
Warunki grupowego ubezpieczenia mieszkań 
dla abonentów Multimedia Polska S.A.  
oraz Multimedia Polska – Południe S.A.

§ 1
PoStAnowieniA ogólne

1.	 Niniejsze	warunki	 grupowego	ubezpieczenia	mieszkań	 dla	Abonentów	
Multimedia	Polska	S.A.	oraz	Multimedia	Polska	–	Południe	S.A.	stosuje	
się	 do	 Umów	 ubezpieczenia	 zawartych	 pomiędzy	 Multimedia	 Polska	
S.A.	 lub	Multimedia	Polska	–	Południe	S.A.	a	Towarzystwem	Ubezpie-
czeń	i	Reasekuracji	„WARTA”	Spółka	Akcyjna.	

2.	 Umowa	 ubezpieczenia	 jest	 zawierana	 przez	 Ubezpieczającego	 na	 cu-
dzy	 rachunek,	 to	 jest	na	 rachunek	Abonentów	Ubezpieczającego,	któ-
rzy	 przystąpili	 do	 Umowy	 ubezpieczenia.	 Obowiązek	 poinformowania	
Ubezpieczonego	 o	 postanowieniach	 niniejszych	Warunków,	 Ogólnych	
Warunkach	Ubezpieczenia	Vision+	oraz	o	treści	Umowy	ubezpieczenia,	
w	zakresie	w	 jakim	dotyczy	ona	praw	 i	obowiązków	Ubezpieczonego,	
spoczywa	na	Ubezpieczającym.	Jeśli	jednak	Ubezpieczony	zgłosi	Ubez-
pieczycielowi	takie	żądanie,	informacja	o	Ogólnych	Warunkach	Ubezpie-
czenia	Vision+	oraz	o	treści	Umowy	ubezpieczenia	zostanie	przekazana	
Ubezpieczonemu	bezpośrednio	przez	Ubezpieczyciela.

3.	 Wyrażenia	pisane	wielką	literą	otrzymują	brzmienie	nadane	im	w	treści	
§	2	niniejszych	Warunków.	

§ 2
Definicje

Przez	pojęcia	używane	w	Regulaminie	rozumie	się:
1. Abonent	–	osoba	będąca	stroną	Umowy	abonenckiej	zawartej	z	jednym	
z	Ubezpieczających	tj.	Multimedia	Polska	S.A.	lub	Multimedia	Polska	–	
Południe	S.A.	

2. Biuro Obsługi Klienta	–	jednostka	organizacyjna	Ubezpieczającego
3. infolinia	–	telefoniczny	kanał	informowania	i	obsługi	Abonentów	Multi-
media	Polska	S.A.	i	Multimedia	Polska	–	Południe	S.A.	

4. Pin	–	numer	nadany	Abonentowi	w	Umowie	abonenckiej	
5. owU Vision+	–	Ogólne	Warunki	Ubezpieczenia	Vision+	zatwierdzone	
uchwałą	nr	1	Zarządu	Towarzystwa	Ubezpieczeń	i	Reasekuracji	„WARTA”	
Spółka	Akcyjna	z	dnia	18	grudnia	2012	roku	

6. Ubezpieczający	–	Multimedia Polska S.A.	z	siedzibą	w	Gdyni	(81-341),	
przy	ulicy	Tadeusza	Wendy	7/9,	wpisana	do	 rejestru	przedsiębiorców	
prowadzonego	 przez	 Sąd	 Rejonowy	 Gdańsk-Północ	 w	 Gdańsku	 VIII	
Wydział	 Gospodarczy	 Krajowego	 Rejestru	 Sądowego	 pod	 numerem:	
0000238931,	REGON:	190007345,	NIP:	586-10-44-881,	kapitał	zakła-
dowy	i	łączna	suma	uiszczonych	wkładów	wynosi:	91.610.770	PLN	lub	
Multimedia Polska – Południe S.A.	z	siedzibą	w	Gdyni	(81-341),	przy	
ulicy	Tadeusza	Wendy	7/9,	wpisana	do	rejestru	przedsiębiorców	prowa-
dzonego	przez	Sąd	Rejonowy	Gdańsk-Północ	w	Gdańsku	VIII	Wydział	
Krajowego	Rejestru	 Sądowego	 pod	 numerem:	 0000065225,	 REGON:	
690296300,	 NIP:	 813-10-07-171,	 kapitał	 zakładowy	 i	 łączna	 suma	
uiszczonych	wkładów	wynosi:	176	942	900	PLN

