UBEZPIECZENIE PAKIETOWE KARTY
INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W RAMACH PAKIETU OFEROWANEGO DO KART VISA
ELECTRON ŻAGIEL
____________________________________________________________________________________________
§1
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” Spółka Akcyjna, na podstawie Umowy Generalnej nr
5/DZNKD/IF/2009 zawartej z ŻAGIEL S.A. z siedzibą w Lublinie, udziela użytkownikom kart kredytowych
wydawanych przez Kredyt Bank S.A. dla klientów indywidualnych ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
UBEZPIECZENIA dla posiadaczy aktywnych kart VISA ELECTRON Żagiel w zakresie:
1. nieupoważnionego Użycia karty dla posiadacza karty,
2. rabunku gotówki,
3. ubezpieczenia karty/dokumentów,
POJĘCIA OGÓLNE
§2
1. Przez pojęcie „karta płatnicza” rozumie się kartę identyfikującą wydawcę i upoważnionego posiadacza,
uprawniającą do wypłaty gotówki i dokonywania zapłaty, także do dokonywania wypłaty gotówki i zapłaty
z wykorzystaniem kredytu.
2. Przez pojęcie „kradzież” rozumie się działanie polegające na bezprawnym zaborze karty lub gotówki w celu
przywłaszczenia.
3. Przez pojęcie „osoba trzecia” rozumie się osobę, która nie jest posiadaczem karty płatniczej i jej dane
identyfikacyjne nie zostały umieszczone na karcie płatniczej, a dokonuje transakcji wbrew woli Ubezpieczonego.
4. Przez pojęcie „okres ochrony ubezpieczeniowej” rozumie się okres ważności karty.
5. Przez pojęcie „osoby bliskie” rozumie się członków najbliższej rodziny Ubezpieczonego tj. małżonka, dzieci,
rodziców.
6. Przez pojęcie „PIN” rozumie się osobisty numer identyfikacyjny - kod cyfrowy, znany tylko posiadaczowi karty.
PIN zastępuje podpis posiadacza karty i służy do jego identyfikacji w przypadku posługiwania się kartą
w urządzeniach wymagających jego wprowadzenia.
7. Przez pojęcie „rabunek” rozumie się działanie polegające na bezprawnym zaborze gotówki/karty/dokumentów
w celu przywłaszczenia w wyniku zastosowania przemocy fizycznej lub groźby jej natychmiastowego użycia albo
doprowadzenia człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności. Dodatkowo w przypadku rabunku gotówki
wprowadza się warunek, iż rabunek następuje bezpośrednio po dokonaniu transakcji w bankomacie lub, gdy
sprawca zmusił Ubezpieczonego do dokonania transakcji z użyciem PIN, a Ubezpieczony bezpośrednio przed
zdarzeniem miał wyraźny zamiar dokonania operacji w bankomacie.
8. Przez pojęcie „rachunek” rozumie się rachunek w rozumieniu ustawy Prawo bankowe prowadzony przez
Ubezpieczającego, w ciężar którego dokonywane są transakcje przy użyciu Karty.
9. Przez pojęcie „transakcja” rozumie się jednorazową operację dokonaną przy użyciu karty, w tym:
1) transakcję bezgotówkową - płatność za nabywane towary i usługi dokonana w sieci handlowej i usługowej
przyjmującej zapłatę kartami,
2) transakcję gotówkową - wypłatę gotówki w bankomatach akceptujących karty.
10. Przez pojęcie „Ubezpieczający” rozumie się Żagiel S.A. z siedzibą w Lublinie.
11.Przez pojęcie „Ubezpieczony” rozumie się osobę fizyczną na rachunek której zawarto umowę ubezpieczenia,
posiadającą ważą, określoną w umowie, kartę wydaną przez KREDYT BANK S.A.
12. Przez pojęcie „umowa o kartę” rozumie się umowę o wydanie karty kredytowej VISA ELECTRON Żagiel
i przyznanie limitu kredytowego, zawieraną za pośrednictwem ubezpieczającego pomiędzy Bankiem a ubezpieczonym, na podstawie której Bank przyznaje ubezpieczonemu kredyt do wysokości przyznanego limitu
kredytowego; przez umowę karty rozumie się wyłącznie umowę zawartą zgodnie z Zasadami wydania i obsługi
karty Visa Electron Żagiel.
13.Przez pojęcie „zastrzelenie karty” rozumie się czynność bankową powodującą zablokowanie możliwości
dokonywania transakcji kartą; od tej chwili pełna odpowiedzialność za transakcje dokonane przy użyciu karty
przechodzi na KREDYT BANK S.A.
14.Przez pojęcie „zdarzenie” rozumie się utratę karty w wyniku kradzieży, rabunku lub zagubienia oraz utratę
dokumentów w wyniku rabunku, a takŜe utratę pracy lub upadłość.
15.Przez pojęcie „zestawienie operacji” rozumie się informację o dokonanych transakcjach przy użyciu karty
płatniczej, przesyłaną przez KREDYT BANK S.A. w sposób i w terminach określonych w umowie o kartę,
posiadaczowi karty płatniczej .
ZAKRES I SUMY UBEZPIECZENIA
§3
Podane poniżej sumy ubezpieczenia dotyczą każdych 12 miesięcy okresu ochrony ubezpieczeniowej:
1) nieupoważnione użycie karty 150 EUR

