SZCZEGÓ¸OWE WARUNKI UBEZPIECZENIA – PAKIET BEZPIECZNA KARTA (dla klienta)
DEFINICJE

ZAKRES TERYTORIALNY UBEZPIECZENIA

§1
Terminom u˝ytym w niniejszej umowie nadaje si´
nast´pujàce znaczenie:
1) karta p∏atnicza to karta systemu Visa, Mastercard
lub innego systemu wydawana przez Bank lub
Bank Spó∏dzielczy
2) Klient – posiadacz karty p∏atniczej, której dotyczy
ochrona ubezpieczeniowa,
3) za Posiadacza karty p∏atniczej uwa˝a si´ osob´,
która na podstawie umowy o kart´ p∏atniczà
dokonuje w swoim imieniu i na swojà rzecz operacji
okreÊlonych w niniejszej Umowie,
4) za U˝ytkownika karty uwa˝a si´ osob´ fizycznà
upowa˝nionà przez Posiadacza rachunku do
dokonywania w imieniu i na rzecz Posiadacza
rachunku operacji, której dane identyfikacyjne sà
umieszczone na karcie p∏atniczej,
5) Êrodki pieni´˝ne to krajowe i zagraniczne znaki
pieni´˝ne,
6) zastrze˝enie karty to operacja polegajàca na
nieodwracalnym uniemo˝liwieniu dokonywania
transakcji przy u˝yciu karty,
7) Bank to Bank Polskiej Spó∏dzielczoÊci S.A.
w Warszawie,
8) Bank Spó∏dzielczy - to Bank Spó∏dzielczy
zrzeszony w BPS S.A. na mocy umowy zrzeszenia
lub Bank Spó∏dzielczy wspó∏pracujàcy z BPS S.A.
na innych podstawach prawnych,
9) Ubezpieczajàcy to BPS S.A.,
10) Ubezpieczony to klient,
11) transakcja (operacja) – wyp∏ata gotówki lub
dokonanie zap∏aty przy u˝yciu karty p∏atniczej,
w tym transakcja dokonana bez fizycznego
przedstawienia karty (np. zap∏ata w internecie,
za zamówienie pocztowe),
12) Rabunek
(rozbój,
kradzie˝
rozbójnicza,
wymuszenie rozbójnicze) – zabór mienia przy
u˝yciu lub groêbie natychmiastowego u˝ycia
przemocy fizycznej na osobie albo doprowadzeniu
jej do stanu nieprzytomnoÊci lub bezbronnoÊci,
13) Kradzie˝ – zabór mienia w celu przyw∏aszczenia
bez u˝ycia przemocy lub groêby jej u˝ycia lub
doprowadzenia osoby do stanu nieprzytomnoÊci
lub bezbronnoÊci,
14) Kradzie˝ z w∏amaniem – dokonanie albo
usi∏owanie dokonania zaboru mienia z lokalu po
uprzednim usuni´ciu si∏à zabezpieczenia lub
otwarciu wejÊcia przy u˝yciu narz´dzi. OkreÊlenie
dotyczy
tak˝e
sytuacji
wykorzystania
podrobionego lub dopasowanego klucza, bàdê
klucza oryginalnego, w którego posiadanie
sprawca wszed∏ wskutek w∏amania do innego
lokalu lub w wyniku rozboju.

§4
W odniesieniu do wypadków ubezpieczeniowych,
o których mowa w § 3, niniejszej umowy, ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia powsta∏e na
ca∏ym Êwiecie.
LIMITY ODPOWIEDZIALNOÂCI
TOWARZYSTWA
§5
1. W odniesieniu do poszczególnych wypadków
ubezpieczeniowych wprowadza si´ nast´pujàce
kwotowe limity odpowiedzialnoÊci Towarzystwa:
Rodzaj
wypadku
ubezpieczeniowego
Zdarzenia,
o których mowa
w § 3 ust. 1