7.	 Ubezpieczony	–	Abonent,	który	przystąpił	do	Umowy	ubezpieczenia
8.	 Ubezpieczyciel	–	Towarzystwo	Ubezpieczeń	i	Reasekuracji	„WARTA”	S.A.	
z	siedzibą	w	Warszawie,	przy	ul.	Chmielnej	85/87,	00-805	Warszawa,	
wpisana	do	Krajowego	Rejestru	Sądowego	prowadzonego	przez	Sąd	
Rejonowy	dla	m.st.	Warszawy	XII	Wydział	Gospodarczy	pod	numerem	
KRS	0000016432,	NIP:	521-04-20-047,	Regon:	000017265	o	kapi-
tale	zakładowym	w	wysokości:	182.393.200,00	zł

9.	 Umowa abonencka	–	umowa	o	świadczenie	usług	telekomunikacyjnych	
zawarta	pomiędzy	Multimedia	Polska	S.A.	lub	Multimedia	Polska	–	Połu-
dnie	S.A.	a	Abonentem,	na	podstawie	której	Abonent	korzysta	przynaj-
mniej	z	jednej	świadczonej	przez	Multimedia	Polska	S.A.	lub	Multimedia	
Polska	–	Południe	S.A.	usługi	telekomunikacyjnej

10.	Umowa ubezpieczenia –	 umowa	 grupowego	 ubezpieczenia	 mieszkań	
Abonentów	Multimedia	Polska	S.A.	lub	Multimedia	Polska	–	Południe	S.A.,	
zawarta	pomiędzy	TUiR	„WARTA”	S.A.	a	Ubezpieczającym

11. warunki	 –	 niniejsze	 warunki	 grupowego	 ubezpieczenia	 mieszkań	 dla	
Abonentów	Multimedia	Polska	S.A.	oraz	Multimedia	Polska	–	Południe	S.A.

§ 3 
POdStAWOWe WArUnKi OchrOny UBezPieczeniOWej 

1.	 Przedmiotem	ubezpieczenia	zgodnie	z	OWU	Vision+	jest: 
-	mienie	ruchome	i	stałe	elementy	mieszkania, 
-	odpowiedzialność	cywilna	w	życiu	prywatnym, 
-	szyby	i	przedmioty	szklane,	 
-	dewastacja.	

2.	 Ubezpieczony	 może	 przystąpić	 do	 Umowy	 ubezpieczenia	 w	 jednym	
z	czterech	wariantów,	w	zależności	od	powierzchni	lokalu:

Wariant	Standard 	Suma	ubezpieczenia	
Powierzchnia mieszkania do 40 m2 
mienie	ruchome	i	stałe	elementy	mieszkania* 	20	000,00	zł	
odpowiedzialność	cywilna	w	życiu	prywatnym 	50	000,00	zł	
szyby	i	przedmioty	szklane	** 	1	000,00	zł	
dewastacja 	2	000,00	zł	

Składka miesięczna:  7,99 zł

Wariant	Medium 	Suma	ubezpieczenia	
Powierzchnia mieszkania od 41 m2 do 55 m2

mienie	ruchome	i	stałe	elementy	mieszkania* 	30	000,00	zł	
odpowiedzialność	cywilna	w	życiu	prywatnym 	50	000,00	zł	
szyby	i	przedmioty	szklane** 	1	000,00	zł	
dewastacja 	2	000,00	zł	

Składka miesięczna:  9,99 zł 

Wariant	Super 	Suma	ubezpieczenia	
Powierzchnia mieszkania od 55 m2 do 70 m2

mienie	ruchome	i	stałe	elementy	mieszkania* 	40	000,00	zł	
odpowiedzialność	cywilna	w	życiu	prywatnym 	50	000,00	zł	
szyby	i	przedmioty	szklane** 	1	000,00	zł	
dewastacja 	2	000,00	zł	

Składka miesięczna:  12,99 zł 

Wariant	Extra 	Suma	ubezpieczenia	
Powierzchnia mieszkania powyżej 70 m2

mienie	ruchome	i	stałe	elementy	mieszkania* 	60	000,00	zł	
odpowiedzialność	cywilna	w	życiu	prywatnym 	50	000,00	zł	
szyby	i	przedmioty	szklane** 	1	000,00	zł	
dewastacja 	2	000,00	zł	

Składka miesięczna:  17,99 zł 

*Mienie	ruchome	i	stałe	elementy	mieszkania	ubezpieczone	są	od:
1)	 ognia	i	innych	zdarzeń	losowych,
2)	 kradzieży	z	włamaniem,
3)	 rozboju,
4)	 dewastacji.
**Szyby	i	przedmioty	szklane	ubezpieczone	są	od	stłuczenia	lub	pęknięcia.

