządzenia, uchwały),

2.   wzorów umów oraz pism 
reklamacyjnych,

INFORMACJA  
KONSUMENCKA

Telefoniczna informacja prawna  
udzielana przez prawników  
dotycząca kwestii z zakresu prawa  
konsumenckiego

Informacje uzyskane od prawnika mają charakter informacyjny i nie 
mogą być traktowane jako ostateczna ekspertyza prawna.

Wyłączenia odpowiedzialności
§ 10

1.  Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody po-
wstałe w związku z:

 1)  działaniami wojennymi, stanem wojennym, stanem wyjątko-
wym, zamieszkami, rozruchami, niepokojami społecznymi, 
trzęsieniem ziemi, strajkiem, lokautem, aktem terroryzmu, 
sabotażem, a także konfiskatą, nacjonalizacją, przetrzymywa-
niem lub zarekwirowaniem mienia przez władzę;

 2)  działaniem energii jądrowej lub skażeniem radioaktywnym, 
działaniem promieni laserowych i maserowych oraz pola ma-
gnetycznego lub elektromagnetycznego;

 3)  utratą telefonu komórkowego i karty SIM w wyniku Kradzieży, 
jeśli w wyniku Kradzieży utracony został wyłącznie telefon ko-
mórkowy oraz karta SIM.

2.  W ramach udzielonej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel nie 
jest zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód poniesionych przez 
Ubezpieczonego w wyniku użycia przez Osoby trzecie przedmio-
tów określonych w § 3 ust. 1 i 2 na skutek ich utraty odpowiednio 
w wyniku Kradzieży, Kradzieży z włamaniem lub Rabunku.

3.  W przypadku utraty portfela w wyniku Kradzieży, Kradzieży z wła-
maniem lub Rabunku, Credit Agricole Ubezpieczyciel nie ponosi 
odpowiedzialności za utratę Gotówki bądź innych przedmiotów 
znajdujących się w portfelu, chyba że są objęte ochroną ubezpie-
czeniową na podstawie innych postanowień niniejszych OWU.

4.  Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są również szkody 
powstałe:

 1)  z winy umyślnej oraz wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpie-
czonego (w przypadku rażącego niedbalstwa świadczenie jest 
należne, jeśli jego wykonanie odpowiada w danych okoliczno-
ściach względom słuszności) lub wyrządzone umyślnie przez 
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osoby, z którymi pozostaje on we wspólnym gospodarstwie;
 2)  w wyniku jakichkolwiek roszczeń skierowanych do Ubezpie-

czonego przez Osoby trzecie w związku z wystąpieniem zda-
rzenia objętego ochroną ubezpieczeniową;

 3)  działania broni biologicznej lub chemicznej, promieni lasero-
wych i maserowych, pola magnetycznego lub elektromagne-
tycznego, oddziaływania azbestu lub formaldehydu;

 4)  pośrednie wszelkiego rodzaju, w tym wynikające z utraty spo-
dziewanego zysku wynagrodzeń, kar umownych, opóźnień.

5.  Nie podlegają ochronie Nieautoryzowane Transakcje zbliżeniowe 
dokonywane w punktach usługowo-handlowych poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.

6.  Nie podlegają ochronie ubezpieczeniowej i są wyłączone z odpo-
wiedzialności Ubezpieczyciela wszystkie szkody powstałe z naru-
szeniem prawa przez Ubezpieczonego.