2) rabunek gotówki 1000 zł
3) rabunek karty /dokumentów 300 zł
1. Suma ubezpieczenia z tytułu nieupoważnionego użycia karty jest równowartością w złotych 150 EUR i stanowi
górną granicę odpowiedzialności WARTY z tytułu wszystkich transakcji dokonanych w wyniku jednego zdarzenia
według średniego kursu EUR ogłaszanego przez Prezesa NBP, obowiązującego w dniu dokonania zastrzeżenia
karty. Suma obejmuje jedną i wszystkie transakcje w wyniku zdarzenia w okresie odpowiedzialności WARTY.
2. Suma ubezpieczenia z tytułu rabunku gotówki obejmuje jedno i wszystkie zdarzenia jakie miały miejsce w okresie
ochrony ubezpieczeniowej i stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY.
3. Suma ubezpieczenia z tytułu rabunku karty/dokumentów wynosi 300 zł, określona jest według wartości
odtworzeniowej i stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY za szkody powstałe w wyniku zdarzenia
objętego ochroną ubezpieczeniową. Suma ubezpieczenia obejmuje jedno i wszystkie zdarzenia jakie miały
miejsce w okresie każdych 12 miesięcy liczonych od momentu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej i stanowi
górna granicę odpowiedzialności WARTY. Suma ubezpieczenia w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej
ulega zmniejszeniu o wysokości wypłaconego odszkodowania, aż do jej całkowitego wyczerpania.
NIEUPOWAŻNIONE UŻYCIE KARTY
§4
Ubezpieczeniem objęta jest kwota (wartość) transakcji dokonanych przez osobę trzecią bez wiedzy i zgody
Ubezpieczonego za pośrednictwem ubezpieczonej, ważnej karty płatniczej utraconej w wyniku kradzieży, rabunku
lub zagubienia, na terenie Polski i poza jej granicami.
RABUNEK GOTÓWKI
§5
Ubezpieczeniem objęta jest kwota pieniężna wypłacona z bankomatu i utracona przez Ubezpieczonego w wyniku
rabunku na terenie Polski i poza jej granicami w czasie 15 godzin od momentu dokonania transakcji w bankomacie.
RABUNEK KARTY, DOKUMENTÓW
§6
Ubezpieczenie obejmuje:
1. dokumenty: dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu, paszport, legitymację studencką,
2. kartę/y płatnicze,
znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczonego i będące pod jego bezpośrednią opieką, a utracone w wyniku
rabunku.
OKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
§7
1. Okres odpowiedzialności w poszczególnych zakresach ubezpieczenia rozpoczyna się od momentu aktywacji
karty kredytowej i trwa przez okres jej ważności jednakże nie dłużej niż przez okres, za który została zapłacona
składka ubezpieczeniowa.
2. Z tytułu nieupoważnionego użycia karty odpowiedzialność Warty ustaje z chwilą zastrzeżenia karty przez
posiadacza karty zgodnie z wymogami umowy o kartę.
3. Z tytułu rabunku gotówki odpowiedzialność WARTY w stosunku do Ubezpieczonych rozpoczyna się w momencie
wypłaty gotówki z bankomatu i kończy się z upływem 15 godzin.
OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
NIEUPOWAŻNIONE UŻYCIE KARTY
§8
1. WARTA nie odpowiada za szkody jeżeli nie został zachowany termin przewidziany przez Bank na zakwestionowanie transakcji przez Ubezpieczonego.
2. WARTA nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek:
1) działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, zamieszek cywilnych i wojskowych,
2) rozruchów, bójek, buntu, rewolucji, powstania, aktów terrorystycznych,
3) konfiskaty, zatrzymania lub zniszczenia, które nastąpiły zgodnie z decyzją organów władzy państwowej.
3. WARTA nie ponosi odpowiedzialności również w przypadku:
1) utraty Karty:
a) nie zgłoszonej do Banku zgodnie z wymogami umowy o kartę,
b) w wyniku pozostawienia jej bez zabezpieczenia w miejscach ogólnodostępnych, np. w środku transportu
publicznego, restauracji, sklepie,
c) w wyniku jej kradzieży lub rabunku, nie zgłoszonej na Policję w ciągu 48 godzin od chwili ujawnienia się
zdarzenia,
2) nie zgłoszenia zajścia nieupoważnionych transakcji na Policji,
3) udostępnienia karty płatniczej osobie trzeciej, chyba że umowa o kartę przewiduje inaczej,
4) winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego, osób bliskich lub osób za które Ubezpieczony
ponosi odpowiedzialność,
5) usiłowania lub popełnienia przez Ubezpieczonego, osoby bliskie, osoby za które Ubezpieczony ponosi
odpowiedzialność - przestępstwa,
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6) transakcji dokonanych przy użyciu PIN-u, chyba ze:
a) PIN znalazł się w posiadaniu osoby trzeciej w wyniku zastosowania przez nią wobec Ubezpieczonego
przemocy fizycznej lub groźby jej użycia,
b) nieupoważnione użycie karty miało miejsce w ciągu 3 godzin od momentu użycia przez Ubezpieczonego
numeru PIN w miejscu publicznym
c) nieupoważnione użycie karty miało miejsce bezpośrednio po dokonaniu rabunku w miejscu zamieszkania
Ubezpieczonego .
7) wykorzystania karty płatniczej bez fizycznego jej przedstawienia i elektronicznej identyfikacji posiadacza lub
bez złożenia przez niego własnoręcznego podpisu na dokumencie obciążeniowym, o ile umowa o kartę nie
przewiduje inaczej.
4. WARTA nie pokrywa żadnych innych kwot transakcji obciążających rachunek Ubezpieczonego.

1.