Ubezpieczony,	niezależnie	od	powierzchni	 lokalu	wskazanego	w	deklaracji	
przystąpienia,	może	zadeklarować	przystąpienie	do	Umowy	ubezpieczenia	
z	wyższymi,	niż	odpowiadające	powierzchni	lokalu,	sumami	ubezpieczenia.
Podwyższona	suma	ubezpieczenia	obowiązuje	od	pierwszego	dnia	miesią-
ca	 następującego	 po	 zadeklarowaniu	 przez	Ubezpieczonego	 nowej	 sumy	
ubezpieczenia.
3.	 Wyłącznie	Abonenci	uprawnieni	są	do	przystąpienia	do	Umowy	ubezpie-

czenia. 
4.	 Abonent	 może	 zadeklarować	 przystąpienie	 do	 Umowy	 ubezpieczenia	
w	zakresie	jednego	lub	większej	liczby	lokali,	z	zastrzeżeniem,	iż	w	stosun-
ku	do	każdego	zadeklarowanego	lokalu	Abonentowi,	w	dniu	przystąpienia	
do	 Umowy	 ubezpieczenia,	 przysługiwało	 będzie	 jedno	 ze	 wskazanych	
praw:	prawo	własności,	użytkowania	wieczystego,	spółdzielcze	lokator-
skie	prawo	do	lokalu	albo	prawo	odrębnej	własności	lokalu.	Lokalem/lo-
kalami	objętymi	ochroną	ubezpieczeniową	są	lokale	wskazane	w	deklaracji	
przystąpienia.

5.	 Zasady	 przystąpienia	 do	 Umowy	 ubezpieczenia,	 przedmiot	 i	 zakres	
ubezpieczenia,	 okres	 objęcia	 ochroną	 ubezpieczeniową,	 prawa	 i	 obo-
wiązki	stron	oraz	warunki	jej	wykonywania,	w	tym	opis	przysługujących	
świadczeń	i	tryb	dochodzenia	roszczeń	w	związku	z	zajściem	zdarzenia	
objętego	 ubezpieczeniem,	 sposób	 ustalania	wysokości	 należnego	 od-
szkodowania,	ograniczenia	odpowiedzialności	Ubezpieczyciela,	określo-
ne	są	w	OWU	Vision+,	stanowiących	podstawę	przystąpienia	i	Umowy	
ubezpieczenia.	Tekst	OWU	Vision+	jest	dostępny	nieodpłatnie	w	serwi-
sie	dostępnym	w	domenie	www.multimedia.pl/ubezpieczenia	w	formie	
umożliwiającej	ich	pobranie,	utrwalenie	i	wydrukowanie	oraz	w	telewizji	
cyfrowej	DTV	Multimedia	Polska	na	kanale	planszowym	58.	

§ 4 
PrzyStąPienie dO UMOWy UBezPieczeniA 

1.	 Ubezpieczony	przystępuje	do	ubezpieczenia	wyrażając	Ubezpieczające-
mu	wolę	objęcia	ochroną	ubezpieczeniową.	Przystąpienie	do	ubezpie-
czenia	odbywa	się	w	sposób	określony	w	§	4	ust.	2	lub	3.

2.	 Co	do	zasady,	przystąpienie	do	Umowy	ubezpieczenia	przez	Ubezpie-
czonego	dokonywane	jest	w	oparciu	o	deklarację	przystąpienia.	Deklara-
cja	ta	ma	formę	pisemną	i	sporządzana	jest	na	formularzu	stosowanym	
przez	Ubezpieczającego.

3.	 Abonent	może	przystąpić	do	Umowy	ubezpieczenia	i	zostać	Ubezpieczo-
nym	przy	pomocy	środków	porozumiewania	się	na	odległość,	w	szcze-
gólności	telefonicznie	lub	za	pośrednictwem	kanału	planszowego	w	te-
lewizji	 cyfrowej	 DTV	 Multimedia	 Polska,	 po	 uprzednim	 potwierdzeniu	

tożsamości	 lub	statusu	prawnego	Abonenta,	z	zastosowaniem	danych	
zawartych	w	Umowie	abonenckiej	lub	z	zastosowaniem	nadanego	Abo-
nentowi	 numeru	 PIN.	 Ubezpieczający	 potwierdza	 Ubezpieczonemu	 na	
piśmie	 lub	 za	pomocą	 innego	statycznego	nośnika	 informacji	 dostęp-
nego	dla	Ubezpieczonego,	 fakt	 złożenia,	 za	 pomocą	 środków	porozu-
miewania	 się	 na	 odległość	 oświadczenia	 o	 przystąpieniu	 do	 Umowy	
ubezpieczenia. 

