
§ 1
1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nieuprawnio-

nego U˝ycia Kart oraz Utraty Ârodków Piení ˝nych
Pobranych z Bankomatu PAKIET BEZPIECZNA VISA
dla Posiadaczy kart wydawanych przez BRE Bank SA,
zwane dalej OWU, majà zastosowanie do Umowy
Ubezpieczenia zawartej pomí dzy BRE Ubezpieczenia
Towarzystwem Ubezpieczeƒ Spółkà Akcyjnà, zwanà
dalej BRE Ubezpieczenia TU, a BRE Bankiem Spółkà
Akcyjnà, zwanà dalej Bankiem. Umowa ta zwana jest
dalej Umowà Ubezpieczenia.

2. Umow´ Ubezpieczenia zawiera sí na rzecz Posiadaczy
kart BRE Banku SA.

3. Zawarcie Umowy Ubezpieczenia zostanie potwierdzone
przez BRE Ubezpieczenia TU poprzez wystawienie Polisy
Generalnej, stanowiàcej wraz z OWU integralnà cz´Êç
Umowy Ubezpieczenia.

§ 2
Definicje poj´ç

Terminy u˝yte w niniejszych OWU oznaczajà:

1) Ubezpieczajàcy – Bank zawierajàcy Umow´ Ubez-
pieczenia i zobowiàzany do opłacania składki;

2) Ubezpieczony – Posiadacz karty obj́ ty ochronà ubez-
pieczeniowà z tytułu Umowy Ubezpieczenia na podstawie
niniejszych OWU;

3) Umowa Ubezpieczenia – Umowa Ubezpieczenia za-
warta pomi´dzy Bankiem a BRE Ubezpieczenia TU,
na podstawie postanowieƒ niniejszych OWU, potwier-
dzona Polisà Generalnà;

4) Polisa Generalna – dokument potwierdzajàcy zawarcie
Umowy Ubezpieczenia pomi´dzy BRE Ubezpieczenia
TU a Ubezpieczajàcym;

5) Suma ubezpieczenia – kwota, stanowiàca górnà granic´
odpowiedzialnoÊci BRE Ubezpieczenia TU;

6) Karta – elektroniczny instrument płatniczy, wydany
przez Bank na podstawie Umowy o korzystanie z karty;

7) Karta główna – karta wydana przez Bank Posiadaczowi
rachunku bankowego;

8) Karta dodatkowa – karta wydana przez Bank na wniosek
Posiadacza rachunku wskazanej przez niego osobie;

9) Umowa o korzystanie z karty – umowa zawarta po-
mí dzy Posiadaczem karty a Bankiem, b´dàca podstawà
wydania Karty oraz regulujàca zasady jej u˝ywania;

10) Posiadacz karty – osoba fizyczna uprawniona do u˝yt-
kowania Karty na podstawie Umowy o korzystanie
z karty;

11) Nieuprawniona transakcja – u˝ycie Karty, utraconej
przez Posiadacza karty (tj. skradzionej lub zagubionej),
dokonane bez jego wiedzy i zgody przez osob´ do tego
nieuprawnionà, powodujàce zmian´ salda rachunku ban-
kowego, w tym równie˝ operacje internetowe dokonane
przy u˝yciu utraconej Karty, bez wiedzy i zgody Posiada-
cza karty, przez osob´ do tego nieuprawnionà;

12) Rabunek – kradzie˝ gotówki w wyniku zastosowania
wzgĺ dem Ubezpieczonego przemocy fizycznej lub groêby
natychmiastowego jej u˝ycia, lub doprowadzenia Ubez-
pieczonegodostanu nieprzytomnoÊci albo bezbronnoÊci,
bezpoÊrednio po dokonaniu operacji przy u˝yciu Karty
w bankomacie, oddziale banku lub innej uprawnionej
jednostce, lub gdy zmuszono Ubezpieczonego do doko-
nania operacji przy u˝yciu Karty z u˝yciem Numeru PIN,
a Ubezpieczony bezpoÊrednio przed zdarzeniem miał
wyraêny zamiar dokonania operacji w bankomacie;