2.
3.

4.

RABUNEK GOTÓWKI
§9
WARTA nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek:
1) działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, zamieszek cywilnych i wojskowych,
2) rozruchów, bójek, buntu, rewolucji, powstania, aktów terrorystycznych,
3) konfiskaty, zatrzymania lub zniszczenia, które nastąpiły zgodnie z decyzją organów władzy państwowej,
4) działań Ubezpieczonego lub osób bliskich, będących pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków
psychotropowych.
WARTA nie odpowiada za utratę gotówki podjętej z bankomatu przy użyciu skradzionej karty.
WARTA nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy utrata gotówki nastąpiła w wyniku zdarzenia:
1) nie mającego znamion rabunku,
2) będącego następstwem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego, osób bliskich lub osób, za
które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
3) będącego następstwem nieuczciwego lub przestępczego działania Ubezpieczonego, osób bliskich, lub osób,
za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność.
WARTA nie ponosi również odpowiedzialności w przypadku:
1) gdy numer PIN był zapisany na karcie,
2) braku udokumentowania zgłoszenia zdarzenia na policji w ciągu 48 godzin od zdarzenia,
3) innych transakcji obciążających rachunek Ubezpieczonego niż te określone w umowie ubezpieczenia.
RABUNKEK KARTY, DOKUMENTÓW
§ 10

1. WARTA nie odpowiada za szkody:
1) wyrządzone umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego,
2) zaistniałe w sytuacji, gdy poszkodowany był pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków
odurzających,
2. WARTA nie odpowiada również za inne przedmioty niż te, które stanowią przedmiot ubezpieczenia.

1.

2.

3.
4.

POSTĘPOWANIE W RAZIE ZDARZENIA ZWIĄZANEGO Z:
NIEUPOWAŻNIONYM UŻYCIEM KARTY
§ 11
Ubezpieczony zobowiązany jest do:
1) przechowywania karty płatniczej i ochrony PIN’u, z zachowaniem należytej staranności,
2) nieprzechowywania karty płatniczej razem z PIN’em,
3) niezwłocznego zgłoszenia do Banku utraty lub zniszczenia karty płatniczej, i dokonania zastrzeżenia zgodnie
z wymogami umowy o kartę,
4) nieudostępniania karty płatniczej i PIN’u osobom nieuprawnionym.
W przypadku zajścia zdarzenia powodującego szkodę Ubezpieczony zobowiązany jest:
1) zgłosić ten fakt Ubezpieczającemu w terminie określonym w umowie o kartę przewidzianym na zakwestionowanie nieupoważnionych transakcji,
2) powiadomić Ubezpieczającego o utracie karty i dokonać jej zastrzeżenia zgodnie z umową o kartę,
3) w przypadku kradzieży karty, zgłosić zdarzenie na Policję w przeciągu 48 godzin od chwili ujawnienia się
zdarzenia,
4) podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu zmniejszenia szkody oraz zabezpieczyć wszelkie dowody z nią
związane,
5) poinformować Policję o nieupoważnionych transakcjach,
6) w terminie 30 dni od daty zakończenia cyklu rozliczeniowego wskazanego w umowie o kartę złożyć do
WARTY pisemne zgłoszenie szkody poprzez wypełnienie druku "Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia kart
bankowych od nieupoważnionego użycia/ rabunku gotówki”.
Jeżeli z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczony nie zgłosił szkody w terminie wskazanym w ust.
2, pkt 6 WARTA może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia
szkody lub uniemożliwiło WARCIE ustalenie okoliczności i skutków wypadku.
Jeżeli z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczony nie zastosował środków , określonych w ust. 2
pkt 4, WARTA nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.
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5. W razie niedopełnienia któregokolwiek z pozostałych obowiązków, o których mowa w ust. 1, 2 WARTA może
odmówić wypłaty świadczenia lub je odpowiednio zmniejszyć o ile miało to wpływ na ustalenie okoliczności
zdarzenia bądź ustalenie rozmiarów szkody.
RABUNKIEM GOTÓWKI
§ 12
1. Ubezpieczony zgłasza szkodę do WARTY w ciągu 30 dni od dnia powstania szkody, załączając następujące
dokumenty:
a) wypełnione „Zgłoszenie szkody z dodatkowego ubezpieczenia kart bankowych od nieupoważnionego
użycia/rabunku gotówki”,
b) potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na Policji,
c) kopię miesięcznego wyciągu z rachunku bankowego lub zestawienie transakcji dokonanych przy użyciu karty,
wchodzących w zakres ubezpieczenia.
2. Ubezpieczający i Ubezpieczony zobowiązani są udostępnić WARCIE inne dodatkowe dokumenty, niezbędne do
weryfikacji zdarzenia i ustalenia wysokości odszkodowania.
3. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem i przesłaniem niezbędnych dokumentów ponosi Ubezpieczony.
4. WARTA zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych przez Ubezpieczonego dokumentów przez
specjalistów.
5. WARTA zobowiązana jest wypłacić należne odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o szkodzie .
6. W przypadku niemożności wyjaśnienia okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności WARTY lub
wysokości odszkodowania w terminie określonym powyżej WARTA zobowiązana jest, jeżeli uznaje swoją
odpowiedzialność, wypłacić odszkodowanie lub świadczenie w terminie 14 dni od dnia, w którym przy
zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Bezsporną część odszkodowania
lub świadczenia WARTA zobowiązana jest wypłacić w terminie określonym w ust. 5.
7. WARTA powiadamia pisemnie Ubezpieczonego o odmowie wypłaty odszkodowania lub przyznaniu
odszkodowania w innej wysokości niż w zgłoszonym roszczeniu wskazując na okoliczności oraz podstawę
prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania wraz z pouczeniem
o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
8. Jeżeli z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczony nie zgłosił szkody w terminie wskazanym w ust. 1
WARTA może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub
uniemożliwiło WARCIE ustalenie okoliczności i skutków wypadku.
9. Odszkodowanie wypłacane jest bezpośrednio na rachunek Ubezpieczonego.
10.Wysokość wypłaconego odszkodowania z tytułu wystąpienia jednego lub wszystkich zdarzeń w okresie ochrony
ubezpieczeniowej nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia i stanowi
górną granicę odpowiedzialności WARTY.
11.Każdorazowa wypłata odszkodowania powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia
w okresie ochrony ubezpieczeniowej.
RABUNKIEM KARTY, DOKUMENTÓW
§ 13
1. W razie powstania szkody Ubezpieczony obowiązany jest:
1) użyć wszelkich dostępnych mu środków w celu zmniejszenia szkody oraz w celu zabezpieczenia przed dalszą
szkodą przedmiotu ubezpieczenia bezpośrednio zagrożonego,
2) powiadomić niezwłocznie (najpóźniej w ciągu 48 godzin od chwili ujawnienia zdarzenia) miejscowy organ
Policji o rabunku dokumentów; zawiadomienie powinno zawierać wykaz utraconych dokumentów,
3) powiadomić Ubezpieczającego o utracie karty płatniczej w trybie określonym w regulaminie utraconej karty,
4) zgłosić niezwłocznie nie później niż w ciągu 14 dni (jeżeli szkoda powstała za granicą 14 dni od dnia powrotu
do kraju), szkodę do WARTY kontaktując się telefonicznie z Centrum Alarmowym WARTY pod numerem
telefonu 0 801 311 311 (z telefonu stacjonarnego, tylko z terytorium RP) lub +48 601 311 311 oraz podać co
najmniej następujące dane:
(a) PESEL Ubezpieczonego,
(b) imię, nazwisko i adres zamieszkania Ubezpieczonego,
(c) nr telefonu, pod którym możliwy jest kontakt z Ubezpieczonym,
(d) krótki opis zdarzenia,
(e) inne informacje wymagane przez Operatora Centrum Alarmowego WARTY.
5) złożyć w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od dnia szkody rachunek/ki zapłacony/e za uzyskanie
duplikatów lub nowych przedmiotów. WARTA zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych rachunków.
2. Jeżeli z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczony nie dopełnił któregokolwiek, z obowiązków
niniejszego paragrafu, w tym także podał nieprawdziwe dane dotyczące okoliczności lub skutków zdarzenia,
WARTA może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody.
3. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem i przesłaniem niezbędnych dokumentów ponosi Ubezpieczony.
4. WARTA zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych przez Ubezpieczonego dokumentów.
Koszty związane z uzyskaniem i przesłaniem niezbędnych dokumentów ponosi Ubezpieczony. WARTA
zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych przez Ubezpieczonego dokumentów przez specjalistów.
4