§ 5
Udzielenie OchrOny UBezPieczeniOWej 

1.	 Ochrona	ubezpieczeniowa	w	stosunku	do	każdego	Ubezpieczonego	roz-
poczyna	się:
-	z	dniem	wskazanym	przez	Ubezpieczonego	jako	początek	okresu	ubez-
pieczenia,	jednak
-	nie	wcześniej	niż	od	dnia	następnego	po	dniu	przystąpienia	do	Umowy	
ubezpieczenia,

2.	 Ochrona	ubezpieczeniowa	trwa	do	końca	miesiąca,	w	którym	Ubezpie-
czony	zadeklarował	przystąpienie	do	Umowy	ubezpieczenia	oraz	przez	
okres	następnych	12	(dwunastu)	miesięcy.	

3.	 Po	upływie	okresu	wskazanego	w	ust.	2	powyżej	ochrona	ubezpieczeniowa	
ulega	automatycznemu	przedłużeniu	na	kolejny	12	(dwunasto)	miesięczny	
okres	ubezpieczenia,	chyba	że	Ubezpieczony	poinformuje	Ubezpieczające-
go	na	piśmie,	iż	nie	wyraża	woli	przedłużenia	ochrony	ubezpieczeniowej	na	
kolejny	12-miesięczny	okres	co	najmniej	na	10	dni	przed	automatycznym	
przedłużeniem	ochrony	ubezpieczeniowej.	Za	dzień	poinformowania	Ubez-
pieczającego	uznaje	się	dzień	nadania	pisma	w	placówce	pocztowej	 lub	
złożenia	go	w	BOK.	

4.	 W	 przypadku	 przystąpienia	 do	 Umowy	 ubezpieczenia	 przy	 pomocy	
środków	 porozumiewania	 się	 na	 odległość,	 w	 szczególności	 telefo-
nicznie,	 prawo	 Ubezpieczonego	 do	 odstąpienia	 od	 ochrony	 ubezpie-
czeniowej	określają	odrębne	przepisy,	w	szczególności	ustawy	z	dnia	
2	marca	2000	r.	o	ochronie	niektórych	praw	konsumentów	oraz	o	odpo-
wiedzialności	za	szkodę	wyrządzoną	przez	produkt	niebezpieczny	(Dz.U.	
z	2000	r.,	nr	22,	poz.	271	ze	zmianami).
Termin,	 w	 którym	 Ubezpieczony	może	 odstąpić	 od	 ochrony	 ubezpie-
czeniowej	wynosi	 30	 dni	 od	 dnia	 poinformowania	 go	 o	 przystąpieniu	
do	Umowy	ubezpieczenia	 lub	 od	 dnia	 potwierdzenia	Ubezpieczonemu	
warunków	na	jakich	nastąpiło	przystąpienie	do	Umowy	ubezpieczenia.		

5.	 Oświadczenie	 woli	 o	 odstąpieniu	 od	 ochrony	 ubezpieczeniowej	może	
być	skierowane	do	Multimedia	Polska	S.A.	lub	Multimedia	Polska	–	Po-
łudnie	S.A.	na	piśmie.

6.	 Prawo	odstąpienia	nie	przysługuje	Ubezpieczonemu	w	wypadku	umowy	
całkowicie	wykonanej	 na	 żądanie	Ubezpieczonego	przed	upływem	30	
(trzydziesto)	dniowego	terminu	do	odstąpienia.	

7.	 W	przypadku	odstąpienia	zgodnie	z	§	5	ust.	4	niniejszego	Regulaminu,	
o	 ile	Ubezpieczyciel	 rozpoczął	udzielanie	ochrony	ubezpieczeniowej	za	
zgodą	Ubezpieczonego	przed	upływem	30	(trzydziesto)	dniowego	 ter-
minu	na	odstąpienie,	Ubezpieczony	będzie	zobowiązany	do	zapłaty	ceny	
stanowiącej	wysokość	składki	ubezpieczeniowej	należnej	za	każdy	dzień	
udzielanej	przez	Ubezpieczyciela	ochrony	ubezpieczeniowej.	