13) Zastrze˝enie karty – zgłoszenie utraty Karty przez
Posiadacza karty w sposób okreÊlony w Regulaminie
karty;

14) Regulamin karty – warunki wydawania i zasady u˝ywania
Karty okreÊlone przez Bank;

15) Rachunek bankowy – prowadzony przez Bank rachunek
bankowy Posiadacza karty, powiàzany z Kartà;

16) Numer PIN – kod identyfikacyjny – poufny numer, który
łàcznie z kartà słu˝y do elektronicznej identyfikacji
u˝ytkownika Karty.

§ 3

Przedmiot ubezpieczenia

1. Przedmiotem Ubezpieczenia Nieuprawnionego U˝ycia
Kart sà bezpoÊrednie straty finansowe, jakie poniósł
Posiadacz karty wskutek Nieuprawnionych transakcji.

2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje utrat´ Êrod-
ków pieni´˝nych, jakà poniósł Ubezpieczony wskutek
Nieuprawnionych transakcji dokonanychprzedZastrze˝e-
niem karty, w tym przy u˝yciu Numeru PIN ujawnionego
wskutek u˝ycia przemocy lub groêby u˝ycia przemocy.

3. Przedmiotem Ubezpieczenia Utraty Ârodków Pieni´˝-
nych Pobranych z Bankomatu jest gotówka, wypłacona
przez Ubezpieczonego z bankomatu, oddziału banku lub
innej uprawnionej jednostki przy u˝yciu ubezpieczonej
Karty.

4. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje utrat´
ubezpieczonej gotówki na skutek Rabunku dokonanego
w ciàgu 2 godzin od momentu pobrania gotówki
przy u˝yciu Karty z bankomatu, oddziału banku lub innej
uprawnionej jednostki.

5. Zakresem ubezpieczeƒ, o których mowa powy˝ej obj́ te
sà zdarzenia zaistniałe na terytorium całego Êwiata.

§ 4

Ochrona ubezpieczeniowa

1. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do ka˝dego
Ubezpieczonego rozpoczyna sí z dniem aktywacji Karty
i trwa do ostatniego dnia danego miesiàca kalendarzo-
wego.

2. Ochrona ubezpieczeniowa przedłu˝a sí automatycznie
na kolejne miesí czne okresy ubezpieczenia okreÊlone
miesiàcami kalendarzowymi.

3. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do poszczegól-
nych Ubezpieczonych wygasa:

1) z ostatnim dniem okresu, za który przypadała
niezapłacona składka w razie nieopłacenia składki
w terminie,

2) z dniem zastrze˝enia Karty (je˝eli zastrze˝enie
Karty nie dotyczy Karty głównej, ochrona ubezpie-
czeniowa jest kontynuowana w odniesieniu do pozo-
stałych Kart w ramach tej samej Umowy o korzy-
stanie z karty),

3) z dniem rezygnacji Posiadacza karty z jej u˝ywania,

4) z dniem utraty wa˝noÊci Karty, z zastrze˝eniem,
˝e ochrona ubezpieczeniowa jest kontynuowana
wodniesieniudowznowionejKarty,wydanejwmiejsce
Karty, która straciła wa˝noÊç,

5) z dniem rozwiàzania Umowy o korzystanie z karty
w odniesieniu do Posiadaczy wszystkich Kart wyda-
nych na jej podstawie,

6) z dniemrozwiàzaniaUmowyUbezpieczenia pomí dzy
Ubezpieczajàcym a BRE Ubezpieczenia TU, z za-
strze˝eniem, i˝ ochrona ubezpieczeniowa trwa
do koƒca okresu, za który została opłacona ostatnia
składka.