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY I WYPŁATA ODSZKODOWANIA
NIEUPOWAŻNIONE UŻYCIE KARTY
§ 14
1. Ustalenie wysokości szkody oraz zasadności i wysokości odszkodowania – następuje na podstawie niżej
wymienionych przedłożonych przez Ubezpieczonego dokumentów:
1) „Zgłoszenia szkody z dodatkowego ubezpieczenia kart bankowych od nieupoważnionego użycia/rabunku
gotówki”,
2) potwierdzenia zgłoszenia zdarzenia na Policji,
3) kopii miesięcznego wyciągu z rachunku bankowego lub zestawienie transakcji dokonanych przy użyciu karty,
wchodzących w zakres ubezpieczenia,
4) potwierdzenia Banku dotyczącego wykonanych transakcji.
2. Ubezpieczony i Ubezpieczający zobowiązani są na prośbę WARTY, przedstawić inne dodatkowe dokumenty,
niezbędne do weryfikacji zdarzenia i ustalenia wysokości odszkodowania.
3. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem i przesłaniem niezbędnych dokumentów ponosi Ubezpieczony.
4. WARTA zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych przez Ubezpieczonego dokumentów przez
specjalistów.
5. WARTA zobowiązana jest wypłacić należne odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o szkodzie.
6. W przypadku niemożności wyjaśnienia okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności WARTY lub
wysokości odszkodowania w terminie określonym powyżej WARTA zobowiązana jest, jeżeli uznaje swoją
odpowiedzialność, wypłacić odszkodowanie w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej
staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Bezsporną część odszkodowania WARTA zobowiązana
jest wypłacić w terminie określonym w ust. 5.
7. WARTA powiadamia pisemnie Ubezpieczonego o odmowie wypłaty odszkodowania lub przyznaniu
odszkodowania w innej wysokości niż w zgłoszonym roszczeniu wskazując na okoliczności oraz podstawę
prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania wraz z pouczeniem
możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
8. Odszkodowanie wypłacane jest bezpośrednio na rachunek Ubezpieczonego.
9. Każdorazowa wypłata odszkodowania powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia
w okresie ochrony ubezpieczeniowej.
10.Wysokość wypłaconego odszkodowania z tytułu zdarzenia w okresie ochrony ubezpieczeniowej nie może
przekroczyć sumy ubezpieczenia wskazanej w umowie ubezpieczenia dla danego rodzaju karty i stanowi górną
granicę odpowiedzialności WARTY.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