8.	 Z	zastrzeżeniem	postanowień	ust.	7	powyżej,	w	przypadku	skutecznej	
realizacji	 prawa	 odstąpienia	 oświadczenie	 o	 przystąpieniu	 do	 Umowy	
ubezpieczenia	 uważa	 się	 za	 niezłożone,	 a	 Abonent	 i	 Ubezpieczający	
zwolnieni	są	z	wszelkich	zobowiązań	z	niego	wynikających.	

9.	 Bez	względu	na	postanowienia	ustępów	powyżej,	ochrona	ubezpiecze-
niowa	wobec	Ubezpieczonego	wygasa	 również	 z	upływem	ostatniego	
dnia	miesiąca,	w	którym:
1)	 upłynął	okres	na	jaki	została	zawarta	Umowa	abonencka	w	stosunku	
do	wszystkich	usług	telekomunikacyjnych	objętych	jej	przedmiotem,	
w	 przypadku	 umów	 zawartych	 na	 czas	 oznaczony	 i	 Umowa	 abo-
nencka	 nie	 została	 przedłużona	 chociażby	 w	 stosunku	 do	 jednej	
z	usług	telekomunikacyjnych	objętych	jej	przedmiotem,	lub

2)	 upływa	 okres	wypowiedzenia	 Umowy	 abonenckiej	 w	 stosunku	 do	
wszystkich	usług	objętych	jej	przedmiotem,	w	przypadku,	gdy	Ubez-
pieczony	złożył	oświadczenie,	w	formie	pisemnej,	o	wypowiedzeniu	
Umowy	abonenckiej	zawartej	na	czas	nieoznaczony	w	stosunku	do	
wszystkich	usług	objętych	jej	przedmiotem,	lub

3)	 Ubezpieczony	 złożył	 oświadczenie,	 w	 formie	 pisemnej,	 o	 rozwiązaniu	
Umowy	abonenckiej	w	stosunku	do	wszystkich	usług	objętych	jej	przed-
miotem,	w	przypadku,	gdy	nie	jest	konieczne	zachowanie	okresu	wypo-
wiedzenia,	lub

4)	 Umowa	abonencka	wygasła,	lub
5)	 Ubezpieczający	 złożył	 Ubezpieczonemu	oświadczenie	w	 formie	 pi-
semnej	o	 rozwiązaniu	Umowy	abonenckiej	w	stosunku	do	wszyst-
kich	usług	objętych	jej	przedmiotem,

6)	 Ubezpieczający	złożył	Ubezpieczonemu	oświadczenie,	w	formie	pi-
semnej,	o	rezygnacji	z	objęcia	go	ochroną	ubezpieczeniową	z	powo-
du	zalegania	przez	Ubezpieczonego	z	wnoszeniem	opłaty	do	Ubez-
pieczającego	określonej	w	§	8	Warunków.

Znak towarowy należący do TUiR „WARTA” S.A.



10.	W	celu	uniknięcia	wątpliwości,	w	przypadkach,	o	których	mowa	w	punk-
cie	9	podpunkt	1-3	oraz	5	ochrona	ubezpieczeniowa	trwa	do	czasu	gdy	
w	 oparciu	 o	 Umowę	 abonencką	 Ubezpieczający	 świadczy	 na	 rzecz	
Ubezpieczonego	przynajmniej	jedną	usługę	telekomunikacyjną.	

11.	Ubezpieczającemu	przysługuje	prawo	wypowiedzenia	Ubezpieczonemu	
ochrony	ubezpieczeniowej	z	zachowaniem	trzymiesięcznego	okresu	wy-
powiedzenia	ze	skutkiem	na	koniec	miesiąca	kalendarzowego	w	przy-
padku	gdy	Umowa	ubezpieczenia	 zostanie	 rozwiązana	przez	 którąkol-
wiek	ze	stron.

12.	W	 przypadku	 zawieszenia	 lub	 wstrzymania	 przez	 Ubezpieczającego	
świadczenia	 usług	 telekomunikacyjnych	wynikających	 z	 Umowy	 abo-
nenckiej	na	rzecz	Ubezpieczonego,	ochrona	ubezpieczeniowa	nie	ulega	
zawieszeniu	ani	wstrzymaniu.	