Świadczenie ubezpieczeniowe
§ 11

Wypłata świadczenia ubezpieczeniowego z Umowy ubezpieczenia 
następuje na podstawie dokumentów/informacji niezbędnych do 
ustalenia okoliczności Zdarzenia ubezpieczeniowego, którymi są:
1)  pisemne potwierdzenie zgłoszenia na Policję faktu utraty przed-

miotów określonych w § 3 ust. 1 i 2, odpowiednio w wyniku Kra-
dzieży, Kradzieży z włamaniem lub Rabunku,

2)  w przypadku utraty kluczy do miejsca zamieszkania - rachunek 
zakupu nowego zamka wraz z kompletem kluczy lub rachunek po-
twierdzający dorobienie kompletu kluczy,

3)  w przypadku utraty Kart - potwierdzenie Banku wydania duplikatu 
Karty wraz z informacją o kosztach jej wydania,

4)  w przypadku utraty tokena - potwierdzenie Banku wydania nowe-
go tokena wraz z informacją o kosztach jego wydania,

5)  w przypadku utraty Karty SIM oraz telefonu komórkowego: po-
twierdzenie zablokowania u właściwego operatora sieci telefonii 
komórkowej kodu IMEI i kodu SIM, a ponadto:

 a)  w przypadku utraty telefonu komórkowego będącego własno-
ścią Ubezpieczonego - rachunek zakupu utraconego telefonu 
oraz rachunek zakupu nowego telefonu,

 b)  w przypadku utraty telefonu komórkowego użytkowanego 
przez Ubezpieczonego na podstawie odrębnej umowy - ra-
chunek zakupu utraconego telefonu lub umowa na podstawie 
której Ubezpieczony użytkował utracony telefon oraz rachu-
nek zakupu nowego telefonu,

6)  w przypadku utraty przez Ubezpieczonego tablic rejestracyjnych 
- zaświadczenie ze stosownego organu potwierdzające przereje-
strowanie pojazdu i wydanie nowych tablic rejestracyjnych lub 
wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych oraz przedłożenie doku-
mentu potwierdzającego wysokość dokonanych opłat,

7)  w przypadku utraty przez Ubezpieczonego kluczyków do pojazdu 
- faktura zakupu nowych zamków wraz z kompletem kluczy lub 
faktura potwierdzająca dorobienie kompletu kluczy,

8)  w przypadku Zdarzeń ubezpieczeniowych, o których mowa w § 3 
ust. 3 lit. a):

 a)  numer rachunku bankowego, na który powinna zostać zwró-
cona łączna kwota Nieautoryzowanych Transakcji zbliżenio-
wych lub Nieautoryzowanych Transakcji internetowych,

 b)  dokument potwierdzający zawiadomienie organów ścigania 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa Kradzieży kieszon-
kowej, Kradzieży z włamaniem lub Rabunku Karty na szkodę 
Ubezpieczonego,

 c)  zaświadczenie Banku dokumentujące datę i godzinę zablo-
kowania konta bankowego lub Karty w celu braku możliwości 
dokonywania transakcji,

 d)  wyciąg z konta bankowego, potwierdzony przez Bank, zawie-
rający Nieautoryzowane Transakcje zbliżeniowe lub Nieauto-
ryzowane Transakcje internetowe,

9)  odnośnie Zdarzenia ubezpieczeniowego, w następstwie którego 
zostanie wydana nowa Karta, o czym jest mowa w § 3 ust. 3 lit. b):

 a)  numer rachunku bankowego, na który mają być zwrócone 
koszty wydania nowej Karty,

 b)  dokument potwierdzający zawiadomienie organów ścigania 

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa kradzieży Karty na 
szkodę Ubezpieczonego,

 c)  wyciąg z konta bankowego świadczący o obciążeniu Ubezpie-
czonego kosztami wydania nowej Karty.

Tryb postępowania w razie zajścia 
Zdarzenia ubezpieczeniowego

§ 12
1.  W razie zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego zgodnie z OWU 

Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się 
telefonicznie z Ubezpieczycielem, pod numerem telefonu poda-
nym w Polisie i w pierwszej kolejności podać następujące dane:

 a) nr Polisy,
 b)  PESEL, datę urodzenia, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania,
 c)  nr telefonu, pod którym możliwy jest kontakt z Ubezpieczonym,
 d) krótki opis zaistniałego zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy,
 e)  wszelkie informacje konieczne Ubezpieczycielowi do przepro-

wadzenia postępowania związanego z wypłatą świadczenia 
ubezpieczeniowego.

