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Aneks nr 1  
do Ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia budynków 
i lokali oraz ruchomości domowych i stałych elementów 
wykończeniowych Klientów Oney Polska S.A. – „Bezpieczny dom 
i wnętrze” zatwierdzonych uchwałą Zarządu nr 26/2015
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§1 

Na podstawie niniejszego Aneksu ulega zmianie następujące § 20 ust. 2 
o.w.u., który otrzymuje następujące brzmienie:
3.  Reklamacja związana ze świadczonymi przez Allianz usługami może 

zostać złożona w każdej jednostce Allianz obsługującej klientów oraz 
w siedzibie Allianz (ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa). 
Reklamacja może być złożona: 
1) w formie pisemnej – osobiście, w każdej jednostce Allianz obsłu-

gującej klientów lub w siedzibie Allianz, albo przesyłką pocztową 
w rozumieniu ustawy prawo pocztowe oraz za pośrednictwem 
kuriera lub posłańca, 

2) ustnie – telefonicznie (preferowany numer telefonu 224 224 224) albo 
osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce Allianz 
obsługującej klientów lub w siedzibie Allianz,

3) w formie elektronicznej – za pośrednictwem formularza udostępnio-
nego na stronie www.allianz.pl lub za pomocą poczty elektronicznej 
na adres skargi@allianz.pl.

 Organem właściwym do rozpatrzenia reklamacji jest zarząd Allianz 
lub osoba upoważniona przez Allianz. Rozpatrzenie reklamacji i udzie-
lenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania ww. 
terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi do klienta przed jego upływem. 
W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających 
rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ciągu 30 dni, termin 
rozpatrzenia 

 

 reklamacji i udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni od 
dnia otrzymania reklamacji. Informacja do klienta z przewidywanym 
terminem rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi wskazywać 
będzie przyczynę opóźnienia oraz okoliczności, które muszą zostać 
ustalone dla rozpatrzenia sprawy. Odpowiedź na reklamację będzie 
udzielona w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika 
informacji, z zastrzeżeniem, że odpowiedź może być dostarczona pocztą 
elektroniczną wyłącznie na wniosek klienta. Szczegółowe informacje 
dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji znajdują się 
na stronie www.allianz.pl oraz w jednostkach Allianz obsługujących 
klientów. Allianz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 
Wniosek o rozpatrzenie sprawy może zostać złożony do Rzecznika 
Finansowego.

§2

Niniejszy aneks nr 1 do Ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia 
budynków i lokali oraz ruchomości domowych i stałych elementów wykoń-
czeniowych Klientów Oney Polska S.A. – „Bezpieczny dom i wnętrze” przyjęty 
uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 130/2015 z dnia 06 października 
2015 r. i wchodzi w życie z dniem 11 października 2015 roku.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000021971, NIP 527-17-54-073, REGON  012634451, 

wysokość kapitału zakładowego: 118 630 000 złotych (wpłacony w całości).
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