§ 6
POStęPOWAnie reKlAMAcyjne 

1.	 Ubezpieczonemu	przysługuje	prawo	do	wniesienia	 reklamacji	w	spra-
wach	objętych	niniejszym	Regulaminem.	

2.	 Reklamacje	należy	składać:
a)	 pisemnie,	w	przypadku	przesyłki	pocztowej	na	adres	Ubezpieczają-
cego	wskazany	w	§	2	pkt	6	lub

b)	 w	BOK	ustnie	do	protokołu	lub
c)	 za	pośrednictwem	Infolinii	

3	 Złożenie	reklamacji	nie	ma	wpływu	na	obowiązek	zapłaty	należności	wy-
nikającej	z	faktury	VAT	wystawionej	przez	Ubezpieczającego,	w	tym	na	
obowiązek	zapłaty	kwoty	będącej	przedmiotem	reklamacji.

4	 Ubezpieczający	odpowiada	na	reklamację	w	ciągu	14	dni	od	jej	otrzy-
mania.	Jeżeli	termin	powyższy	nie	jest	możliwy	do	utrzymania	z	powodu	
konieczności	poczynienia	dodatkowych	ustaleń,	Ubezpieczający	powia-
domi	Ubezpieczonego	o	powyższym	fakcie	oraz	o	terminie	rozpoznania	
reklamacji,	który	w	żadnym	wypadku	nie	może	być	późniejszy	niż	30	dni	
od	daty	otrzymania	reklamacji.	

5	 Odpowiedź	 na	 reklamację	 zostanie	 przesłana	 do	 Ubezpieczonego	 na	
podany	 przez	 niego	 adres	w	 złożonej	 reklamacji.	W	 przypadku	 braku	
wskazania	 adresu	 w	 reklamacji,	 odpowiedź	 na	 reklamację	 zostanie	
przesłana	do	Ubezpieczonego	na	podany	przez	niego	adres	w	deklaracji	
przystąpienia.

6	 Niezależnie	 od	 uprawnień,	 o	 których	mowa	w	 §	 6	 ust.	 1	 niniejszego	
Regulaminu,	 Ubezpieczony	 uprawniony	 jest	 do	 wniesienia	 skargi	 do	
Rzecznika	Ubezpieczonych	na	czynności	związane	z	zawarciem	i	wyko-
nywaniem	ochrony	ubezpieczeniowej.

§	7
zASAdy PrzetWArzAniA dAnych OSOBOWych 

UBezPieczOnegO

1. Administratorem	danych	 osobowych	Ubezpieczonego,	w	 rozumieniu	
przepisów	ustawy	z	dnia	29	sierpnia	1997	r.	o	ochronie	danych	oso-
bowych	(Dz.U.	z	2002	r.,	nr	101,	poz.	926	ze	zmianami),	jest	Ubezpie-
czyciel.

2.	 Ubezpieczyciel	 przetwarza	 dane	 osobowe	 Ubezpieczonego,	 podane	
przez	 niego	 dobrowolnie,	 dla	 celów	 związanych	 z	 Umową	 ubezpie-
czenia	i	w	zakresie	niezbędnym	do	jej	wykonywania,	w	szczególności	
w	 celu	 prowadzenia	 obsługi	 ubezpieczenia.	 Ubezpieczonemu	 przy-
sługuje	prawo	dostępu	do	 treści	swoich	danych	osobowych	oraz	 ich	
poprawienia.

3.	 Odbiorcą	danych	osobowych,	w	rozumieniu	przepisów	ustawy	z	dnia	29	
sierpnia	1997	r.	o	ochronie	danych	osobowych	(Dz.U.	z	2002	r.,	nr	101,	
poz.	926	ze	zmianami),	jest	Ubezpieczający,	tj.	odpowiednio	Multimedia	
Polska	S.A.	z	siedzibą	w	Gdyni	(81-341)	przy	ul.	Wendy	7/9	lub	Multime-
dia	Polska	–	Południe	S.A.	z	siedzibą	w	Gdyni	(81-341),	jako	podmiot,	
któremu	 Ubezpieczyciel	 powierzył	 przetwarzanie	 danych	 osobowych	
Ubezpieczonego.	

§	8
SKłAdKA UBezPieczeniOWA

1.	 Składka	 ubezpieczeniowa	 finansowana	 jest	 ze	 środków	 pieniężnych	
Ubezpieczonego	pobieranych	przez	Ubezpieczającego.

2.	 Wysokość	składki	ubezpieczeniowej	finansowanej	ze	środków	pienięż-
nych	Ubezpieczonego,	pobieranych	przez	Ubezpieczającego	wskazana	
została	w	tabeli	podanej	§	3	ust.	2	Warunków	i	zależy	od	wariantu	ochro-
ny	ubezpieczeniowej	wybranej	przez	Ubezpieczonego.	

