Zasady przystępowania do ubezpieczeń Twoje Bezpieczeństwo i Bezpieczne Pieniądze Komfort
„Ubezpieczenia bez opłat”
Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-950), Rynek 9/11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy 992 345 340 zł, w pełni opłacony (zwana dalej BZ
WBK) wprowadza poniższe zasady przystępowania do ubezpieczeń Twoje Bezpieczeństwo i Bezpieczne Pieniądze Komfort „Ubezpieczenia bez opłat”.
§1
Ilekroć w niniejszych Zasadach używa się wymienionych poniżej terminów, należy przez nie rozumieć w odpowiednim przypadku i liczbie:
1) Bezpieczne Pieniądze Komfort (BPK) – Ubezpieczenie Posiadaczy i Użytkowników Kart kredytowych wydawanych przez Bank Zachodni WBK S.A. „Bezpieczne Pieniądze
Komfort” – oferowane przez BZ WBK-Aviva na podstawie Umowy ubezpieczenia Nr U1003/2008 z dnia 29.08.2008 r. zawartej pomiędzy BZ WBK i BZ WBK-Aviva,
Posiadaczom i Użytkownikom Kart kredytowych wydawanych przez BZ WBK;
2) BZ WBK-Aviva – BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-894), Pl. Andersa 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000310719,
REGON 300784200, NIP 2090001167, kapitał zakładowy: 27 000 000 zł, w pełni opłacony;
3) Call Center BZ WBK – telefoniczne Centrum Obsługi Klienta BZ WBK;
4) Głowna Karta kredytowa – Karta kredytowa wydana Posiadaczowi/Kredytobiorcy na podstawie umowy o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej Karty kredytowej;
5) Posiadacz/Kredytobiorca – osoba fizyczna, której Ubezpieczający udzielił limitu kredytowego, będąca stroną umowy o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej Karty
kredytowej oraz posiadaczem Głównej Karty kredytowej;
6) Taryfa Opłat i Prowizji – Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności;
7) Twoje Bezpieczeństwo (TB) – Ubezpieczenie Posiadaczy Kart kredytowych Banku Zachodniego WBK S.A. „Twoje Bezpieczeństwo” – oferowane przez BZ WBK-Aviva, na
podstawie Umowy ubezpieczenia Nr U1001/2008 z dnia 1.08.2008 r. zawartej pomiędzy BZ WBK i BZ WBK-Aviva, Posiadaczom Kart kredytowych wydawanych przez BZ
WBK;
8) Uczestnik – osoba, która spełnia warunki określone w § 2 Zasad;
9) Warunki ubezpieczenia BPK – Warunki ubezpieczenia Posiadaczy i Użytkowników Kart kredytowych wydawanych przez Bank Zachodni WBK S.A. „Bezpieczne Pieniądze
Komfort”;
10) Warunki ubezpieczenia TB – Warunki ubezpieczenia Posiadaczy Kart kredytowych Banku Zachodniego WBK S.A. „Twoje Bezpieczeństwo”;
11) Zasady – niniejsze Zasady przystępowania do ubezpieczeń Twoje Bezpieczeństwo i Bezpieczne Pieniądze Komfort „Ubezpieczenia bez opłat”.

§2
Zasadami :
1)
objęte są osoby, które spełnią łącznie następujące warunki:
a)
złożą nie wcześniej niż 1 lipca 2014 roku Wniosek o wydanie Głównej Karty kredytowej BZ WBK,
b)
na podstawie wniosku, o którym mowa w pkt a), zawrą z BZ WBK umowę o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej Karty kredytowej, przy czym przez
płatniczą Kartę kredytową rozumie się Główną Kartę kredytową,
c)
złożą oświadczenia woli zawierające ich zgodę na przystąpienie do ubezpieczeń TB i BPK,
d)
zaakceptują postanowienia Zasad, albo
2)
objęci są Posiadacze, którzy nie są objęci ubezpieczeniem Twoje Bezpieczeństwo lub Bezpieczne Pieniądze Komfort i którym wznowiono Główną Kartę kredytową po 30
czerwca 2014 r. ale nie później niż 28 lutego 2015 r., albo
3)
objęci są Posiadacze, których Ubezpieczający zgłosił do objęcia ubezpieczeniem w dniu 23 lutego 2015 r.

