


RODZAJ INFORMACJI NUMER POSTANOWIENIA  
Z WZORCA UMOWNEGO

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania  
i innych świadczeń lub wartości wykupu 

ubezpieczenia 
Świadczenia z tytułu umowy: § 4, § 13 

2. Ograniczenia oraz wyłączenia 
odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń 

uprawniające do odmowy wypłaty 
odszkodowania i innych świadczeń lub ich 

obniżenia

§ 4 w zw. z § 3 pkt 4, 5 
§ 5 w zw. z § 3 pkt 1, 2, 4, 5, 8

TABELA INFORMACYJNA DO POSTANOWIEŃ UMOWY

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE  
„SPECJALNE UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI I ŚMIERCI WSKUTEK 

NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU” – „DOBRY POCZĄTEK Z PRUDENTIAL”
(ADL/1/2017)

§ 1. Postanowienia wstępne
Niniejsze Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie 
„Specjalne ubezpieczenie na wypadek śmierci i śmierci wskutek 
Nieszczęśliwego wypadku” – „Dobry początek z Prudential” sto-
suje się do umowy grupowego ubezpieczenia na życie zawartej 
pomiędzy ubezpieczycielem – The Prudential Assurance Compa-
ny Limited z siedzibą w Londynie działającym poprzez The Pru-
dential Assurance Company Limited Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (zwanym 
dalej: „Prudential”) a Ubezpieczającym – Prudential Polska Sp. z o.o. 

§ 2. Charakter ubezpieczenia
Celem ubezpieczenia jest zapewnienie Ubezpieczonemu w Okresie 
ubezpieczenia ochrony na wypadek śmierci i śmierci wskutek Nie-
szczęśliwego wypadku, zdefiniowanych w niniejszych warunkach.

§ 3. Definicje
Użyte w niniejszych OWU określenia oznaczają:

1)  Akt przemocy – bezprawne użycie przez Ubezpieczonego 
przemocy fizycznej lub psychicznej, a także groźby jej użycia 
przeciwko innej osobie w celu zmuszenia jej do poddania się 
woli Ubezpieczonego lub określonego zachowania zgodnego 

z wolą Ubezpieczonego, przez co swoboda woli tej osoby zo-
staje ograniczona;

2)  Akt terroru – użycie przemocy dla osiągnięcia celów poli-
tycznych, światopoglądowych, religijnych, rasowych lub 
społecznych, skierowanej przeciw społeczeństwu lub grupie 
społecznej; 

3)  Deklaracja przystąpienia  – oświadczenie Ubezpieczonego, 
wyrażające jego wolę bycia objętym ochroną ubezpieczenio-
wą; Deklaracja przystąpienia jest jednocześnie dokumentem 
potwierdzającym objęcie Ubezpieczonego ochroną ubezpie-
czeniową;

4)  Nieszczęśliwy wypadek – zdarzenie wywołane przyczyną 
zewnętrzną, nagłą i niezależną od woli i stanu zdrowia Ubez-
pieczonego, które to zdarzenie wystąpiło w Okresie ubezpie-
czenia;

5)  Okres ubezpieczenia – okres, przez jaki Prudential udziela  
danemu Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej;

6)  OWU – niniejsze Ogólne warunki grupowego ubezpiecze-
nia na życie „Specjalne ubezpieczenie na wypadek śmierci  
i śmierci wskutek Nieszczęśliwego wypadku” – „Dobry  
początek z Prudential”;
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7)  Prudential – ubezpieczyciel udzielający ochrony ubezpie-
czeniowej z tytułu Umowy ubezpieczenia, którym jest The 
Prudential Assurance Company Limited z siedzibą w Londy-
nie działająca poprzez The Prudential Assurance Company 
Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział  
w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-670) przy ul. Puławskiej 
182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Reje-
stru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowe-
go Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000437638;

8)  Stan po spożyciu alkoholu – stan organizmu, gdy zawar-
tość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia  
we krwi co najmniej 0,2 promila alkoholu albo obecności  
w wydychanym powietrzu co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3;

9)  Suma ubezpieczenia – kwota wskazana w Deklaracji przystą-
pienia, wypłacana w przypadku Zdarzenia ubezpieczeniowego;

10)  Ubezpieczający – Prudential Polska sp. z o.o., która zawarła 
z Prudential Umowę ubezpieczenia na rachunek Ubezpie-
czonych i jest zobowiązana do opłacania składki. Pruden-
tial Polska sp. z o.o. ma siedzibę w Warszawie (02-670) przy  
ul. Puławskiej 182 i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 
KRS: 0000392994;