3.	 Wszystkie	opłaty	wskazane	w	§	3	ust.	2	Warunków	są	kwotami	brutto	
i	 zawierają	 podatek	 VAT	w	wysokości	 określonej	 przez	 obowiązujące	
przepisy.

4.	 Ubezpieczony	jest	zobowiązany	do	opłacania	składki	ubezpieczeniowej	
za	każdy	rozpoczęty	miesiąc	ochrony	ubezpieczeniowej.	

5.	 Ubezpieczający	 wystawia	 na	 nazwisko	 Ubezpieczonego	 fakturę	 VAT,	

w	której	wykazana	jest	składka	ubezpieczeniowa	należna	od	Ubezpieczo-
nego,	wraz	z	innymi	opłatami	za	usługi	telekomunikacyjne	świadczone	
przez	Ubezpieczającego.

6.	 Ubezpieczony	 upoważnia	Ubezpieczającego,	 tj.	 odpowiednio	Multime-
dia	Polska	S.A.	 lub	Multimedia	Polska	–	Południe	S.A.,	 do	pobierania	
od	niego	środków	na	poczet	składki	ubezpieczeniowej	wraz	z	opłatami	
wynikającymi	z	Umowy	abonenckiej	z	tytułu	świadczenia	usług	teleko-
munikacyjnych.	

7.	 Faktura	 VAT	 wystawiana	 jest	 w	 cyklu	miesięcznym,	 za	 dany	miesiąc	
kalendarzowy	ochrony	ubezpieczeniowej	lub,	w	szczególnie	uzasadnio-
nych	wypadkach	bądź	w	sytuacjach	niezależnych	od	Ubezpieczającego,	
w	późniejszym	miesiącu,	o	ile	nie	zostały	one	umieszczone	w	poprzed-
nich	fakturach	VAT.	

8.	 Faktura	VAT	wysyłana	jest	na	adres	korespondencyjny	wskazany	przez	
Ubezpieczonego	na	potrzeby	wykonywania	Umowy	abonenckiej	lub	jest	
doręczana	w	inny	sposób.	W	razie	nieotrzymania	faktury	VAT	w	terminie,	
Ubezpieczony	zobowiązany	jest	zawiadomić	o	tym	niezwłocznie	Ubez-
pieczającego.

9.	 Ubezpieczony	zobowiązany	jest	do	zapłaty	należności	za	ochronę	ubez-
pieczeniową,	w	 kwocie	wykazanej	 na	 fakturze	 VAT	wystawionej	 przez	
Ubezpieczającego,	w	terminie:
1)	 do	 10	 dnia	miesiąca	 kalendarzowego	 następującego	 po	miesiącu,	
w	 którym	 została	wystawiona	 faktura	VAT,	 jeżeli	 Ubezpieczony	 nie	
korzysta	 jednocześnie	 lub	 nie	 korzystał	 z	 usługi	 telefonicznej	 lub	
z	 innych	usług	Ubezpieczającego	 rozliczanych	za	 ruch	 telekomuni-
kacyjny;	w	takim	przypadku	faktura	VAT	wystawiana	jest	w	miesiącu	
poprzedzającym	miesiąc	kalendarzowy,	za	który	została	w	niej	nali-
czona	składka	ubezpieczeniowa;

2)	 do	 ostatniego	 dnia	 miesiąca	 kalendarzowego,	 w	 którym	 została	
wystawiona	 faktura	 VAT,	 w	 przypadku	 gdy	 Ubezpieczony	 korzysta	
jednocześnie	 lub	korzystał	z	usługi	 telefonicznej	 lub	z	 innych	usług	
Ubezpieczającego	rozliczanych	za	ruch	telekomunikacyjny,	albo	

3)	 w	innym	terminie	określonym	w	umowie	abonenckiej.
10.	Ubezpieczający	ma	prawo	zaliczyć,	w	pierwszej	kolejności,	wszelkie	wpłaty	
dokonywane	przez	Ubezpieczonego,	na	poczet	wymagalnych	należności	
Ubezpieczającego	 z	 tytułu	 świadczonych	 usług	 telekomunikacyjnych,	
poczynając	od	najwcześniej	wymagalnych.	Za	dzień	dokonania	płatności	
uważa	się	dzień	uznania	rachunku	bankowego	Ubezpieczającego.