2.  W razie wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego do obowiąz-
ków Ubezpieczonego należy:

 1)  niezwłoczne zgłoszenie na Policję faktu utraty przedmiotów 
określonych w § 3 ust. 1 i 2, odpowiednio w wyniku Kradzieży, 
Kradzieży z włamaniem lub Rabunku oraz uzyskanie pisemne-
go potwierdzenia tego zgłoszenia,

 2)  niezwłoczne zgłoszenie na Policję faktu utraty Gotówki po-
branej przez Ubezpieczonego z bankomatu albo w wyniku 
Nieautoryzowanych Transakcji zbliżeniowych (w tym Płatności 
mobilnych) albo w wyniku Nieautoryzowanych Transakcji in-
ternetowych, o czym jest mowa w § 3 ust. 3, oraz uzyskanie 
pisemnego potwierdzenia tego zgłoszenia,

 3)  powiadomienie Ubezpieczyciela niezwłocznie po powzięciu 
wiadomości o wystąpieniu Zdarzenia ubezpieczeniowego,

 4)  udzielenie niezbędnych informacji, umożliwiających ustalenie 
okoliczności Zdarzenia ubezpieczeniowego.

3.  W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zajściu 
Zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczyciel informuje pisem-
nie o jego otrzymaniu Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, 
jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem 
oraz przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu fak-
tycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości 
świadczenia ubezpieczeniowego, a także informuje osobę wystę-
pującą z tym roszczeniem, pisemnie lub w inny sposób, na jaki oso-
ba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia 
ubezpieczeniowego, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowa-
dzenia postępowania.

4.  Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest w ciągu 30 dni od 
daty otrzymania przez Ubezpieczyciela zawiadomienia o zajściu 
Zdarzenia ubezpieczeniowego.

5.  Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecz-
nych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wy-
sokości świadczenia ubezpieczeniowego okazało się niemożliwe, 
świadczenie ubezpieczeniowe powinno być spełnione w ciągu 
14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności 
wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną 
część świadczenia ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel powinien 
spełnić w terminie przewidzianym w ust. 4.

6.  Jeżeli Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia ubezpieczeniowe-
go w terminie określonym w ust. 4, zawiadamia pisemnie osobę 
zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia 
roszczeń w całości lub części, a także wypłaca bezsporną część 
świadczenia ubezpieczeniowego.

  Jeżeli odszkodowanie lub świadczenie nie przysługuje lub przy-
sługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, 
Ubezpieczyciel informuje o tym na piśmie:

 1) osobę występującą z roszczeniem oraz
 2)  Ubezpieczonego w przypadku Umowy ubezpieczenia za-

wartej na cudzy rachunek, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą 
roszczeniewskazując na okoliczności oraz na podstawę praw-
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W imieniu Ubezpieczyciela:

Olivier Sperat- Czar 
Wiceprezes Zarządu Credit Agricole TU S.A.

Andrzej Grzych
Członek Zarządu Credit Agricole TU S.A.

ną uzasadniające całkowitą lub częściową odmowę wypłaty 
świadczenia. Informacja ta zawiera pouczenie o możliwości 
dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

7.  W przypadku Umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachu-
nek, zawiadomienie o wystąpieniu Wypadku ubezpieczeniowe-
go może zgłosić również Ubezpieczony albo jego spadkobiercy. 
W tym przypadku spadkobierca jest traktowany tak jak uprawnio-
ny z Umowy ubezpieczenia.

8.  Udzielenie informacji niezgodnych z prawdą przez zgłaszającego 
roszczenie o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego może być 
podstawą do odmowy jego wypłaty, jeżeli miało to wpływ na usta-
lenie okoliczności Zdarzenia ubezpieczeniowego, odpowiedzial-
ności Ubezpieczyciela lub miało na celu wyłudzenie świadczenia 
ubezpieczeniowego.