4. Przed obj́ ciem ochronà ubezpieczeniowà Ubezpieczajàcy
jest zobowiàzany do udost´pnienia Ubezpieczonemu
treÊci niniejszych OWU.

§ 5
Okres ubezpieczenia

1. Umowa Ubezpieczenia została zawarta na czas nieokre-
Êlony.

2. Umow´ Ubezpieczenia uwa˝a sí za zawartà z dniem
okreÊlonym w Polisie Generalnej.

3. Ka˝da ze stron mo˝e wypowiedzieç Umow´ w ka˝dej
chwili poprzez zło˝enie pisemnego oÊwiadczenia o wypo-
wiedzeniu, z zachowaniem 3-miesí cznego okresu wypo-
wiedzenia ze skutkiemna koniecmiesiàca kalendarzowego.

4. Ubezpieczajàcy ma prawo do odstàpienia od Umowy
Ubezpieczenia w terminie 7 dni od jej zawarcia. Odstà-
pienie od Umowy Ubezpieczenia nast´puje na pod-
stawie pisemnego oÊwiadczenia Ubezpieczajàcego.

5. Wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia oraz zło˝enie
oÊwiadczenia o odstàpieniu od Umowy Ubezpieczenia
nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku zapłaty składki
za okres, w którym BRE Ubezpieczenia udzielało ochrony
ubezpieczeniowej.

§ 6
Składka

1. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest opłacaç miesi´cznà
składḱ w terminach i wysokoÊci okreÊlonych w Polisie
Generalnej na rachunek bankowy wskazany przez BRE
Ubezpieczenia TU.

2. Składḱ ustala sí bioràc pod uwag :́

1) okres odpowiedzialnoÊci BRE Ubezpieczenia TU,

2) liczb´ Kart,

3) wysokoÊci Sumy ubezpieczenia,

4) inne czynniki wpływajàce na prawdopodobieƒstwo
wystàpienia zdarzenia ubezpieczeniowego.

3. Wszystkie składki i odszkodowania zostanà obliczone,
wyra˝one i zapłacone w złotych.

§ 7
Suma ubezpieczenia

1. W Ubezpieczeniu Nieuprawnionego U˝ycia Kart mak-
symalna wysokoÊç odszkodowania w przypadku jedno-
razowej utraty Karty wynosi równowartoÊç w złotych
150 EUR niezale˝nie od rodzaju Karty i liczby dokonanych
Nieuprawnionych transakcji. Suma ubezpieczenia jest
ustalana w złotych wg Êredniego kursu EURO ogłasza-
nego przez NBP, obowiàzujàcego w dniu dokonania zgło-
szenia utraty Karty Ubezpieczajàcemu.

2. W Ubezpieczeniu Utraty Ârodków Piení ˝nych Pobranych
z Bankomatu maksymalna łàczna wysokoÊç odszkodowaƒ
w ciàgu ka˝dych kolejnych 12-miesi´cznych okresów
trwania zochrony ubezpieczeniowej, poczàwszy od dnia
aktywacji Karty, w odniesieniu do poszczególnych Kart
w ramach jednej Umowy o korzystanie z karty wynosi,
w zale˝noÊci od postanowieƒ Polisy Generalnej w sto-
sunku od poszczególnych rodzajów Kart, 2.000 PLN
lub 4.000 PLN.

§ 8
Wypłata odszkodowania

1. Z zastrze˝eniem maksymalnych limitów odpowiedzialnoÊci
okreÊlonych w § 7 wysokoÊç odszkodowania ustala sí :

1) w Ubezpieczeniu Nieuprawnionego U˝ycia Karty
– wg wartoÊci Nieuprawnionych transakcji
stwierdzonych na podstawie wyciàgu z rachunku
bankowego. W ramach limitu odszkodowanie
obejmuje dodatkowo koszt wydania nowej karty
w miejsce utraconej, nie obejmuje natomiast na-
liczonych przez Bank odsetek, opłat i prowizji,

2) w Ubezpieczeniu Utraty Ârodków Piení ˝nych
Pobranych z Bankomatu – wg wartoÊci nominalnej
utraconej gotówki. W ramach limitu odszkodowanie
obejmuje tak˝e poniesione przez Ubezpieczonego
koszty prowizji za wypłat́ utraconej gotówki przy
u˝yciu Karty.