11)  Ubezpieczony – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność 
do czynności prawnych i stałe miejsce zamieszkania na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, która w dniu przystąpienia 
do Umowy ubezpieczenia ukończyła 18. rok życia i nie ukoń-
czyła 61. roku życia i która jest obejmowana ochroną ubez-
pieczeniową;

12)  Umowa ubezpieczenia – umowa grupowego ubezpiecze-
nia na życie „Specjalne ubezpieczenie na wypadek śmierci 
i śmierci wskutek Nieszczęśliwego wypadku” – „Dobry po-
czątek z Prudential”, do której mają zastosowanie niniejsze 
OWU, zawarta pomiędzy Prudential a Ubezpieczającym;

13)  Uposażony – osoba uprawniona do otrzymania świadczenia 
z tytułu śmierci Ubezpieczonego, wskazana przez Ubezpie-
czonego;

14)  Zdarzenie ubezpieczeniowe – zdarzenie wskazane w § 4, 
uprawniające do wnioskowania o wypłatę świadczenia.

§ 4. Przedmiot i zakres ubezpieczenia
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego.

2.  Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące Zdarzenia ubez-
pieczeniowe:

 a)  śmierć Ubezpieczonego, mająca miejsce w Okresie ubezpie-
czenia – 1 000 PLN;

 b)  śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypad-
ku, o ile nastąpiła ona w ciągu 30 dni od daty Nieszczęśli-
wego wypadku mającego miejsce w Okresie ubezpieczenia 
– 25 000 PLN.

§ 5.  Wyłączenia odpowiedzialności  
Prudential

1.  Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego nie przysługuje, 
jeżeli śmierć Ubezpieczonego jest skutkiem lub nastąpiła w związ-
ku z samobójstwem Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia.

2.  Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek Nie-
szczęśliwego wypadku nie przysługuje, jeżeli śmierć Ubez-
pieczonego jest skutkiem lub nastąpiła w związku z:

a)  świadomym i  dobrowolnym uczestnictwem Ubezpieczone-
go w  Aktach przemocy, działaniach wojennych, zbrojnych,  
zamieszkach lub Aktach terroru;

b)  działaniami Ubezpieczonego w Stanie po spożyciu alkoholu 
lub pod wpływem środków zastępczych w rozumieniu prze-
pisów o  przeciwdziałaniu narkomanii, narkotyków, środków 
odurzających, substancji psychotropowych, chyba że zostały 
one zalecone przez lekarza lub użyte zgodnie z zaleceniem 
medycznym;

c)  lotem jakimkolwiek statkiem powietrznym z wyjątkiem lotów 
w charakterze pasażera na pokładzie samolotu licencjonowa-
nych linii lotniczych;

d)  uprawianiem przez Ubezpieczonego sportów niebezpiecz-
nych, przez które rozumie się: sporty powietrzne, wliczając 
spadochroniarstwo oraz latanie samolotami ultralekkimi, 
akrobacje spadochronowe, lotniarstwo, paralotniarstwo, 
wspinaczkę wysokogórską lub wspinaczkę skałkową,  
eksplorację jaskiń oraz nurkowanie w jaskiniach, nurkowanie 
poniżej 30 metrów, skoki na linie oraz BASE jumping, sporty 
motorowe, żeglarstwo morskie; 

e)  popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez Ubezpie-
czonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyśl-
nego przestępstwa;

f)  wykonywaniem zawodu obejmującego pracę na wysoko-
ściach powyżej 10 metrów lub pracę fizyczną w  budownic-
twie lub przemyśle wydobywczym; 

g)  pełnieniem służby w Wojskach Lądowych, Siłach Powietrz-
nych lub Marynarce Wojennej, w  oddziałach antyterrory-
stycznych Policji, w  oddziałach specjalnych Żandarmerii 
Wojskowej, w zespołach minersko - pirotechnicznych Policji  
lub wojska;

h)  pracą w następujących służbach ratowniczych: ratownictwo 
górnicze, ratownictwo lotnicze (zespoły ratownictwa me-
dycznego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego), ratownictwo 
morskie (Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa);

i)  świadczeniem pracy zarobkowej bez względu na jej rodzaj, 
charakter lub podstawę poza Unią Europejską.

§ 6. Przystąpienie do ubezpieczenia
1.  Ochroną ubezpieczeniową zostaje objęty Ubezpieczony na 

podstawie podpisanej przez siebie Deklaracji przystąpienia 
przekazanej Prudential za pośrednictwem Ubezpieczającego.