§3
1. Zasady polegają na zwolnieniu Uczestnika z opłat za udostępnienie ubezpieczenia:
a) TB - za miesiąc kalendarzowy, w którym przypada dzień objęcia Uczestnika ochroną ubezpieczeniową oraz za dwa kolejne miesiące kalendarzowe, przypadające po
miesiącu objęcia Uczestnika ochroną ubezpieczeniową – w odniesieniu do Uczestników, o których mowa w § 2 pkt 1) i 2) oraz za miesiąc kalendarzowy, w którym przypada
dzień objęcia Uczestnika ochroną ubezpieczeniową oraz za cztery kolejne miesiące kalendarzowe, przypadające po miesiącu objęcia Uczestnika ochroną ubezpieczeniową –
w odniesieniu do Uczestników, o których mowa w § 2 pkt 3),
b) BPK - za miesiąc kalendarzowy, w którym przypada dzień objęcia Uczestnika ochroną ubezpieczeniową oraz za trzy kolejne miesiące kalendarzowe, przypadające po
miesiącu objęcia Uczestnika ochroną ubezpieczeniową – w odniesieniu do Uczestników, o których mowa w § 2 pkt 1) i 2) oraz za miesiąc kalendarzowy, w którym przypada
dzień objęcia Uczestnika ochroną ubezpieczeniową oraz za pięć kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających po miesiącu objęcia Uczestnika ochroną
ubezpieczeniową – w odniesieniu do Uczestników, o których mowa w § 2 pkt 3)
w wysokości zgodnej z Taryfą Opłat i Prowizji, należnych z tytułu w/w ubezpieczeń.
2. Call Center BZ WBK skontaktuje się z Uczestnikiem, celem potwierdzenia, czy Uczestnik wyraża zgodę na:
a)
w odniesieniu do Uczestników, o których mowa w § 2 pkt 1) – odpłatną kontynuację ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia TB lub BPK po upływie
okresu zwolnienia z opłat za udostępnienie ww. ubezpieczeń, o którym mowa w ust.1, najpóźniej w ciągu 3 miesięcy liczonych od daty złożenia oświadczenia woli
zawierającego jego zgodę na przystąpienie do ubezpieczeń TB i BPK,
b)
w odniesieniu do Uczestników, o których mowa w § 2 pkt 2) – odpłatne objęcie ubezpieczeniem w zakresie ubezpieczenia TB lub BPK po upływie okresu zwolnienia
z opłat za udostępnienie ww. ubezpieczeń, o którym mowa w ust. 1, najpóźniej w ciągu 3 miesięcy liczonych od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu
otrzymania wznowionej Głównej Karty kredytowej,
c)
w odniesieniu do Uczestników, o których mowa w § 2 pkt 3) – odpłatną kontynuację ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia TB lub BPK po upływie
okresu zwolnienia z opłat za udostępnienie ww. ubezpieczeń, o którym mowa w ust.1, najpóźniej w ciągu 5 miesięcy liczonych od 1 dnia miesiąca następującego po
miesiącu zgłoszenia do objęcia ubezpieczeniem przez Ubezpieczającego.
3. Uczestnik może również samodzielnie skontaktować się z Call Center BZ WBK pod numerem telefonu: 1 9999 celem potwierdzenia, czy
a)
w odniesieniu do Uczestników, o których mowa w § 2 pkt 1) - wyraża zgodę na odpłatną kontynuację ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia TB lub
BPK po upływie okresu zwolnienia z opłat za udostępnienie ww. ubezpieczeń, o którym mowa w ust.1, najpóźniej w ciągu 3 miesięcy liczonych od daty złożenia
oświadczenia woli zawierającego jego zgodę na przystąpienie do ubezpieczeń TB i BPK,
b)
w odniesieniu do Uczestników, o których mowa w § 2 pkt 2) – wyraża zgodę na odpłatne objęcie ubezpieczeniem w zakresie ubezpieczenia TB lub BPK po upływie
okresu zwolnienia z opłat za udostępnienie ww. ubezpieczeń, o którym mowa w ust. 1, najpóźniej w ciągu 3 miesięcy liczonych od 1 dnia miesiąca następującego po
miesiącu otrzymania wznowionej Głównej Karty kredytowej,
c)
w odniesieniu do Uczestników, o których mowa w § 2 pkt 3) – wyraża zgodę na odpłatną kontynuację ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia TB lub
BPK po upływie okresu zwolnienia z opłat za udostępnienie ww. ubezpieczeń, o którym mowa w ust. 1, najpóźniej w ciągu 5 miesięcy liczonych od 1 dnia miesiąca
następującego po miesiącu zgłoszenia do objęcia ubezpieczeniem przez Ubezpieczającego.
