REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK
1. Regulamin określa tryb, terminy, sposób i warunki opłacania składek ubezpieczeniowych na rzecz
Towarzystwa Ubezpieczeniowego za pośrednictwem Stowarzyszenia Forum Grup Zawodowych.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a. Ubezpieczającym - należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych,
b. Ubezpieczycielu - należy przez to rozumieć Towarzystwo Ubezpieczeniowe,
c. Ubezpieczonym - należy przez to rozumieć Członka Stowarzyszenia,
d. Składce - należy przez to rozumieć składkę ubezpieczeniową
e. Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy REGULAMIN
3. Regularne opłacanie składek jest warunkiem rozpoczęcia i kontynuacji każdego ubezpieczenia.
4. O wysokości składek, terminach i warunkach ich opłacania Ubezpieczony jest informowany
przystępując do ubezpieczenia w otrzymanym e-mailu potwierdzającym rozpoczęcie okresu
ubezpieczenia.
5. Nie przewiduje się żadnych odstępstw od podanych w regulaminie warunków opłacania składek.
6. Obowiązkiem każdego Ubezpieczonego jest samodzielne dokonywanie wpłat składek wraz z opłatą
administracyjną wskazaną w ust. 19 poniżej na przyznany indywidualny rachunek bankowy, a
Ubezpieczający nie wysyła druków przekazów lub przelewów.
7. Dokumentacja związana z opłacaniem składek prowadzona jest na bieżąco i dostępna w Internecie
po utworzeniu konta Ubezpieczonego i zalogowaniu się na to konto.
8. Składka opłacana jest z góry w trybie:
a. miesięcznym, do 20 dnia miesiąca za miesiąc następny (np. do 20 czerwca za lipiec)
b. jednorazowo, do 20 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie okresu ubezpieczenia.
9. Składka opłacana jest na indywidualny dla Ubezpieczonego numer rachunku bankowego nadanego
przez Ubezpieczającego.
10. Jedynym uznawanym dokumentem potwierdzającym uiszczenie składki jest dowód wpłaty na
indywidulany przydzielony rachunek bankowy.
11. Każda wpłata zaliczana jest w pierwszej kolejności za pierwszy okres, za który brak jest składki
wymaganej lub jej części.
12. Jeśli składka wymagana jest już opłacona, każda kolejna wpłata zaliczana jest na kolejne miesiące
(okresy), za które składka nie jest jeszcze wymagana.
13. Zwrot nadpłaconych składek dokonywany jest wyłącznie na pisemną prośbę Ubezpieczonego na
wskazane w tym piśmie konto bankowe.
14. Obowiązek terminowego opłacenia składki jest podstawowym warunkiem rozpoczęcia lub
kontynuacji ubezpieczenia.

15. Brak wpłaty składki w terminie przy jednoczesnym braku kontaktu ze strony Ubezpieczonego spowoduje zakończenie ubezpieczenia z ostatnim dniem miesiąca, za który składka została opłacona,
bez ponownego wezwania do zapłaty.
16. Ewidencja Składek prowadzona przez Ubezpieczającego jest wyłączną podstawą do określenia
praw i obowiązków Ubezpieczonego w sprawach składkowych.
17. Ubezpieczony poprzez dostęp on-line do swojego konta może sprawdzić prawidłowość
sporządzenia ewidencji swoich składek.
18. Ubezpieczony, którego ubezpieczenie zostało zakończone z powodu nieopłacania składek w
terminie lub który wystąpił z ubezpieczenia, może starać się o ponowne przystąpienie do
ubezpieczenia na zasadach obowiązującej oferty.
19. OPŁATA ADMINISTRACYJNA.
W związku z koniecznością poniesienia przez Ubezpieczającego kosztów niezbędnych do dokonania
rozliczeń i operacji bankowych związanych z przekazaniem składki do Ubezpieczyciela lub zwrotem
składki do Ubezpieczonego, wprowadza się opłatę administracyjną płatną przez Ubezpieczonego na
rzecz Ubezpieczającego:
a.

2 zł – od każdej uiszczonej składki lub części składki (w przypadku miesięcznego trybu
opłacania składek),

b.

2 zł – od każdego zwrotu składki na rzecz Ubezpieczonego.
Opłata jest naliczana we wskazanej wysokości od każdej transakcji niezależnie od wartości
operacji a Ubezpieczony jest zobowiązany do jej uiszczenia każdorazowo wraz ze składką
wpłacaną na indywidualny rachunek bankowy, w terminie przewidzianym dla uiszczenia
składki.
W przypadku dokonywania zwrotu składki przez Ubezpieczającego na rzecz Ubezpieczonego,
Ubezpieczający jest uprawniony do pobrania wspomnianej opłaty przez pomniejszenie kwoty
zwracanej o wartość opłaty.

20. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące
przepisy prawa oraz OWU Ubezpieczycieli.
21. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2018 r.

