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ANEKS

§ 1

W ogólnych warunkach ubezpieczenia Pakiet dla Właścicieli Budyn-
ków Wielomieszkaniowych zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNIQA 
TU S.A. z dnia 9 kwietnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zapis § 78 otrzymuje brzmienie:
„1. Poszukującemu ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczają-

cemu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu z umowy ubez-
pieczenia zwanemu dalej Klientem, przysługuje, w związku 
ze świadczonymi przez Spółkę usługami, prawo do zgłaszania 
reklamacji do UNIQA TU S.A. w formie wskazanej w „Informa-
cji dotyczącej procedury składania i rozpatrywania reklamacji”.

2. UNIQA TU S.A. zobowiązana jest rozpatrzyć reklamację i udzie-
lić odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż  
w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczegól-
nie skomplikowanych przypadkach, jeżeli udzielenie odpowie-
dzi w powyższym terminie nie jest możliwe, Klient zostanie  
w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji powiado-
miony o przyczynach opóźnienia, okolicznościach podlegają-
cych dalszemu wyjaśnianiu oraz o przewidywanym terminie 
udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od daty 
wpływu reklamacji.

3. UNIQA TU S.A. zobowiązana jest udzielić odpowiedzi na rekla-
mację w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego 
nośnika informacji, albo, o ile Klient złożył taki wniosek - pocztą 
elektroniczną.

4. Klientowi – osobie fizycznej, po wyczerpaniu postępowania 
reklamacyjnego przysługuje prawo do złożenia do podmiotu 
uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów 
wniosku o wszczęcie postępowania w związku ze świadczo-
nymi przez UNIQA TU S.A. usługami.

5. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązy-
wania sporów w związku ze świadczonymi przez UNIQA  
TU S.A. usługami jest Rzecznik Finansowy (szczegółowe infor-
macje dostępne na stronie internetowej Rzecznika Finanso-
wego https://rf.gov.pl/ ).

6. Klientowi przysługuje prawo do zgłaszania reklamacji, w zakre-
sie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową:
1) agentowi ubezpieczeniowemu,
2) agentowi oferującemu ubezpieczenia uzupełniające, 

 wykonującym czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego 
zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpie-
czeń (zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 11 września 
2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej),
3) brokerowi.”

2. Zapis w części „Informacja dotycząca procedury składania i rozpa-
trywania reklamacji” otrzymuje brzmienie:

 Reklamacja związana ze świadczonymi przez UNIQA TU S.A. usłu-
gami może być złożona przez Poszukującego ochrony ubezpiecze-
niowej, Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego  
z umowy ubezpieczenia w formie:
• elektronicznej – za pośrednictwem formularza udostępnio-

nego na stronie www.uniqa.pl lub za pomocą poczty elektro-
nicznej na adres reklamacje@uniqa.pl;

• pisemnej – osobiście, w jednostce UNIQA TU S.A. obsługującej 
klientów, albo przesyłką pocztową na następujący adres:
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Departament Centrum Klienta - Zespół Obsługi Reklamacji
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź

• ustnej – telefonicznie CONTACT CENTER UNIQA pod nume-
rem telefonu 801 597 597 (dla telefonów stacjonarnych) lub 
+48 42 66 66 500 (dla telefonów komórkowych), w dni robo-
cze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00 oraz 
w soboty w godzinach 8.00-16.00 albo osobiście podczas 
wizyty klienta w jednostce UNIQA TU S.A. obsługującej klien-
tów.

§ 2

Niniejszy Aneks został zatwierdzony Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. 
z dnia 13 sierpnia 2018 r. i wchodzi w życie z dniem 1 października 
2018 r.

Aneks do Ogólnych warunków ubezpieczenia  
Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych  

zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 9 kwietnia 2018 r.