4. W przypadku, gdy nastąpi kontakt telefoniczny Call Center BZWBK z Uczestnikiem na zasadach i w terminach wskazanych w ust. 2 lub 3 to:
1) Uczestnik, o którym mowa w § 2 pkt 1) i 3) może potwierdzić, iż wyraża zgodę na odpłatną kontynuację ochrony ubezpieczeniowej, Uczestnik, o którym mowa w § 2 pkt 2)
może potwierdzić, iż wyraża zgodę na odpłatne objęcie ubezpieczeniem w zakresie ubezpieczeń TB i BPK – w takim przypadku po upływie terminu, o którym mowa w ust.
1, opłaty za udostępnienie ubezpieczeń: TB i BPK będą pobierane przez BZ WBK zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji, albo
2) Uczestnik, o którym mowa w § 2 pkt 1) i 3) może potwierdzić, iż wyraża zgodę na odpłatną kontynuację ochrony ubezpieczeniowej, Uczestnik o którym mowa w § 2 pkt 2)
może potwierdzić, iż wyraża zgodę na odpłatne objęcie ubezpieczeniem w zakresie ubezpieczenia TB albo BPK – w takim przypadku po upływie terminu, o którym mowa
w ust. 1, opłata za udostępnienie ubezpieczenia, w zakresie którego została wyrażona zgoda na odpłatną kontynuację ochrony ubezpieczeniowej albo odpłatne objęcie
ubezpieczeniem, będzie pobierana przez BZ WBK zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji, zaś opłata za udostępnienie ubezpieczenia, w zakresie którego nie została wyrażona
zgoda na odpłatną kontynuację ochrony ubezpieczeniowej albo odpłatne objęcie ubezpieczeniem, nie będzie pobierana przez BZ WBK, co spowoduje wygaśnięcie
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie tego ubezpieczenia:
a)
w odniesieniu do Uczestników, o których mowa w § 2 pkt 1) - z ostatnim dniem trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym
zostało złożone oświadczenie woli zawierające zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia – zgodnie z § 3 ust. 9 pkt 13) Warunków ubezpieczenia BPK w
odniesieniu do ubezpieczenia BPK albo z ostatnim dniem drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostało złożone
oświadczenie woli zawierające zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia - zgodnie z § 3 ust. 9 pkt 5) Warunków ubezpieczenia TB w odniesieniu do
ubezpieczenia TB,
b)
w odniesieniu do Uczestników, o których mowa § 2 pkt 2) – z ostatnim dniem trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu objęcia
ubezpieczeniem - zgodnie z § 3 ust. 9 pkt 14) Warunków ubezpieczenia BPK w odniesieniu do ubezpieczenia BPK albo z ostatnim dniem drugiego miesiąca

kalendarzowego następującego po miesiącu objęcia ubezpieczeniem - zgodnie z § 3 ust. 9 pkt 6) Warunków ubezpieczenia TB w odniesieniu do
ubezpieczenia TB,
c)
w odniesieniu do Uczestników, o których mowa w § 2 pkt 3) – z ostatnim dniem piątego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu objęcia
ubezpieczeniem – zgodnie z § 3 ust. 9 pkt 15) Warunków ubezpieczenia BPK w odniesieniu do ubezpieczenia BPK albo z ostatnim dniem czwartego miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu objęcia ubezpieczeniem – zgodnie z § 3 ust. 9 pkt 7) Warunków ubezpieczenia TB w odniesieniu do
ubezpieczenia TB albo
3) Uczestnik może odmówić potwierdzenia wyrażenia zgody na odpłatną kontynuację ochrony ubezpieczeniowej albo odpłatne objęcie ubezpieczeniem w zakresie
ubezpieczeń: TB i BPK – w takim przypadku po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 opłaty za udostępnienie ww. ubezpieczeń nie będą pobierane, co spowoduje:
a)
w odniesieniu do Uczestników, o których mowa w § 2 pkt 1) zgodnie z § 3 ust. 9 pkt 5) Warunków ubezpieczenia TB wygaśnięcie ochrony
ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia TB z ostatnim dniem drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostało złożone
oświadczenie woli zawierające zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia oraz zgodnie z § 3 ust. 9 pkt 13) Warunków ubezpieczenia BPK wygaśnięcie ochrony
ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia BPK z ostatnim dniem trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostało złożone
oświadczenie woli zawierające zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia,
b)
w odniesieniu do Uczestników, o których mowa § 2 pkt 2) – zgodnie z § 3 ust. 9 pkt 6) Warunków ubezpieczenia TB wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej w
zakresie ubezpieczenia TB z ostatnim dniem drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu objęcia ubezpieczeniem oraz zgodnie z § 3 ust.