Postanowienia końcowe
§ 13

1.  Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia składane przez strony 
w związku z Umową ubezpieczenia powinny być dokonywane na 
piśmie, o ile inaczej nie postanowiono w niniejszych OWU.

2.  Ubezpieczyciel, Ubezpieczający i Ubezpieczony są zobowiązani 
informować się wzajemnie o zmianie adresu.

3.  Ubezpieczający i Ubezpieczony powinni informować Ubezpie-
czyciela o każdej zmianie swoich danych osobowych wskazanych 
w Umowie ubezpieczenia za pośrednictwem Agenta lub bezpo-
średnio u Ubezpieczyciela.

§ 14
Reklamacje

1.  Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub uprawnionemu z Umo-
wy ubezpieczenia przysługuje prawo składania reklamacji w rozu-
mieniu Ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklama-
cji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1348) Ubezpieczycielowi:

 a) w formie pisemnej przesyłką pocztową wysłaną
  na adres Ubezpieczyciela:
  Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  ul. Tęczowa 11, lok. 13
  53-601 Wrocław
  lub na adres Agenta:
  Credit Agricole Bank Polska S.A.
  pl. Orląt Lwowskich 1
  53-605 Wrocław
 b)  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicz-

nej, wyłącznie na adres: reklamacje@ca-ubezpieczenia.pl;
 c)  ustnie – pod numerem telefonu Ubezpieczyciela wskazanym 

w Polisie lub w innym oświadczeniu Ubezpieczyciela (o ile bę-
dzie z niego wyraźnie wynikało, że zastępuje podane w Polisie 
dane kontaktowe Ubezpieczyciela).  

2.  Złożona reklamacja, wraz z opisem przedmiotu reklamacji, po-
winna zawierać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację 
składającego reklamację oraz Umowy ubezpieczenia, której rekla-
macja dotyczy. W treści reklamacji należy podać imię i nazwisko 
oraz adres do korespondencji. W przypadku pisemnych reklamacji 
zgłoszonych do Ubezpieczyciela, pismo powinno być opatrzone 
podpisem składającego reklamację.

3.  Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie papiero-
wej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, a za po-
średnictwem poczty elektronicznej wyłącznie na wniosek składa-
jącego reklamację.

4.  Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela niezwłocznie 
po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydziestu) 
dni od dnia ich otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przy-
padkach, w razie braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w po-
wyższym terminie, składający reklamację zostanie poinformowany 
o przyczynie opóźnienia, okolicznościach uzasadniających opóźnie-
nie  wymagających jeszcze wyjaśnienia oraz o przewidywanej da-
cie uzyskania odpowiedzi. Łączny czas rozpatrzenia reklamacji nie 
może przekraczać 60 (sześćdziesiąt) dni od daty wpływu reklamacji. 

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego 
upływem. W przypadku niedotrzymania terminu rozpatrzenia re-
klamacji składanej przez osobę fizyczną uważa się ją za rozpatrzoną 
zgodnie z wolą składającego reklamację.

5.  Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 
Ubezpieczający, Ubezpieczony lub uprawniony z Umowy ubezpie-
czenia jest uprawniony do zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Po-
wiatowych Rzeczników Konsumenta oraz złożyć wniosek do Rzecz-
nika Finansowego o rozpatrzenie sprawy lub o przeprowadzenie 
pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów.

§ 15
1.  Powództwo o roszczenia wynikające z Umów ubezpieczenia za-

wartych zgodnie z OWU można wytoczyć albo według przepisów 
o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca za-
mieszkania Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnione-
go z Umowy ubezpieczenia.

2.  Powództwo o roszczenie wynikające z Umowy ubezpieczenia moż-
na wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed 
sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczo-
nego lub spadkobiercy Uprawnionego z Umowy ubezpieczenia.

3.  OWU zostały przyjęte Uchwałą Zarządu Ubezpieczyciela  
nr  03/P/2016 z dnia 12.02.2016 i obowiązują od dnia 22.02.2016