11.	Dokonanie	 zapłaty	 części	 składki	 ubezpieczeniowej	 należnej	 za	 dany	
miesiąc	nie	uznaje	się	za	dokonanie	zapłaty	składki.		

12.	W	przypadku,	gdy	wpłaty	dokonane	przez	Ubezpieczonego	nie	pokryją	
w	całości	wielkości	opłat	należnych	Ubezpieczającemu	z	tytułu	składki	
ubezpieczeniowej,	będą	one	zaliczane	w	kolejności	poczynając	od	naj-
wcześniej	wymagalnych	należności	z	tego	tytułu,	a	następnie	na	poczet	
składki	 ubezpieczeniowej	 poczynając	od	 składki	 o	 najniższej	wartości	
kwotowej	do	składki	o	najwyższej	wartości	kwotowej.	

13.	W	razie	opóźnienia	z	zapłatą	należności	z	tytułu	ochrony	ubezpieczenio-
wej,	Ubezpieczający	jest	uprawniony	do	naliczania	odsetek	ustawowych	
od	nie	zapłaconej	w	terminie	kwoty.	

14.	W	 przypadku	 opóźnienia	 zapłaty	 na	 rzecz	 Ubezpieczającego	 składki	
ubezpieczeniowej,	 zastosowanie	mają	postanowienia	§	5	ust.	9	pkt	6	
niniejszych	Warunków,	po	uprzednim	bezskutecznym	wezwaniu	Ubez-
pieczonego	do	zapłaty	zaległej	składki	z	 tytułu	ochrony	w	terminie	nie	
krótszym	niż	3	dni.	Ubezpieczający	może	również	podjąć	przewidziane	
prawem	czynności,	zmierzające	w	szczególności	do	odzyskania	przy-
sługujących	mu	należności.

15.	Z	 dniem	 zapłaty	 przez	 Ubezpieczającego	 składki	 za	 ochronę	 ubezpie-
czeniową	Ubezpieczonego,	Ubezpieczający	uzyskuje	roszczenie	wobec	
Ubezpieczonego	 do	 wysokości	 środków	wyasygnowanych	 na	 poczet	
składki	 ubezpieczeniowej.	 Ubezpieczony	 przenosi	 na	 Ubezpieczające-
go	prawo	do	świadczeń,	w	tym	odszkodowań,	z	 tytułu	ochrony	ubez-
pieczeniowej	 z	 umowy	 ubezpieczenia,	wyłącznie	 do	wysokości	 sumy	
środków	wyasygnowanych	przez	Ubezpieczającego	na	poczet	 składki	
ubezpieczeniowej	 jako	 zabezpieczenie	 wyżej	 wymienionych	 środków	
na	 co	 Ubezpieczający	wyraża	 zgodę.	 Ubezpieczony	 upoważnia	 Ubez-
pieczyciela	 do	 bezpośredniej	 wypłaty	 ewentualnego	 odszkodowania	
Ubezpieczającemu,	 jako	 uprawnionemu	 do	 odbioru	 odszkodowania,	
do	wysokości	 środków	wyasygnowanych	 przez	 Ubezpieczającego	 na	
poczet	 składki	 ubezpieczeniowej	 nie	 zrefundowanych	wcześniej	 przez	
Ubezpieczonego.

§	9
POStAnOWieniA KOŃcOWe

1.	 W	 sprawach	 nieuregulowanych	Warunkami	 zastosowanie	 mają	 OWU	
Vision+	oraz	przepisy	obowiązującego	prawa.	

2.	 Prawem	właściwym	do	 rozstrzygania	sporów	wynikłych	przystąpienia	
do	ochrony	ubezpieczeniowej	jest	prawo	polskie.

3.	 Powództwo	o	roszczenie	wynikające	z	objęcia	ochroną	ubezpieczeniową	
można	wytoczyć	 albo	według	 przepisów	o	właściwości	 ogólnej,	 albo	

przed	sąd	właściwy	dla	miejsca	zamieszkania	lub	siedziby	Ubezpiecza-
jącego	lub	Ubezpieczonego.

4.	 Niniejsze	Warunki	dostępne	są	na	stronie	internetowej	Ubezpieczającego	
Multimedia	Polska	S.A.:	www.multimedia.pl/ubezpieczenia	oraz	w	Biurze	
Obsługi	Klienta.	

5.	 Warunki	wchodzą	w	życie	z	dniem	28	grudnia	2012	r.

Znak towarowy należący do TUiR „WARTA” S.A.