9 pkt 14) Warunków ubezpieczenia BPK wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia BPK z ostatnim dniem trzeciego miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu objęcia ubezpieczeniem,
c)
w odniesieniu do Uczestników, o których mowa w § 2 pkt 3) – zgodnie z § 3 ust. 9 pkt 7) Warunków ubezpieczenia TB wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej
w zakresie ubezpieczenia TB z ostatnim dniem czwartego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu objęcia ubezpieczeniem oraz zgodnie z § 3
ust. 9 pkt 15) Warunków ubezpieczenia BPK wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia BPK z ostatnim dniem piątego miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu objęcia ubezpieczeniem.
5. W przypadku, gdy Call Center BZ WBK w terminie, o którym mowa w ust. 2, nie skontaktuje się z Uczestnikiem celem uzyskania od Uczestnika potwierdzenia, o którym mowa w
ust. 2 lub Uczestnik w terminie, o którym mowa w ust. 3, nie skontaktuje się z Call Center BZ WBK celem potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3, opłaty za udostępnienie
ubezpieczeń TB i BPK nie będą pobierane z tytułu ww. ubezpieczeń. Powyższe spowoduje zgodnie z
a)
§ 3 ust. 9 pkt 5) Warunków ubezpieczenia TB wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia TB z ostatnim dniem drugiego miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie woli zawierające zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia oraz zgodnie z § 3
ust. 9 pkt 13) Warunków ubezpieczenia BPK wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia BPK z ostatnim dniem trzeciego miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie woli zawierające zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia – w odniesieniu do
Uczestników, o których mowa w § 2 pkt 1),
b)
§ 3 ust. 9 pkt 6) Warunków ubezpieczenia TB wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia TB z ostatnim dniem drugiego miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu objęcia ubezpieczeniem oraz zgodnie z § 3 ust. 9 pkt 14) Warunków ubezpieczenia BPK wygaśnięcie ochrony
ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia BPK z ostatnim dniem trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu objęcia ubezpieczeniem – w
odniesieniu do Uczestników, o których mowa w § 2 pkt 2),
c) § 3 ust. 9 pkt 7) Warunków ubezpieczenia TB wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia TB z ostatnim dniem czwartego miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu objęcia ubezpieczeniem oraz zgodnie z § 3 ust. 9 pkt 15) Warunków ubezpieczenia BPK wygaśnięcie ochrony
ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia BPK z ostatnim dniem piątego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu objęcia ubezpieczeniem – w
odniesieniu do Uczestników, o których mowa w § 2 pkt 3).

§4
Reklamacje rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK.
§5
1. Treść Zasad dostępna jest w placówkach BZ WBK oraz na stronie internetowej: www.bzwbk.pl i www.bzwbkaviva.pl.
2. W kwestiach nie uregulowanych w Zasadach stosuje się przepisy prawa polskiego.
3. Zasady obowiązują od dnia 1 lutego 2015 roku.