RABUNEK GOTÓWKI
§ 15
Ubezpieczony zgłasza szkodę do WARTY w ciągu 30 dni od dnia powstania szkody, załączając następujące
dokumenty:
a) wypełnione „Zgłoszenie szkody z dodatkowego ubezpieczenia kart bankowych od nieupoważnionego
użycia/rabunku gotówki”,
b) potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na Policji,
c) kopię miesięcznego wyciągu z rachunku bankowego lub zestawienie transakcji dokonanych przy użyciu karty,
wchodzących w zakres ubezpieczenia.
Ubezpieczający i Ubezpieczony zobowiązani są udostępnić WARCIE inne dodatkowe dokumenty, niezbędne do
weryfikacji zdarzenia i ustalenia wysokości odszkodowania.
Wszelkie koszty związane z uzyskaniem i przesłaniem niezbędnych dokumentów ponosi Ubezpieczony.
WARTA zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych przez Ubezpieczonego dokumentów przez
specjalistów.
WARTA zobowiązana jest wypłacić należne odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o szkodzie .
W przypadku niemożności wyjaśnienia okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności WARTY lub
wysokości odszkodowania w terminie określonym powyżej WARTA zobowiązana jest, jeżeli uznaje swoją
odpowiedzialność, wypłacić odszkodowanie lub świadczenie w terminie 14 dni od dnia, w którym przy
zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Bezsporną część odszkodowania
lub świadczenia WARTA zobowiązana jest wypłacić w terminie określonym w ust. 5.
WARTA powiadamia pisemnie Ubezpieczonego o odmowie wypłaty odszkodowania lub przyznaniu odszkodowania w innej wysokości niż w zgłoszonym roszczeniu wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną
uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania wraz z pouczeniem o możliwości
dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
Jeżeli z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczony nie zgłosił szkody w terminie wskazanym w ust. 1
WARTA może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub
uniemożliwiło WARCIE ustalenie okoliczności i skutków wypadku.
Odszkodowanie wypłacane jest bezpośrednio na rachunek Ubezpieczonego.
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10.Wysokość wypłaconego odszkodowania z tytułu wystąpienia jednego lub wszystkich zdarzeń w okresie ochrony
ubezpieczeniowej nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia i stanowi górną granicę odpowiedzialności
WARTY.
11.Każdorazowa wypłata odszkodowania powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia
w okresie ochrony ubezpieczeniowej.

1.
2.
3.
4.

5.

RABUNEK KARTY, DOKUMENTÓW
§ 16
Wysokość szkody ustala się jako koszt wykonania duplikatów albo koszt nabycia nowych przedmiotów
ubezpieczenia.
Odszkodowanie wypłacane jest bezpośrednio na rachunek Ubezpieczonego na podstawie przedłożonych
rachunków/faktur.
WARTA zobowiązana jest wypłacić należne odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania od
Ubezpieczonego dokumentów, o których mowa w ust. 2.
W przypadku gdy w terminie, określonym w ust. 3 niemożliwe okaże się wyjaśnienie okoliczności niezbędnych
dla ustalenia odpowiedzialności WARTY lub wysokości odszkodowania, WARTA wypłaci odszkodowanie w ciągu
14 dni od wyjaśnienia powyższych okoliczności. Jednakże bezsporną część odszkodowania wypłaci w terminie
określonym w ust. 3.
Jeżeli zdarzenie stanowiące podstawę zgłoszenia roszczenia w oparciu o niniejsze warunki jest dodatkowo
objęte ochroną ubezpieczeniową przez jeden lub kilka innych zakładów ubezpieczeń, WARTA odpowiada do
wysokości szkody w takim stosunku, w jakim przyjęta przez WARTĘ suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych
sum ubezpieczenia wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia.

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ
§ 17
1. Skargi i zażalenia mogą być składane przez Ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy
ubezpieczenia w formie pisemnej do TUiR WARTA S.A. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub
zażalenia jest:
a. Dyrektor Departamentu w Centrali zawierającego umowę ubezpieczenia – w zakresie oferty ubezpieczeniowej,
b. Dyrektor Centrum Likwidacji Szkód – w zakresie likwidacji szkód,
który pisemnie udziela odpowiedzi osobie składającej skargę lub zażalenie.
2. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów
o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego,
ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy z ubezpieczenia.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 18
Informacja została sporządzona przez TUiR „WARTA” S.A. w oparciu o postanowienia Umowy Generalnej nr
5/DZNKD/IF/2009 oraz o Ogólne Warunki Ubezpieczenia do kart bankowych z dnia 10 sierpnia 2007 roku , jak
również: Ogólne Warunki Ubezpieczenia dla Kredytobiorców z dnia 10 sierpnia 2007 roku.
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INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OFEROWANEGO DO KART VISA ELECTRON Żagiel
UBEZPIECZENIE dla posiadaczy aktywnych kart VISA ELECTRON Żagiel w zakresie utraty pracy/upadłości.

1.
2.
3.
4.