2. W przypadku roszczenia udokumentowanego rachunkami
walutowymi za podstaw´ do obliczenia:

1) wartoÊci Nieuprawnionych transakcji – przyjmuje
sí Êredni kurs NBP, obowiàzujàcy w dniu dokona-
nia zgłoszenia utraty Karty Ubezpieczajàcemu,

2) wartoÊci nominalnej utraconej gotówki – przyjmuje
sí Êredni kurs NBP, obowiàzujàcy w dniu powstania
szkody.

3. WysokoÊç odszkodowania ustala sí w kwocie odpo-
wiadajàcej rozmiarowi szkody w granicach Sum ubez-
pieczenia, o których mowa w § 7 OWU.

4. W razie zajÊcia zdarzenia obj́ tego ochronà ubezpie-
czeniowà Ubezpieczony jest zobowiàzany do:

1) w przypadku utraty Karty – niezwłocznego zastrze-
˝enia Karty zgodnie z Regulaminem karty, a w przy-
padku Nieuprawnionych transakcji- niezwłocznego
zgłoszenia tego faktu do jednostki policji, jednak
nie póêniej ni̋ w okresie 48 godzin od momentu
Nieuprawnionej transakcji lub od daty powzí cia
wiadomoÊci o Nieuprawnionej transakcji,
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2) w przypadku Rabunku gotówki pobranej przy u˝yciu
Karty z bankomatu, oddziału banku lub innej upraw-
nionej jednostek – niezwłocznego zgłoszenia takiego
faktu do jednostki policji, jednak nie póêniej ni̋
w okresie 48 godzin od momentu Rabunku.

5. Ubezpieczony powinien zgłosiç zajÊcie zdarzenia obj́ tego
ochronà ubezpieczeniowà do BRE Ubezpieczenia TU
niezwłocznie, nie póêniej jednak ni̋ w ciàgu 14 dni od daty
zdarzenia lub od daty powzí cia wiadomoÊci o zdarzeniu.

6. Oprócz obowiàzków okreÊlonych w ust. 4 i 5 powy˝ej
Ubezpieczony jest zobowiàzany do dostarczenia do BRE
Ubezpieczenia TU nast´pujàcych dokumentów niezb´d-
nychdo rozpatrzenia roszczenia owypłat́ odszkodowania:

1) w przypadku Nieuprawnionych transakcji:

a) wypełniony formularz zgłoszenia szkody za-
wierajàcy opis okolicznoÊci utraty Karty,

b) kopiewyciàgówstwierdzajàcychNieuprawnio-
ne transakcje lub potwierdzenie dokonania
operacji wydrukowane z systemu Banku,

c) raport policyjny o przyj́ ciu zgłoszenia o doko-
naniu Nieuprawnionej transakcji lub postano-
wienie prokuratury owszcz´ciu, lub zakoƒcze-
niu Êledztwa/dochodzenia w zwiàzku z zaist-
niałym zdarzeniem,

d) w przypadku, gdy Numer PIN został ujaw-
niony nieuprawnionej osobie wskutek u˝ycia
przemocy lub groêby u˝ycia przemocy, lub
gdy Karta została zrabowana wskutek u˝ycia
przemocy lub groêby u˝ycia przemocy:

a. raport policyjny zawierajàcy klasyfikacj́
zdarzenia lub postanowienie prokuratury
o wszcz´ciu, lub zakoƒczeniu dochodze-
nia/Êledztwa w zwiàzku z zaistniałym
zdarzeniem,

