4. Na żądanie zgłaszającego reklamację Towarzystwo potwierdzi pisemnie
na adres wskazany w reklamacji fakt złożenia reklamacji. Towarzystwo
na wniosek zgłaszającego reklamację może potwierdzić wpływ
reklamacji w postaci elektronicznej.
5. Reklamacja rozpatrywana jest przez Towarzystwo bez zbędnej zwłoki, a
odpowiedź na nią powinna być udzielona nie później niż w terminie
30 dni od dnia jej wpływu. Po rozpatrzeniu reklamacji, stanowisko
Towarzystwa zostanie przesłane w formie pisemnej na adres wskazany
w treści reklamacji.
6. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających
rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie wskazanym w
ust.5, Towarzystwo poinformuje zgłaszającego reklamację o przyczynie
opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla
rozpatrzenia reklamacji oraz o przewidywanym terminie udzielenia
odpowiedzi. Łączny czas rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi
nie może być dłuższy niż 60 dni od daty wpływu reklamacji.
7. Ubezpieczający, Ubezpieczony lub osoba uprawniona do świadczenia
ma prawo do zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych
Rzeczników Konsumenta oraz do Rzecznika Finansowego.
8. Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia
Zdrowotnego Saltus Zdrowie
W Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Saltus
Zdrowie (dalej: OWU) uchwalonych w dniu 31 marca 2015 roku (OW/050/3/SU),
przez Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas
Oszczędnościowo – Kredytowych z siedzibą w Sopocie i mających
zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 31 marca 2015 roku
wprowadza się następujące zmiany:
1.

§ 15
otrzymuje brzmienie:
Towarzystwo jest zobowiązane do:
1) doręczenia Ubezpieczającemu tekstu OWU przed zawarciem umowy
ubezpieczenia,
2) przedstawienia Ubezpieczającemu w formie pisemnej różnic między
postanowieniami umowy a OWU (zapis ten nie ma zastosowania do
umów zawieranych w drodze negocjacji),
3) wydania Ubezpieczającemu dokumentu ubezpieczenia,
4) udzielenia Ubezpieczającemu informacji o sposobie i trybie
rozpatrywania reklamacji oraz o organie właściwym do ich rozpatrzenia.

2.

w § 19
ust.1 otrzymuje brzmienie:
1. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia
ubezpieczeniowego, Towarzystwo informuje o tym Ubezpieczającego lub
Ubezpieczonego, o ile nie są osobami występującymi z zawiadomieniem
oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego
zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia,
a także informuje, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (jeżeli osoba
występująca z roszczeniem wyrazi na to zgodę), osobę występującą
z roszczeniem o wypłatę świadczenia, o wykazie dokumentów niezbędnych
do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa oraz o procedurze składania
i rozpatrywania reklamacji.

3.

§ 20
wykreśla się w całości

4.

§ 21 zmienia jednostkę redakcyjną na § 20
ust.1 otrzymuje brzmienie:
1. Wypowiedzenia, odstąpienia oraz wszelkie inne zawiadomienia,
oświadczenia i wnioski Towarzystwa, Ubezpieczającego i Ubezpieczonego
lub innej osoby uprawnionej do odbioru świadczenia, powinny być
kierowane na piśmie, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem
§ 21 ust.1 pkt b) i c). Strony mogą umówić się co do innej formy
korespondencji.

5.

6.

tytuł § 24
otrzymuje brzmienie: (spory sądowe)

7.

§ 24 otrzymuje brzmienie:
Spory wynikające z umów ubezpieczenia będą rozstrzygane przez sąd
według właściwości ogólnej albo przed sądem właściwym dla miejsca
zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub innej
osoby uprawnionej z umowy ubezpieczenia.

Pozostałe postanowienia OWU nie ulegają zmianie.
Niniejszy Aneks został zatwierdzony w dniu 12.10.2015 roku przez Zarząd
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo
– Kredytowych z siedzibą w Sopocie i ma zastosowanie do umów ubezpieczenia
od dnia 14.10.2015 roku.

Krzysztof Kosznik
Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Buczkowski
Członek Zarządu

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią niniejszego Aneksu i akceptuję
jego treść.

dodaje się § 21 (tryb składania i rozpatrywania reklamacji)
w następującym brzmieniu:
1. Ubezpieczający, Ubezpieczony lub osoba uprawniona do świadczenia
mająca zastrzeżenia dotyczące świadczonych przez Towarzystwo usług
lub wykonywanej przez niego działalności ma prawo składania reklamacji
do Towarzystwa:
a) w formie pisemnej – osobiście w siedzibie Towarzystwa, w dowolnej
jednostce organizacyjnej Towarzystwa zajmującej się obsługą
klientów bądź przesyłką pocztową na adres: Towarzystwo
Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo –
Kredytowych, ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot,
b) osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie Towarzystwa lub
dowolnej jednostce organizacyjnej Towarzystwa zajmującej się
obsługą klientów,
c) telefonicznie, pod numerem telefonu 058 770 36 90.
2. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię, nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego zgłaszającego
reklamację,
b) numer dokumentu ubezpieczenia,
c) przedmiot reklamacji,
d) uzasadnienie reklamacji z podaniem ewentualnych dowodów.
3. Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu zastrzeżeń ułatwi
i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie przez Towarzystwo reklamacji chyba,
że okoliczność ta nie ma wpływu na sposób procedowania reklamacją.

………………………………………
Ubezpieczający/Ubezpieczony
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