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REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK  
UBEZPIECZENIOWYCH  
ZA POŚREDNICTWEM 

KANCELARII BROKERSKIEJ EPAL 
 
Art. 1  

 
1. Regulamin określa tryb, terminy, sposób i warunki opłacania 
składek ubezpieczeniowych na rzecz Towarzystw Ubezpiecze-
niowych za pośrednictwem Kancelarii Brokerskiej Epal SA. 
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
a. Ubezpieczającym - należy przez to rozumieć  
Kancelarię Brokerską EPAL  
b. Ubezpieczycielu - należy przez to rozumieć  
Towarzystwo Ubezpieczeniowe, 
c. Ubezpieczonym - należy przez to rozumieć  
Klienta Kancelarii, 
d. Składce - należy przez to rozumieć  
składkę ubezpieczeniową 
e. Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy  
REGULAMIN 
 
Art. 2 
 
1. Regularne opłacanie składek jest warunkiem rozpoczęcia i 
kontynuacji każdego ubezpieczenia. 
2. O wysokości składek, terminach i warunkach ich opłacania 
Ubezpieczony jest informowany przystępując do ubezpieczenia 
w otrzymanym liście potwierdzającym rozpoczęcie okresu 
ubezpieczenia. 
3. Nie przewiduje się żadnych odstępstw od podanych w regu-
laminie warunków opłacania składek. 
4. Obowiązkiem każdego Ubezpieczonego jest samodzielne 
dokonywanie wpłat składek na przyznane indywidualne konto a 
Ubezpieczający nie wysyła druków przekazów lub przelewów. 
5. Dokumentacja związana z opłacaniem składek prowadzona 
jest na bieżąco i dostępna w Internecie po utworzeniu konta 
Ubezpieczonego i zalogowaniu się na to konto. 
 
Art. 3 
 
1. Składka opłacana jest z góry w trybie: 
a. miesięcznym, do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc na-
stępny. (np. do końca czerwca za lipiec) 
b. kwartalnym, do ostatniego dnia miesiąca kwartału za kwar-
tał następny  
c. półrocznym, do ostatniego dnia miesiąca półrocza za półro-
cze następne. 
d. rocznym, do ostatniego dnia miesiąca roku za rok następny. 
2. Składka opłacana jest wyłącznie przelewem na indywidualny 
dla Ubezpieczonego numer konta w rachunku Ubezpieczające-
go. 
3. Jedynym uznawanym dokumentem potwierdzającym uisz-
czenie składki jest dowód wpłaty, zawierający w tytule wpłaty, 
co najmniej: 
a. nazwisko lub nazwę Ubezpieczonego, którego składka doty-
czy, 
b. rodzaj ubezpieczenia, za który składka jest opłacana. 
4. Każda wpłata zaliczana jest w pierwszej kolejności za pierw-
szy okres, za który brak jest składki wymaganej lub jej części. 
5. Jeśli składka wymagana jest już opłacona, każda kolejna 
wpłata zaliczana jest na kolejne miesiące (okresy), za które 
składka nie jest jeszcze wymagana. 

6. Zwrot nadpłaconych składek dokonywany jest wyłącznie na 
pisemną prośbę Ubezpieczonego na wskazane w tym piśmie 
konto bankowe.  
 
Art. 4  
 
1. Obowiązek terminowego opłacenia składki jest 
podstawowym warunkiem rozpoczęcia lub kontynuacji 
ubezpieczenia, 
2. Brak wpłaty składki w terminie przy jednoczesnym 
braku kontaktu ze strony Ubezpieczonego - spowodu-
je zakończenie ubezpieczenia z ostatnim dniem mie-
siąca, za który składka została opłacona, bez ponow-
nego wezwania do zapłaty. 
3. Składkę uważa się za nieopłaconą również wtedy, gdy: 
- wysokość składki przekazanej na rachunek jest niższa niż 
wynikająca z deklaracji, 
- składka nie została przekazana na właściwy rachunek Ubez-
pieczającego, 
4. Wpłaty składek po zakończeniu ubezpieczenia są księgo-
wane na koncie nadpłat i zostaną zwrócone na pisemną proś-
bę wpłacającego. 
 
Art. 5 
 
1. Ubezpieczony oraz Ubezpieczający mają prawo zrezygno-
wać z ochrony ubezpieczeniowej w każdym momencie jej 
trwania. Ubezpieczony składa w tym celu oświadczenie o 
rezygnacji przed rozpoczęciem kolejnego miesięcznego okresu 
ubezpieczenia. Ubezpieczony zawiadamia Ubezpieczającego w 
formie pisemnej, elektronicznej lub przez telefon.  
Ubezpieczający zawiadamia Ubezpieczonego w formie pisem-
nej, elektronicznej lub przez telefon.  
2. Brak złożenia rezygnacji w terminie i formie powyższej 
powoduje u Ubezpieczonego obowiązek zapłaty składki za 
kolejny okres. 
 
Art. 6 
 
1. Ewidencja Składek prowadzona przez Ubezpieczającego 
jest wyłączną podstawą do określenia praw i obowiązków 
Ubezpieczonego w sprawach składkowych. 
2. Ubezpieczony ma prawo zwrócić się do Ubezpieczającego o 
sprawdzenie prawidłowości sporządzenia jego ewidencji skła-
dek. 
3. Ubezpieczający ma obowiązek ustosunkowania się do 
zastrzeżeń Ubezpieczonego w terminie 1 miesiąca od daty 
zgłoszenia. 
 
Art. 7 
 
1. Ubezpieczony, którego ubezpieczenie zostało zakończone z 
powodu nie opłacania składek w terminie może starać się o 
ponowne przystąpienie do ubezpieczenia po okresie 6 mie-
sięcznej kwarantanny od wykluczenia z tytułu nieopłacenia 
składki. 
2. Warunkiem ponownego przyjęcia do ubezpieczenia bez 
stosowania okresu kwarantanny jest dokonanie z góry wpłaty 
składek za okres co najmniej 6 miesięcy. 
 
Art. 8 
 
1. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie 
decyduje Ubezpieczający kierując się obowiązującymi przepi-
sami prawa, oraz OWU Ubezpieczycieli. 
 
 
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 
2013 roku i ma zastosowanie do umów ubezpieczeniowych 
zawartych po dniu 31.08.2013 roku 