2.  Ubezpieczony składa Deklarację przystąpienia na formularzu 
udostępnionym przez Prudential. 

3.  Przystąpienie do ubezpieczenia następuje z chwilą przekaza-
nia Ubezpieczającemu Deklaracji przystąpienia.

4.  Przystąpienie do ubezpieczenia jest możliwe w okresie od  
9 października 2017 r. do 1 lutego 2018 r. Przystąpienie przez 
Ubezpieczonego do ubezpieczenia po 1 lutego 2018 r. jest 
bezskuteczne i nie rodzi żadnych skutków prawnych.

5.  Przed wyrażeniem zgody na udzielenie ochrony ubezpiecze-
niowej Ubezpieczonemu doręczane są OWU.

6.  Ubezpieczony może przystąpić do Umowy ubezpieczenia wy-
łącznie jeden raz. Złożenie kilku Deklaracji przystąpienia przez 
jednego Ubezpieczonego skutkuje jednokrotnym objęciem 
ochroną ubezpieczeniową z tytułu Umowy ubezpieczenia na 
podstawie Deklaracji przystąpienia złożonej najwcześniej.

§ 7. Ochrona ubezpieczeniowa
1.  Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do danego Ubezpie-

czonego rozpoczyna się w dniu następnym po dniu przystą-
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pienia przez niego do ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż 
10 października 2017 r., i kończy się z upływem 120. dnia od 
jej rozpoczęcia. 

2.  Prudential potwierdza objęcie Ubezpieczonego Ochroną ubez-
pieczeniową poprzez przekazanie Deklaracji przystąpienia.

3.  Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w stosunku do danego 
Ubezpieczonego: 

 a) z chwilą jego śmierci,

 b)  w dniu następującym po dniu wystąpienia przez tego Ubez-
pieczonego z ubezpieczenia,

 c) z upływem Okresu ubezpieczenia. 

4. Ochrona ubezpieczeniowa kończy się także:

 a)  w dniu odstąpienia przez Ubezpieczającego od Umowy 
ubezpieczenia,

 b)  z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy ubezpieczenia.

§ 8. Wystąpienie z Umowy ubezpieczenia
1.  Ubezpieczony może w każdym czasie wystąpić z ubezpiecze-

nia, składając Prudential oświadczenie w tym zakresie. 

2.  Wystąpienie z ubezpieczenia następuje w dniu następującym 
po dniu otrzymania przez Prudential oświadczenia. Wystąpie-
nie z ubezpieczenia nie wiąże się z żadnymi kosztami po stro-
nie Ubezpieczonego.

3.  Oświadczenie o wystąpieniu z ubezpieczenia wymaga dla 
swojej ważności formy pisemnej przekazanej na adres siedziby 
Prudential.

§ 9.  Świadczenia z tytułu Umowy  
ubezpieczenia

W razie śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia lub  
w razie śmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego  
wypadku, o ile nastąpiła ona w ciągu 30 dni od daty Nieszczęśliwe-
go wypadku, który miał miejsce w Okresie ubezpieczenia, Pruden-
tial wypłaca Uposażonemu, a w przypadku braku Uposażonego 
– najbliższym członkom rodziny, wskazanym w § 12, Sumę ubez-
pieczenia z tytułu tego zdarzenia. 

§ 10. Składka ubezpieczeniowa
1.  Składka za cały Okres ubezpieczenia zostaje opłacona w cało-

ści przez Ubezpieczającego. 

2.  Wysokość składki ubezpieczeniowej jest ustalana przez  
Prudential przy uwzględnieniu ryzyka ubezpieczeniowego, 
czasu trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokości sum 
ubezpieczenia.

§ 11. Prawa Ubezpieczonego
1.  Ubezpieczony może żądać, aby Prudential udzielił mu infor-

macji o postanowieniach Umowy ubezpieczenia oraz OWU  
w zakresie, w jakim dotyczą one jego praw i obowiązków.

2.  Zmiana Umowy ubezpieczenia na niekorzyść Ubezpieczonego 
lub Uposażonego wymaga zgody Ubezpieczonego.

§ 12.  Osoby uprawnione do otrzymania 
świadczenia z tytułu śmierci Ubezpie-
czonego lub śmierci Ubezpieczonego 
wskutek Nieszczęśliwego wypadku

1.  Ubezpieczony, przystępując do Umowy ubezpieczenia, ma 
prawo wskazać Uposażonego lub Uposażonych. 

2.  Ubezpieczony może w każdym czasie zmienić Uposażonych 
lub ich procentowy udział w wypłacanym świadczeniu.

3.  Wskazanie i zmiana Uposażonych oraz przysługujących im 
udziałów są skuteczne z chwilą złożenia Prudential przez 
Ubezpieczonego oświadczenia w tej sprawie.