Zdarzenia,
o których mowa
w § 3 ust. 2

Limit
odpowiedzialnoÊci

Uwagi

150 EUR

na jedno
i wszystkie
zdarzenia
w okresie
ubezpieczenia
dla jednej karty

1 500 PLN

rocznie na jedno
i wszystkie
zdarzenia dla
jednej karty

2. Limity, o których mowa w ust. 1 ulegajà
w odniesieniu do danego Ubezpieczonego
zmniejszeniu
o
kwot´
wyp∏aconego
odszkodowania lub Êwiadczenia – a˝ do
ca∏kowitego wyczerpania limitu.
WY¸ÑCZENIA I OGRANICZENIA
ODPOWIEDZIALNOÂCI TOWARZYSTWA
§6
1. W odniesieniu do wypadków ubezpieczeniowych
okreÊlonych w § 3 ust. 1 oraz § 3 ust. 2
niniejszych
szczegó∏owych
warunków
ubezpieczenia ochronà ubezpieczeniowà nie sà
obj´te szkody powsta∏e:
1) wskutek transakcji dokonanych przy u˝yciu
karty przez osob´ trzecià zanim Ubezpieczony
lub osoba upowa˝niona przez Ubezpieczonego
wesz∏a w posiadanie karty oraz numeru PIN,
2) wskutek winy umyÊlnej lub ra˝àcego
niedbalstwa Ubezpieczonego albo osób,
z którymi Ubezpieczony pozostaje we
wspólnym gospodarstwie domowym lub za
które ponosi odpowiedzialnoÊç,
3) wskutek zagubienia Êrodków pieni´˝nych.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§2
Towarzystwo zobowiàzuje si´ w zamian za
otrzymywane od Ubezpieczajàcego sk∏adki w ramach
Pakietu Bezpieczna Karta dla klienta – do pokrycia
Ubezpieczonemu szkód, powsta∏ych w wyniku
zdarzeƒ o których mowa w § 3 niniejszych
szczegó∏owych warunków ubezpieczenia.
UBEZPIECZENIE MIENIA W RAMACH
PAKIETU BEZPIECZNA KARTA
§3
1. Towarzystwo pokrywa Ubezpieczonemu szkody
polegajàce na utracie Êrodków pieni´˝nych
zgromadzonych
na
rachunku
bankowym
Ubezpieczonego – w przypadku jeÊli dosz∏o do
kradzie˝y,
przyw∏aszczenia,
kradzie˝y
z w∏amaniem, utraty na skutek rozboju, kradzie˝y
rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego lub
zagubienia karty i szkoda powsta∏a na skutek
dokonania transakcji przez osob´ nieuprawnionà
przy u˝yciu tak utraconej karty – od chwili jej utraty
do momentu zastrze˝enia karty.
2. Towarzystwo pokrywa Ubezpieczonemu szkody
polegajàce na uszczupleniu mienia w wyniku
kradzie˝y z w∏amaniem, rozboju, kradzie˝y
rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego gotówki
pobranej z bankomatu przez Ubezpieczonego przy
wykorzystaniu karty – jeÊli szkoda powsta∏a
w ciàgu 6 godzin od chwili pobrania utraconej
gotówki z bankomatu.

CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOÂCI
TOWARZYSTWA
§7
1. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna si´
pierwszego dnia miesiàca nast´pujàcego po dacie
podpisania umowy o kart´ p∏atniczà jednak nie
wczeÊniej ni˝ z dniem otrzymania przez
Ubezpieczonego karty.
2. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest na okres
miesiàca kalendarzowego i ulega przed∏u˝eniu na
kolejne okresy miesi´czne.
3. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
1) z momentem up∏ywu okresu wa˝noÊci
Ubezpieczonej karty lub utraty przez
Ubezpieczonego prawa do jej u˝ywania
2) w przypadku rozwiàzania umowy – z up∏ywem
okresu za jaki op∏acono sk∏adk´.
SK¸ADKA I WARUNKI P¸ATNOÂCI
§8
Sk∏adka jest op∏aca przez Ubezpieczajàcego (Bank)
w okresach miesi´cznych.