POJĘCIA OGÓLNE
§1
Przez pojęcie „data utraty pracy” rozumie się dzień zakończenia trwania stosunku pracy zgodnie ze
Świadectwem Pracy lub dzień uprawomocnienia się postanowienia o upadłości.
Przez pojęcie „karta płatnicza” rozumie się kartę identyfikującą wydawcę i upoważnionego posiadacza,
uprawniającą do wypłaty gotówki i dokonywania zapłaty, także do dokonywania wypłaty gotówki i zapłaty
z wykorzystaniem kredytu.
Przez pojęcie „upadłość” rozumie się ogłoszenie przez właściwy sąd upadłości osoby prowadzącej działalność
gospodarczą w wyniku utraty zdolności do spłaty zobowiązań.
Przez pojęcie „utrata pracy” rozumie się rozwiązanie stosunku pracy zgodnie z Kodeksem Pracy nie związane
z wolą lub winą Ubezpieczonego (wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, rozwiązanie umowy o
pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia, rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron na wniosek
pracodawcy).

ZAKRES I SUMY UBEZPIECZENIA
§2
Suma ubezpieczenia z tytułu utraty pracy/upadłości określona jest na jedno zdarzenie jakie miało miejsce w okresie
ochrony ubezpieczeniowej i stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY.
UTRATA PRACY/UPADŁOŚĆ
§3
1. Ubezpieczeniem objęte jest zdarzenie utraty pracy przez Ubezpieczonego bądź postanowienie o ogłoszeniu
upadłości Ubezpieczonego prowadzącego działalność gospodarczą (na własny rachunek jako osoba fizyczna)
powstałe z przyczyn niezależnych od winy i woli Ubezpieczonego.
2. WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową posiadaczy aktywnych kart kredytowych Visa Elektron Żagiel
oferowanych przez ubezpieczającego oraz spełniających poniższe warunki:
1) pracują na podstawie umowy o pracę i nie są w okresie wypowiedzenia lub
2) prowadzą działalność gospodarczą, nie krócej niż 3 miesiące przed przystąpieniem do ubezpieczenia i nie
mają zaległości w spłacie swoich zobowiązań w szczególności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
(ZUS) oraz Urzędu Skarbowego (US), oraz
3) nie pobierają świadczenia rentowego wypłacanego przez ZUS w związku ze stanem zdrowia,
4) ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 65 roku życia.
3. W zakresie ochrony ubezpieczenia od utraty pracy/upadłości WARTA wypłaca świadczenie miesięczne przez
okres pozostawania bez pracy w wysokości kwoty zobowiązania miesięcznego z tytułu umowy kredytowej (spłaty
minimalnej w odniesieniu do karty kredytowej), wypłacane przez okres maksymalnie 6 miesięcy.
OKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
§4
Okres odpowiedzialności w poszczególnych zakresach ubezpieczenia rozpoczyna się od momentu aktywacji karty
kredytowej i trwa przez okres jej ważności jednakże nie dłużej niż przez okres, za który została zapłacona składka
ubezpieczeniowa.
OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
UTRATA PRACY/UPADŁOŚĆ
§5
1. WARTA nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek:
1) działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, zamieszek,
2) rozruchów, bójek, buntu, rewolucji, powstania, aktów terrorystycznych,
3) wybuchu, skażenia toksycznego, działania promieniowania jonizującego lub skażenia radioaktywnego
pochodzącego z jakiegokolwiek źródła wykorzystującego energię jądrową (nie wyłączając działania broni oraz
innych urządzeń i ich komponentów), a w szczególności z paliwa jądrowego lub z jakichkolwiek odpadów
promieniotwórczych powstałych w wyniku reakcji rozpadu albo syntezy jądrowej,
4) winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego,
5) prowadzenia wszelkiego rodzaju pojazdów bez wymaganych prawem uprawnień, względnie po spożyciu
alkoholu, zażyciu narkotyków lub innych środków odurzających,
6) usiłowania lub popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa lub samobójstwa,
7) usiłowania lub dokonania samookaleczenia a także usiłowania lub dokonania przez osobę trzecią okaleczenia
Ubezpieczonego na jego prośbę,
8) spożycia alkoholu, zażycia narkotyków lub innych środków odurzających,
9) posługiwania się wszelkiego rodzaju ogniami sztucznymi, petardami itp. środkami pirotechnicznymi.
2. Ponadto WARTA nie odpowiada w przypadku:
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1) wystąpienia jakichkolwiek zaległości w spłacie kredytu (kwoty minimalnej), jeżeli powstały przed dniem
wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem,
2) utraty pracy mającej miejsce w okresie pierwszych 60 dni licząc od przystąpienia do ubezpieczenia, a także
spowodowanej:
a) sezonowym bezrobociem w zawodzie wykonywanym przez Ubezpieczonego,
b) wygaśnięciem umowy o pracę zawartej na czas określony,
c) wypowiedzeniem umowy o pracę przez Ubezpieczonego lub rozwiązaniem umowy o pracę za porozumieniem stron na wniosek Ubezpieczonego,
d) rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika,
e) brakiem podejmowania przez Ubezpieczonego wysiłku w celu pozyskania nowego zatrudnienia,
f) odmową przyjęcia przez Ubezpieczonego jakiejkolwiek oferty zatrudnienia, która z powodu kwalifikacji
i doświadczenia Ubezpieczonego oraz lokalizacji miejsca pracy mogłaby być przez Ubezpieczonego
przyjęta,
3) ogłoszenia upadłości w ciągu pierwszych 90 dni licząc od przystąpienia do ubezpieczenia,
