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Spółka

Reklamacje i spory

1. Reklamację w  związku z  zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia może zgłosić 
Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uposażony lub Uprawniony z tej umowy.

2. Reklamację można złożyć:
1) w formie pisemnej – na adres wybranej jednostki Gothaer TU S.A. lub osobiście;
2) w formie elektronicznej (e-mail: reklamacje@gothaer.pl, formularz na stronie internetowej 

Gothaer TU S.A.);
3) ustnie (osobiście do protokołu lub telefonicznie).

3. Reklamacja powinna zawierać:
1) imię, nazwisko (nazwę), adres i numer telefonu kontaktowego zgłaszającego reklamację;
2) numer zgłoszenia szkody lub numer polisy;
3) przedmiot reklamacji;
4) uzasadnienie reklamacji, z podaniem ewentualnych dowodów.

4. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w  terminie 30 dni od dnia jej 
otrzymania. Jeżeli z uwagi na szczególne skomplikowanie sprawy nie jest możliwe udzielenie 
odpowiedzi we wskazanym wyżej terminie, termin ten zostaje wydłużony do nie więcej niż 
60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostaje poinformowany o:
1) przyczynie opóźnienia;
2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
3) przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

5. O  sposobie rozpatrzenia reklamacji Gothaer TU S.A. powiadamia zgłaszającego reklamację 
w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, przy czym udzielenie 
przez Gothaer TU S.A. odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną jest możliwe wyłącznie 
na wniosek Klienta.

6. Zgłaszający reklamację może wystąpić do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o rozpatrzenie 
sprawy.

7. Spór może zostać rozstrzygnięty przez Sąd Polubowny przy Rzeczniku Finansowym albo Sąd 
Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, w  trybie wskazanym w  regulaminach tych 
Sądów.

8. Zgłaszającemu reklamację przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń przed sądem. 
Powództwo o  roszczenia wynikające z  umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według 
przepisów o  właściwości ogólnej, albo przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub 
siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub Uprawnionego z  umowy 
ubezpieczenia.

9. Gothaer TU S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
10. Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy 

rzetelne rozpatrzenie reklamacji przez Gothaer TU S.A., chyba że okoliczność ta nie ma wpływu 
na sposób procedowania z reklamacją.
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