2. W odniesieniu do zdarzeƒ, o których mowa w § 3
ust. 2 , Ubezpieczony zobowiàzany jest w ciàgu
14 dni od daty powzi´cia wiadomoÊci o powstaniu
szkody dokonaç pisemnego zg∏oszenia tego
Bankowi/Bankowi Spó∏dzielczemu, który wyda∏
kart´. Nast´pnie Bank/Bank Spó∏dzielczy dokonuje
zg∏oszenia szkody ubezpieczycielowi.
§ 10
Ubezpieczony zobowiàzany jest do przed∏o˝enia
Bankowi wszelkich dokumentów dla potwierdzenia
zajÊcia wypadku ubezpieczeniowego oraz szkody,
w szczególnoÊci:
1) Dla zdarzeƒ, o których mowa w § 3 ust. 1:
a. Opis okolicznoÊci powstania szkody
b. Kopi´ dokumentu potwierdzajàcego powstanie
szkody w postaci obcià˝enia rachunku
Ubezpieczonego
kwotà
wynikajàcà
z poniesionej szkody
2) Dla zdarzeƒ, o których mowa w § 3 ust. 2
dokumenty tak jak dla zdarzeƒ opisanych w § 3
ust. 1 oraz dodatkowo pisemne zeznanie Êwiadka
lub raport z obdukcji lekarskiej.
LIKWIDACJA SZKODY
§ 11
1. Roszczenia Ubezpieczonych b´dà rozpatrywane
przez Towarzystwo wy∏àcznie po otrzymaniu od
Banku/Banku
Spó∏dzielczego
dokumentów
wymaganych zgodnie z niniejszà umowà
a
zwiàzanych
z
zajÊciem
wypadku
ubezpieczeniowego.
2. Towarzystwo mo˝e zwróciç si´ bezpoÊrednio do
Ubezpieczonego o przed∏o˝enie dodatkowych
dokumentów niezb´dnych w toku likwidacji
szkody.
§ 12
1. W terminie 30 dni od skompletowania wszystkich
dokumentów zwiàzanych z zajÊciem wypadku
ubezpieczeniowego a wymaganych niniejszych
szczegó∏owych
warunków
ubezpieczenia
Towarzystwo jest zobowiàzane do powiadomienia
Ubezpieczonego o podj´tej decyzji dotyczàcej
rozpatrzenia roszczeƒ.
2. W przypadku uznania roszczenia Towarzystwo
wyp∏aci
odszkodowanie
lub
Êwiadczenie
w terminie 30 dni od skompletowania dokumentów
w myÊl ust. 1.
3. W
przypadku
nie
uznania
roszczenia
Ubezpieczonego Towarzystwo przeÊle pisemne
uzasadnienie tej decyzji Ubezpieczonemu.
§ 13
W odniesieniu do zdarzeƒ, o których mowa w § 3
niniejszych szczegó∏owych warunków ubezpieczenia –
je˝eli po wyp∏acie odszkodowania Ubezpieczony
odzyska∏ utracone Êrodki pieni´˝ne, obowiàzany jest
zwróciç wyp∏acone odszkodowanie, albo zrzec si´
praw do tych Êrodków na rzecz Towarzystwa.
§ 14
Wszelkie Êwiadczenia nale˝ne Ubezpieczonemu
zgodnie z niniejszà umowà b´dà przelewane przez
Towarzystwo na rachunek bankowy Ubezpieczonego,
do którego zosta∏a wydana karta w zwiàzku ze
zg∏oszonym zdarzeniem.
§ 15
W przypadku skierowania przez Ubezpieczonego
pisemnego sprzeciwu w maksymalnym terminie 30 dni
od otrzymania decyzji Towarzystwa w zakresie
odmowy zaspokojenia roszczenia albo wysokoÊci
odszkodowania lub innego Êwiadczenia, Towarzystwo
ponownie rozpatrzy spraw´ a kopi´ decyzji
w przedmiocie odwo∏ania Ubezpieczonego przeÊle
równie˝ do Ubezpieczajàcego.

ZG¸ASZANIE SZKÓD
§9
1. W odniesieniu do zdarzeƒ, o których mowa w § 3
ust. 1 – Ubezpieczony zobowiàzany jest
niezw∏ocznie zg∏osiç fakt utraty karty zgodnie
z obowiàzujàcym Regulaminem Kart.
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