4) utraty pracy lub ogłoszenia upadłości, jeżeli Ubezpieczony otrzymuje świadczenie z tytułu wystąpienia
czasowej niezdolności do pracy,
5) podjęcia przez Ubezpieczonego jakiejkolwiek pracy zarobkowej,
6) nieprzedstawienia dokumentów potwierdzających utratę pracy lub niezdolność do pracy lub upadłość.
3. WARTA nie ponosi odpowiedzialności również jeżeli:
1) w chwili przystąpienia do ubezpieczenia Ubezpieczony wiedział, że zostanie bezrobotnym lub wiedział
o planowanych zwolnieniach grupowych w zakładzie pracy lub planach restrukturyzacji,
2) przed przystąpieniem do ubezpieczenia posiadał zaległości w spłacie zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej,
3) w chwili przystąpienia do ubezpieczenia Ubezpieczony uzyskiwał wynagrodzenie z tytułu już nie świadczonej
pracy.
4. Świadczenie nie jest wypłacane również wtedy, gdy przed utratą pracy Ubezpieczony był zatrudniony
w przedsiębiorstwie, którego akcjonariuszem, udziałowcem lub współwłaścicielem był lub jest krewny
Ubezpieczonego (nie dotyczy sytuacji, kiedy akcje przedsiębiorstwa notowane są na giełdzie papierów
wartościowych).
5. Ponadto WARTA nie ponosi odpowiedzialności jeżeli niezdolność do pracy lub okres pozostawania bez pracy na
skutek utraty pracy lub upadłości trwały krócej niż 60 dni.
POSTĘPOWANIE W RAZIE ZDARZENIA ZWIĄZANEGO Z:
UTRATĄ PRACY/UPADŁOŚCIĄ
§6
1. W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczony lub Uprawniony
zobowiązany jest złożyć w WARCIE wypełniony i podpisany formularz WARTY zgłoszenia szkody w ciągu 30 dni
od daty wystąpienia zdarzenia, jednak nie później niŜ w ciągu 14 dni po ustaniu okoliczności uniemożliwiających
wcześniejsze zgłoszenie szkody, przedstawiając stosowne dokumenty.
2. Dokumentami, o których mowa w ust. 1 są, w przypadku:
1) utraty pracy:
a) oświadczenie Ubezpieczonego, że utracił ostatnio wykonywaną pracę oraz nie wykonuje jakiejkolwiek
innej pracy zarobkowej,
b) kopia świadectwa pracy określającego tryb rozwiązania umowy o pracę, którą Ubezpieczony ostatnio
wykonywał,
c) kopia dokumentu stwierdzającego zarejestrowanie Ubezpieczonego jako bezrobotnego w Urzędzie Pracy.
2) ogłoszenia upadłości:
a) prawomocne postanowienie właściwego sądu,
b) kopia dokumentu stwierdzającego zarejestrowanie Ubezpieczonego jako bezrobotnego w Urzędzie Pracy.
3) Ubezpieczony ma obowiązek udostępnić inne dokumenty, które WARTA uzna za niezbędne do ustalenia
okoliczności i przyczyn wystąpienia zdarzenia.
4) Jeżeli Ubezpieczony nie dopełnił któregokolwiek z obowiązków wymienionych w ust. 1 i 3, a ma to wpływ na
ustalenie okoliczności zdarzenia, rozmiaru szkody lub wysokości świadczenia, WARTA może odmówić
wypłaty świadczenia lub odpowiednio je zmniejszyć.
3. Ubezpieczony ma obowiązek udostępnić także inne wskazane przez Wartę dokumenty, potrzebne do ustalenia
okoliczności i przyczyn wystąpienia zdarzenia.
4. Jeżeli z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczony nie zgłosił szkody w terminie wskazanym w ust.1,
WARTA może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub
uniemożliwiło WARCIE ustalenie okoliczności i skutków wypadku.
5. W razie niedopełnienia któregokolwiek z pozostałych obowiązków, o których mowa w ust.2 WARTA może
odmówić wypłaty świadczenia lub je odpowiednio zmniejszyć o ile miało to wpływ na ustalenie okoliczności
zdarzenia bądź ustalenie rozmiarów szkody.
Koszty związane z uzyskaniem i przesłaniem niezbędnych dokumentów ponosi Ubezpieczony. WARTA
zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych przez Ubezpieczonego dokumentów przez specjalistów.
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USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY I WYPŁATA ODSZKODOWANIA
UTRATA PRACY/UPADŁOŚĆ
§7
1. Ustalenie zasadności wypłaty świadczenia następuje na podstawie przedłożonych przez Ubezpieczonego
dokumentów. WARTA wypłaca świadczenie na podstawie uznania roszczenia, ugody lub prawomocnego
orzeczenia sądowego.
2. Jeżeli okres pozostawania bez pracy na skutek utraty pracy lub upadłości trwał dłużej niż 60 dni WARTA wypłaca
świadczenie za okres od daty wystąpienia zdarzenia, zgodnie z niniejszymi warunkami ubezpieczenia.
3. WARTA wypłaca świadczenia z tytułu utraty pracy lub upadłości w ratach miesięcznych odpowiednio przez okres
pozostawania bez pracy, w wysokości wynikającej z harmonogramu zestawienia operacji, maksymalnie przez
okres 6 miesięcy.
4. W przypadku zaistnienia w czasie trwania kredytu kilku zdarzeń objętych ubezpieczeniem, WARTA wypłaci
więcej niż jedno świadczenie, jeżeli kolejne zdarzenie wystąpiło nie wcześniej niż 6 m-cy od dnia wypłaty
ostatniej raty świadczenia z tytułu poprzedniego zdarzenia. Wypłata świadczenia nastąpi zgodnie z zasadami
określonymi w ust. 2. i 3.
5. W przypadku podjęcia pracy trwającej nie dłużej niż 3 miesiące ( na podstawie umowy o pracę lub umowy
cywilnoprawnej) w czasie wypłaty świadczenia z tytułu utraty pracy wypłata jest zawieszana. Wznowienie wypłaty
świadczenia następuje po zakończeniu pracy tymczasowej, przy czym suma wypłaconych świadczeń
miesięcznych wypłaconych przed podjęciem pracy tymczasowej i po zakończeniu pracy tymczasowej, nie może