4.  Udział Uposażonego jest określany w pełnych procentach i nie 
może być niższy niż 1%.

5.  Wskazanie Uposażonego staje się bezskuteczne, jeżeli Upo-
sażony zmarł przed śmiercią Ubezpieczonego albo umyślnie 
przyczynił się do jego śmierci. W takim przypadku udział tego 
Uposażonego przypada pozostałym Uposażonym, proporcjo-
nalnie do ich udziału w świadczeniu.

6.  Jeżeli w chwili śmierci Ubezpieczonego nie ma Uposażonych, 
świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego przypada innym 
uprawnionym będącym najbliższymi członkami rodziny Ubez-
pieczonego – w następującej kolejności i wysokości:

 a) małżonkowi Ubezpieczonego – w całości;

 b)  w przypadku braku małżonka Ubezpieczonego – dzieciom 
Ubezpieczonego – w częściach równych;

 c)  w przypadku braku małżonka i dzieci Ubezpieczonego – ro-
dzicom Ubezpieczonego – w częściach równych; 

 d)  w przypadku braku małżonka, dzieci i rodziców Ubezpieczo-
nego – rodzeństwu Ubezpieczonego – w częściach równych;

 e)  w przypadku braku osób wskazanych powyżej – innym 
spadkobiercom Ubezpieczonego – w częściach, w jakich 
dziedziczą po Ubezpieczonym; 

przy czym wypłata świadczenia osobie lub osobom w danej grupie 
uprawnionych wyklucza uprawnienie do otrzymania świadczenia 
przez osoby należące do kolejnej grupy.

§ 13.  Wypłata świadczenia z tytułu  
Umowy ubezpieczenia

1.  Prudential wypłaca świadczenie po otrzymaniu wniosku o wy-
płatę świadczenia i wyjaśnieniu okoliczności niezbędnych do 
ustalenia odpowiedzialności Prudential.

2.  Wraz z wnioskiem o wypłatę świadczenia osoba występująca  
z roszczeniem powinna złożyć wymagane dokumenty, nie-
zbędne do oceny zasadności zgłoszonego roszczenia. Po 
zawiadomieniu o zajściu zdarzenia Prudential, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami prawa, w terminie 7 dni potwierdza 
pisemnie lub drogą elektroniczną za zgodą osoby występują-
cej z roszczeniem otrzymanie zawiadomienia, wskazując jed-
nocześnie dokumenty potrzebne do rozpoznania roszczenia. 
Lista wymaganych dokumentów jest dodatkowo dostępna na 
stronie internetowej Prudential, za pośrednictwem infolinii 
Prudential oraz w placówkach Prudential.

3.  Zawiadomienie o wystąpieniu zdarzenia mogą zgłosić również 
spadkobiercy Ubezpieczonego. W takim przypadku spadko-
bierca Ubezpieczonego jest traktowany tak jak uprawniony  
z Umowy ubezpieczenia.

4.  Świadczenie jest wypłacane przelewem na rachunek banko-
wy osoby uprawnionej do jego odbioru albo w inny sposób 
uzgodniony z Prudential. 

5.  Prudential wypłaca świadczenie w terminie 30 dni od otrzy-
mania zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego. 
Gdyby wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia od-
powiedzialności Prudential lub wysokości świadczenia ubez-
pieczeniowego nie było w tym terminie możliwe, Prudential 
wypłaca świadczenie w terminie 14 dni od dnia, w którym przy 
zachowaniu należytej staranności ich wyjaśnienie było możli-
we. Jednakże bezsporną część świadczenia Prudential wypła-
ca w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o zajściu Zdarze-
nia ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową. 
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Jeżeli w terminach określonych w niniejszym ustępie umowy 
świadczenie nie zostanie wypłacone, Prudential informuje na 
piśmie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynie niemożności 
zaspokojenia roszczenia w całości lub w części.

6.  Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w wysoko-
ści innej niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Prudential 
poinformuje o tym pisemnie osobę występującą z roszcze-
niem, wskazując na okoliczności i podstawę prawną uzasad-
niającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadcze-
nia. Osoba uprawniona ma prawo dochodzić swoich roszczeń 
na drodze sądowej.

§ 14. Waluta Umowy ubezpieczenia
Świadczenia ubezpieczeniowe są ustalane i wypłacane w złotych 
polskich.