b. zeznanie Êwiadka zdarzenia, je˝eli taki
istnieje, zawierajàce imí i nazwisko,
adres zamieszkania, nr dowodu to˝-
samoÊci lub nr ewidencyjny PESEL,

e) inne wskazane przez BRE Ubezpieczenia TU
dokumenty niezb´dne do potwierdzenia
zasadnoÊci zgłoszonego roszczenia, o ile do-
kumenty wskazane powy˝ej oka˝à sí niewy-
starczajàce, a BRE Ubezpieczenia TU mo˝e
uzyskaç ich na podstawie posiadanych upraw-
nieƒ wynikajàcych z powszechnie obowiàzujà-
cych przepisów prawa.

2) W przypadku Rabunku gotówki pobranej przy u˝yciu
Karty z bankomatu, oddziału banku lub innej upraw-
nionej jednostki:

a) wypełniony formularz zgłoszenia szkody za-
wierajàcy opis okolicznoÊci Rabunku gotówki,

b) kopie wyciàgów stwierdzajàcych pobranie
gotówki przy u˝yciu Karty z bankomatu, od-
działu banku lub z innej uprawnionej jednostki,
lub potwierdzenie dokonania transakcji wydru-
kowane z systemu Banku,

c) raport policyjny zawierajàcy klasyfikacj́ zda-
rzenia lub postanowienie prokuratury o wsz-
cz´ciu, lub zakoƒczeniu Êledztwa/dochodzenia
w zwiàzku z zaistniałym zdarzeniem,

d) zeznanie Êwiadka Rabunku, je˝eli taki istnieje,
zawierajàce imí i nazwisko, adres zamieszka-
nia, nr dowodu to˝samoÊci lub nr ewidencyjny
PESEL,

e) inne wskazane przez BRE Ubezpieczenia TU
dokumenty niezb´dne do potwierdzenia
zasadnoÊci zgłoszonego roszczenia, o ile
dokumenty wskazane powy˝ej oka˝à si´
niewystarczajàce, a BRE Ubezpieczenia TU
mo˝e uzyskaç ich na podstawie posiadanych
uprawnieƒ wynikajàcych z powszechnie
obowiàzujàcych przepisów prawa.

7. W przypadku naruszenia z winy umyÊlnej lub ra˝àcego
niedbalstwa przez Ubezpieczonego obowiàzku zgłoszenia
BRE Ubezpieczenia TU zajÊcia zdarzenia obj́ tego ochronà
ubezpieczeniowà, o którym mowa w ust. 5 powy˝ej
BRE Ubezpieczenia TU mo˝e odpowiednio zmniejszyç
odszkodowanie, je˝eli naruszenie przyczyniło si´
do zwí kszenia szkody lub uniemo l̋iwiło BRE Ubezpie-
czenia TU ustalenia okolicznoÊci i skutków zdarzenia.
Skutki braku zawiadomienia nie nast´pujà, je˝eli BRE
Ubezpieczenia TU w wyznaczonym terminie otrzymało
wiadomoÊç o okolicznoÊciach, które nale˝ało podaç
do jego wiadomoÊci.

2. Z dniem wypłaty odszkodowania przysługujàce Ubezpie-
czonemu roszczenie do osoby odpowiedzialnej za szkod´
przechodzi z mocy prawa na BRE Ubezpieczenia TU
do wysokoÊci wypłaconego odszkodowania.

3. Je˝eli BRE Ubezpieczenia TU pokryło tylko cz´Êç szkody,
Ubezpieczonemu przysługuje, co do pozostałej cz´Êci
pierwszeƒstwo zaspokojenia przed roszczeniem BRE
Ubezpieczenia TU.

4. Ubezpieczony obowiàzany jest dostarczyç BRE Ubezpie-
czenia TU wszelkie informacje i dokumenty oraz dokonaç
czynnoÊci niezb´dnych dla skutecznego dochodzenia
praw przez BRE Ubezpieczenia TU okreÊlonych w ust. 2.