przekroczyć liczby rat kredytu określonej w umowie ubezpieczenia.
6. Jeżeli Ubezpieczony utracił pracę w trybie uniemożliwiającym mu uzyskanie świadczenia, a następnie
doprowadził do zmiany kwalifikacji trybu rozwiązania umowy o pracę na mocy prawomocnego wyroku sądu,
świadczenie przysługuje od daty utraty pracy.
7. Zasadność kontynuacji wypłacania miesięcznych świadczeń z tytułu utraty pracy lub upadłości, musi być
potwierdzana przez Ubezpieczonego w kolejnych miesiącach. Dokumenty potwierdzające pozostawanie bez
pracy powinny być dostarczone niezwłocznie po ich wydaniu bądź dokonaniu stosownej adnotacji, jednak nie
później niż na 7 dni przed terminem płatności raty świadczenia (terminy rat określa harmonogram zestawienia
operacji). Niedostarczenie dokumentów w podanym terminie powoduje wstrzymanie wypłaty świadczenia.
8. WARTA może wystąpić do Ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego o wyrażenie pisemnej zgody
na wystąpienie WARTY do podmiotów, które udzielały świadczeń zdrowotnych Ubezpieczonemu w celu
uzyskania informacji związanych z weryfikacją podanych przez tę osobę danych o jej stanie zdrowia, ustaleniu
praw osoby do świadczenia z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia w szczególności do lekarzy, którzy nad Ubezpieczonym sprawowali lub nadal sprawują opiekę po wypadku. WARTA może
odmówić świadczenia lub je zmniejszyć w wypadku odmowy udzielenia zgody na uzyskanie informacji, o których
mowa powyżej jeżeli miało to wpływ na ustalenie istnienia lub zakresu jej odpowiedzialności.
9. W uzasadnionych przypadkach budzących wątpliwość co do uznania roszczenia, WARTA może skierować
Ubezpieczonego na specjalistyczne badania lekarskie, które odbywają się na koszt WARTY i są przeprowadzane
przez lekarzy powołanych przez WARTĘ.
10. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do zasięgnięcia opinii specjalistów oraz weryfikacji wszelkich dokumentów
przedłożonych przez Ubezpieczonego lub osoby reprezentujące jego interesy.
11. WARTA zobowiązana jest wypłacić należne świadczenie w terminie 30 dni od daty zawiadomienia WARTY
o wypadku .
12. W przypadku niemożności wyjaśnienia okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności WARTY lub
wysokości świadczenia w terminie określonym w ust. 11 WARTA zobowiązana jest, jeżeli uznaje swoją
odpowiedzialność, wypłacić świadczenie w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej
staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Bezsporną część świadczenia WARTA zobowiązana jest
wypłacić w terminie określonym w ust. 11.
13. Jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe, w zakresie ubezpieczenia majątkowego, w tym samym czasie jest
ubezpieczone od tego samego ryzyka w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń na sumy, które łącznie
przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, każdy z zakładów ubezpieczeń odpowiada do wysokości szkody
w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających
z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia.
14. W przypadku odmowy wypłaty całości lub części świadczenia WARTA informuje o tym pisemnie Ubezpieczonego podając okoliczności, podstawę prawną oraz informując o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze
postępowania sądowego.
15.Świadczenie wypłacane jest każdorazowo na rachunek kredytu Ubezpieczonego, jako spłata kredytu. Jeżeli
uprawnionym jest inna osoba niż Ubezpieczający, świadczenie wypłacane jest na rzecz uprawnionego.
16. W przypadku, gdy kwota świadczenia przekracza kwotę zobowiązań Ubezpieczonego z tytułu umowy
kredytowej, Ubezpieczający zobowiązany jest do wypłaty powstałej nadpłaty Ubezpieczonemu. WARTA nie
ponosi odpowiedzialności za skutki niewykonania lub niewłaściwego wykonania zapisów niniejszego ustępu
przez Ubezpieczającego.
17. W przypadku świadczenia miesięcznego każdorazowa wypłata raty powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia
w okresie ochrony ubezpieczeniowej.
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DOCHODZENIE ROSZCZEŃ
§8
1. Skargi i zażalenia mogą być składane przez Ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy
ubezpieczenia w formie pisemnej do TUiR WARTA S.A. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub
zażalenia jest:
a. Dyrektor Departamentu w Centrali zawierającego umowę ubezpieczenia – w zakresie oferty ubezpieczeniowej,
b. Dyrektor Centrum Likwidacji Szkód – w zakresie likwidacji szkód,
który pisemnie udziela odpowiedzi osobie składającej skargę lub zażalenie.
2. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów
o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego,
ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy z ubezpieczenia.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§9
Informacja została sporządzona przez TUiR „WARTA” S.A. w oparciu o postanowienia Umowy Generalnej
nr 5/DZNKD/IF/2009 oraz o Ogólne Warunki Ubezpieczenia do kart bankowych z dnia 10 sierpnia 2007 roku, jak
również: Ogólne Warunki Ubezpieczenia dla Kredytobiorców z dnia 10 sierpnia 2007 roku.
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