§ 15.  Opodatkowanie świadczeń  
ubezpieczeniowych

Świadczenia otrzymane z tytułu Umowy ubezpieczenia wolne są 
od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nie są opo-
datkowane podatkiem od spadków i darowizn, według stanu 
prawnego na dzień wejścia w życie niniejszych OWU, zgodnie  
z przepisami:

 1)  Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym  
od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) 
– w szczególności art. 21 ust. 1 pkt 4;

 2)  Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 
osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.).

§ 16. Korespondencja między stronami
1.  Oświadczenia woli oraz inne oświadczenia i powiadomienia 

składane w związku z przystąpieniem do Umowy ubezpiecze-
nia lub jej wykonaniem wymagają dla swojej ważności formy 
pisemnej.

2.  Dokumenty przekazywane Prudential powinny być sporzą-
dzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski 
przez tłumacza przysięgłego, chyba że Prudential zgodzi się 
na ich przekazanie w innym języku.

§ 17.  Prawo właściwe i organy właściwe  
do rozpatrywania sporów

1.  Prawem właściwym dla Umowy ubezpieczenia jest prawo Rze-
czypospolitej Polskiej.

2.  Sądem właściwym w sprawach o roszczenia ze stosunku ubez-
pieczenia jest sąd właściwości ogólnej (tj. sąd właściwy miej-
scowo dla siedziby lub miejsca zamieszkania pozwanego) lub 
sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpie-
czającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub innego upraw-
nionego z Umowy ubezpieczenia, lub ich spadkobierców.

3.  Spory wynikające z Umowy ubezpieczenia mogą być poddane 
rozstrzygnięciu w postępowaniu pozasądowym, prowadzo-
nym przez Rzecznika Finansowego. Strona internetowa Rzecz-
nika Finansowego to www.rf.gov.pl.

§ 18.  Reklamacje, skargi, zażalenia  
i sprawozdania

1.  Reklamacje, skargi i zażalenia na działalnie lub zaniechanie 
Prudential związane ze świadczonymi przez Prudential usługa-
mi, w tym związane z zawarciem lub wykonywaniem Umowy 
ubezpieczenia, mogą zostać złożone w każdej jednostce Pru-
dential obsługującej klientów. 

2. Reklamacje, skargi i zażalenia mogą zostać złożone:

 a)  w formie pisemnej – osobiście, w jednostce Prudential ob-
sługującej klientów, albo za pośrednictwem operatora pocz-
towego, kuriera lub posłańca;

 b)  ustnie – telefonicznie (preferowany numer telefonu: 801 30 
20 10) albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta  
w jednostce Prudential obsługującej klientów;

 c)  w formie elektronicznej – poprzez przesłanie wiadomości 
e-mail na adres: bok@prudential.pl.

3.  Na żądanie klienta Prudential potwierdza wpłynięcie reklama-
cji, skargi lub zażalenia w formie pisemnej lub w innej wskaza-
nej przez klienta.

4.  Odpowiedź na reklamację, skargę lub zażalenie udzielana jest 
w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika 
informacji, z zastrzeżeniem, że odpowiedź może być dostar-
czona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek klienta.

5.  Reklamacje, skargi i zażalenia rozpatrywane są bez zbędnej 
zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich 
złożenia. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie 
odpowiedzi do klienta przed jego upływem. W szczególnie 
skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpa-
trzenie reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenie odpowiedzi 
w ciągu 30 dni termin rozpatrzenia reklamacji, skargi, zażalenia 
i udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni od 
dnia otrzymania reklamacji, skargi, zażalenia. Informacja do 
klienta z przewidywanym terminem rozpatrzenia reklamacji  
i udzielenia odpowiedzi wyjaśniać będzie przyczynę opóźnie-
nia oraz okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpa-
trzenia sprawy.

6.  Reklamacje, skargi i zażalenia rozpatrywane są przez pełno-
mocnika Prudential ds. rozpatrywania reklamacji/skarg.

7.  Każdy zainteresowany może też wnieść reklamację, skargę lub 
zażalenie do Rzecznika Finansowego lub do miejskich i powia-
towych rzeczników konsumenta.

8.  Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i roz-
patrywania skarg, reklamacji i zażaleń znajdują się na stronie 
www.prudential.pl oraz w jednostkach Prudential obsługują-
cych klientów.

9.  Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Pruden-
tial jest dostępne na stronie internetowej www.prudential.pl/
wyplacalnosc oraz w siedzibie Prudential.

Anna Messerli
Zastępca Dyrektora Oddziału

Jarosław Bartkiewicz 
Dyrektor Oddziału
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