5. W razie zrzeczenia sí przez Ubezpieczonego bez zgody
BRE Ubezpieczenia TU praw przysługujàcych mu do osób
trzecich, wypłacone odszkodowanie podlega zwrotowi.

§ 11
Postanowienia koƒcowe

1. Je˝eli Ubezpieczony lub osoba uprawniona do wy-
stàpienia z roszczeniem nie zgadza si´ z decyzjami
BRE Ubezpieczenia TU co do odmowy zaspokojenia
roszczenia albo wnosi inne skargi lub za˝alenia,
mo˝e ona wystàpiç z wnioskiem o ponowne rozpa-
trzenie sprawy.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zostanie rozpatrzony
w ciàgu 30 dni od daty wpływu do BRE Ubezpieczenia TU.

3. Ponadto, je˝eli Ubezpieczony nie zgadza sí z decyzjami
BRE Ubezpieczenia TU co do odmowy wypłaty odszkodo-
wania, mo˝e wnieÊç skarg´ do Rzecznika Ubezpie-
czonych działajàcego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 22 maja 2003 roku o nadzorze ubezpieczenio-
wym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1153 z póên. zm.).

4. Wszelkie spory Powództwo o roszczenie z Umowy
Ubezpieczenia mo˝e zostaç wytoczone albo według
przepisów o właÊciwoÊci ogólnej, albo przed sàdem
właÊciwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby
Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego, Uprawnionego
z tytułu Umowy Ubezpieczenia.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU
stosuje si´ przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu
cywilnego, ustawy o działalnoÊci ubezpieczeniowej oraz
inne obowiàzujàce akty prawne.

6. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nieuprawnio-
nego U˝ycia Kart oraz Utraty Ârodków Pieni´˝nych
Pobranych z Bankomatu PAKIET BEZPIECZNA VISA
dla Posiadaczy Kart wydawanych przez BRE Bank SA
zostały zatwierdzone uchwałà Zarzàdu BRE Ubezpie-
czenia TU nr BRE-TU/2009/10/2/25 z dnia 26.10.2009 r.
i wchodzà z dniem 03.11.2009 r.

W przypadku zdarzenia

ubezpieczeniowego prosimy

o kontakt po nr tel.:

0 801 884 444,

+48 (58) 766 34 44.

Nr polisy generalnej 9000008

Zgodnie z par. 7 ust. 2 OWU w Ubezpieczeniu Rabunku

gotówki pobranej z bankomatumaksymalna łàcznawysokoÊç

odszkodowaƒ w ciàgu ka˝dych kolejnych 12-miesí cznych

okresów trwania ochrony ubezpieczeniowej, poczàwszy

do dnia aktywacji karty, w odniesieniu do wszystkich kart

w ramach jednej Umowy o korzystanie z karty wynosi:

• 2.000 PLN dla kart o numerach BIN:

448336, 407378, 422275, 422288,

420033, 417462.

• 4.000 PLN dla kart o numerach BIN:

404193, 413182, 402859.

8. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajÊciu zdarzenia obj́ te-
go ochronà ubezpieczeniowà, BRE Ubezpieczenia TU
podejmuje post´powanie dotyczàce ustalenia stanu
faktycznego zdarzenia, zasadnoÊci zgłoszonych roszczeƒ
i wysokoÊci odszkodowania, a tak˝e informuje Ubez-
pieczonego pisemnie, jakie dokumenty poza wymienionymi
w ust. 6 sà potrzebne do ustalenia odpowiedzialnoÊci
BRE Ubezpieczenia TU lub wysokoÊci odszkodowania,
je˝eli jest to niezb´dne do dalszego prowadzenia post -́
powania.

