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ANEKS
uniwersalny

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016 r.  
o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich niniejszym 
Aneksem wprowadza się zmiany do Ogólnych Warunków Ubezpie-
czenia (zwanych dalej OWU) w zakresie reklamacji i pozasądowego 
rozwiązywania sporów. W przypadku sprzeczności dotychczasowych 
zapisów OWU z postanowieniami Aneksu oraz w przypadku braku 
odpowiednich postanowień OWU w tym zakresie, stosuje się postano-
wienia niniejszego Aneksu. 

§ 1 Zmiany w OWU

Reklamacje i pozasądowe rozwiązywanie sporów

1. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu z umowy 
ubezpieczenia, będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo  
do zgłaszania UNIQA TU S.A. reklamacji w formie wskazanej  
w „Informacji dotyczącej procedury składania i rozpatrywania 
reklamacji” w związku ze świadczonymi przez UNIQA TU S.A. usłu-
gami.

2. UNIQA TU S.A. zobowiązana jest rozpatrzyć reklamację  
i udzielić odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczegól-
nie skomplikowanych przypadkach, jeżeli udzielenie odpowiedzi  
w powyższym terminie nie jest możliwe, Ubezpieczający/Ubezpie-
czony/Uprawniony z umowy ubezpieczenia zostanie w terminie  
30 dni od dnia otrzymania reklamacji powiadomiony o przyczy-
nach opóźnienia, okolicznościach podlegających dalszemu wyja-
śnianiu 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 reklama-
cję w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika 
informacji, albo, o ile Ubezpieczający/ Ubezpieczony/Uprawniony 
z umowy ubezpieczenia  złożył taki wniosek pocztą elektroniczną.

4. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu  
z umowy ubezpieczenia po wyczerpaniu postępowania reklamacyj-
nego przysługuje prawo do złożenia wniosku do podmiotu upraw-
nionego do pozasądowego rozwiązywania sporów o wszczęcie 
postępowania w związku ze świadczonymi przez UNIQA TU S.A. 
usługami.

5. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania spo-
rów w związku ze świadczonymi przez UNIQA TU S.A. usługami 
jest Rzecznik Finansowy (szczegółowe informacje dostępne na stro-
nie internetowej Rzecznika Finansowego https://rf.gov.pl/ ).

§ 2

1. Zmiany w OWU wprowadzone niniejszym Aneksem obowiązują  
od dnia 10 stycznia 2017 r. i zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu 
UNIQA TU S.A. z dnia 4 stycznia 2017 r.

2. Zmiany, o którym mowa w § 1 niniejszego Aneksu zamieszczono 
na stronie www.uniqa.pl 

Informacja dotycząca procedury składania i rozpatrywania rekla-
macji

Reklamacja związana ze świadczonymi przez UNIQA TU S.A. usłu-
gami może być złożona przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub 
Uprawnionego z umowy ubezpieczenia będącego osobą fizyczną:

•  w formie elektronicznej - za pośrednictwem formularza udostęp-
nionego na stronie www.uniqa.pl lub za pomocą poczty elektro-
nicznej na adres reklamacje@uniqa.pl;

•  w formie pisemnej - osobiście, w jednostce UNIQA TU S.A. obsłu-
gującej klientów, albo przesyłką pocztową na następujący adres:

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Departament Centrum Klienta - Zespół Obsługi Reklamacji

ul. Gdańska 132
90-520 Łódź

•  ustnie - telefonicznie CONTACT CENTER UNIQA pod numerem 
telefonu 801 597 597 (dla telefonów stacjonarnych) lub +48 42 
66 66 500 (dla telefonów komórkowych), w dni robocze od ponie-
działku do piątku w godzinach 8.00-19.00 oraz w soboty w godzi-
nach 8.00-16.00) albo osobiście podczas wizyty klienta w jedno-
stce UNIQA TU S.A. obsługującej klientów.

Aneks do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia w zakresie 
reklamacji i pozasądowego rozwiązywania sporów