9. BRE Ubezpieczenia TU zastrzega sobie prawo weryfikacji
przedło˝onych przez Ubezpieczonego dokumentów.

10. BRE Ubezpieczenia TU wypłaci odszkodowanie w termi-
nie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zajÊciu
zdarzenia ubezpieczeniowego, chyba ˝e wyjaÊnienie
okolicznoÊci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoÊci
lub wysokoÊci odszkodowania w terminie 30 dni okazało
sí niemo l̋iwe. Wówczas odszkodowanie zostanie wypła-
cone w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu
nale˝ytej starannoÊci wyjaÊnienie tych okolicznoÊci było
mo l̋iwe, z tym ˝e BRE Ubezpieczenia TU wypłaci bez-
spornà w Êwietle przedło˝onych dokumentów cz´Êç
odszkodowania w terminie 30 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o zajÊciu zdarzenia ubezpieczeniowego.

11. Odszkodowanie jest wypłacane w walucie polskiej prze-
lewem na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpie-
czonego.

12. W zakresie opodatkowania odszkodowaƒ nale˝nych
z tytułu Umowy Ubezpieczenia zastosowanie majà od-
powiednio obowiàzujàce przepisy prawa podatkowego.

§ 9
Wyłàczenia odpowiedzialnoÊci

1. W odniesieniu do Ubezpieczenia Nieuprawnionego
U˝ycia Kart z ochrony ubezpieczeniowej wyłàczone sà:

1) Nieuprawnione transakcje przeprowadzane
przed momentem aktywacji Karty,

2) Nieuprawnione transakcje, które zostały dokonane
przy u˝yciu Karty, której wygasł okres wa˝noÊci
wytłoczony na Karcie,

3) Nieuprawnione transakcje nie zgłoszone jednostce
policji,

4) odsetki od przyznanego Ubezpieczonemu limitu
kredytowego,

5) Nieuprawnione transakcje o łàcznej kwocie nie
przekraczajàcej 100 PLN,

6) straty wynikajàce z niewywiàzania si´ przez
Ubezpieczonego z jakichkolwiek płatnoÊci dokony-
wanych za poÊrednictwem rachunku bankowego
lub te˝ nieterminowego ich dokonania,

7) wszelkie roszczenia skierowane do Ubezpieczone-
go przez osoby trzecie w zwiàzku z wystàpieniem
zdarzenia obj´tego ochronà ubezpieczeniowà,

8) operacje dokonane przez nieuprawnionà osob´
przy u˝yciu Karty ze skopiowanymi danymi pocho-
dzàcymi z Karty, za pomocà specjalnych czytników
(tzw. skimming).

2. W odniesieniu do Ubezpieczenia Utraty Ârodków
Piení ˝nych Pobranych z Bankomatu z ochrony ubez-
pieczeniowej wyłàczone sà zdarzenia nie zgłoszone
przez Ubezpieczonego do jednostki policji.

3. Ponadto BRE Ubezpieczenia TU nie ponosi odpowie-
dzialnoÊci za szkody powstałe wskutek:

1) wojny albo aktów terroryzmu lub sabota˝u,

2) uczestnictwa Ubezpieczonego w zamieszkach
lub strajkach,

3) czynu umyÊlnego lub dokonanego przy pomocy
podst´pu popełnionego przez Ubezpieczonego
lub innà osob´, z którà Ubezpieczony pozosta-
je we wspólnym gospodarstwie domowym.

4. Je˝eli Ubezpieczony umyÊlnie lub wskutek ra˝àcego
niedbalstwa nie u˝ył dost´pnych mu Êrodków w celu
ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobie˝enia
szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów BRE Ubezpie-
czenia TU wolne jest od odpowiedzialnoÊci za szkody
powstałe z tego powodu.

§ 10
Regres Ubezpieczeniowy

1. Je˝eli Ubezpieczony odzyska utracone Êrodki piení ˝ne
po wypłacie odszkodowania przez BRE Ubezpieczenia TU,
obowiàzany jest do zwrotu BRE Ubezpieczneia TU wypła-
conego odszkodowania.
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