
9. Opłata za ubezpieczenie:

Uwaga. Ważne! Prosimy o uważną lekturę niniejszego punktu.

• Składka jest wyliczana indywidualnie dla każdego Ubezpieczającego,
po wprowadzeniu do wniosku o ubezpieczenie danych niezbędnych
do kwotacji izawarcia Umowyubezpieczenia.Składka może byćopłacana
jednorazowo lub w równych ratach – w zależności od dyspozycji Ubez-
pieczającego.

• W przypadku płatności jednorazowej składka za ubezpieczenie
opłacana jest w dniu złożenia wniosku za cały okres ubezpieczenia,
natomiast w przypadku płatności ratalnych, pierwsza składka
opłacana jest w dniu złożenia wniosku, a pozostałe pobierane są
automatycznie z konta Ubezpieczającego w terminach i kwotach
wskazanych na polisie.

10. Suma Gwarancyjna:

Uwaga. Ważne! Prosimy o uważną lekturę niniejszego punktu.

• SumygwarancyjnewubezpieczeniuOCposiadaczypojazdówmechanicz-
nychwynoszą:
– 5000000eurowprzypadku szkódnaosobie,
– 1000000eurowprzypadku szkódwmieniu.
wodniesieniudojednegozdarzenia,któregoskutkisąobjęteubezpiecze-
niembezwzględu naliczbęposzkodowanych.

11. Rezygnacja z ubezpieczenia:

Uwaga. Ważne! Prosimy o uważną lekturę niniejszego punktu.

• Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia:
– w terminie 30 dni, liczącod datyzawarcia umowyubezpieczenia,

• Ochrona przestaje obowiązywać od dnia odstąpienia (liczy się data
stemplapocztowego),askładkarozliczanajestproporcjonalniedookresu
świadczonej ochrony ubezpieczeniowej
– w przypadku automatycznego odnowienia – w każdym momencie

trwania umowy ubezpieczenia, pod warunkiem, że została zawarta
nowa umowa ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posia-
daczy pojazdów mechanicznych.

• Ochrona przestaje obowiązywać od dnia wypowiedzenia (liczy się data
stemplapocztowego),askładkarozliczanajestproporcjonalniedookresu
świadczonej ochrony ubezpieczeniowej.

12. Wypłata odszkodowania:
Uwaga. Ważne! Prosimy o uważną lekturę niniejszego punktu.

• W razie zajściazdarzenia powodującego odpowiedzialnośćAXA Ubez-
pieczenia,odszkodowaniewypłacanejestzpolisyOCPoszkodowanemu/
Poszkodowanym,pouprzednimzgłoszeniuPoszkodowanego/Poszko-
dowanych i dostarczeniu dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia
wniosku o wypłatę odszkodowania.

13. Zgłoszenie szkody:
• W przypadku powstania zdarzenia ubezpieczeniowego prosimy

o kontakt z infolinią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. pod nr tel.:
+48 22 459 10 00 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)
AXAUbezpieczenia TUiRS.A.
ul. Chłodna 51, 00-867Warszawa

1. Ubezpieczyciel:
• AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

2. Ubezpieczający:
• posiadacz rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub firmowego

w mBanku,będący posiadaczem ubezpieczanego pojazdu.

3. Ubezpieczony:
• właściciel ubezpieczanego pojazdu.

4. Rola Banku:
• mBank jest w tej umowie agentem ubezpieczeniowym. mBankz tytułu

wykonywania czynności agencyjnych pobiera wynagrodzenie.

5. Umowa Ubezpieczenia:
• Umowa jest zawierana zgodnie z warunkami określonymi we wniosku

o ubezpieczenie.

6. Informacje podstawowe o Umowie Ubezpieczenia:

a) Warunki zawarcia umowy:
• umowęmożezawrzećposiadaczpojazdu,składającwniosekoubezpie-

czeniesamochoduidokonującopłaceniaskładkibądźjejpierwszejraty.

b) Cel ubezpieczenia/zakres:

Uwaga. Ważne! Prosimy o uważną lekturę niniejszego punktu.

• Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy osobowe i osobowe
w nadwoziu ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3,5 tony oraz są zarejestrowane na terenie Polski lub podlega-
jące rejestracji (gdzie Klient w ciągu 30 dni planuje zarejestrować
auto). Ochroną mogą być objęte pojazdy użytkowane prywatnie
lub do działalności handlowo – usługowej oraz auta, których rok
produkcji nie był wcześniejszy niż w 1988 r.

• Jeżeli chcesz ubezpieczyć inne auto, które nie jest ubezpieczane
w kanale sprzedaży internetowej, skontaktuj się z AXA Ubezpie-
czenia, gdzie składka zostanie wyliczona indywidualnie.

• Warunki ubezpieczenia OC reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r.
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
z dnia 22 maja 2003 (Dz. U. z 2003r. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm).

7. Rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej:
• ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z datą wskazaną we wnio-

sku o ubezpieczenie, po jego złożeniu. Ochrona trwa 12 miesięcy.

8. Zakończenie ochrony ubezpieczeniowej:
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się:
• z upływem okresu na jaki umowa ubezpieczenia została zawarta lub

automatycznie przedłużona, w przypadku złożenia pisemnego oświad-
czenia oniewyrażeniuzgodynaprzedłużenieUmowynakolejnyokresubez-
pieczenia,

• z dniem zbycia lub wyrejestrowania Pojazdu,
• z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od Umowy.

Karta Produktu

Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

W Karcie Produktu zawarte są najważniejsze informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oferowanym posiadaczom
rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków firmowych w mBanku. Karta Produktu nie jest elementem Umowy ubezpieczenia ani materiałem marketingowym. Karta
Produktu została przygotowana przez AXA UbezpieczeniaTUiRS.A. we współpracyz mBankS.A. na podstawie Rekomendacji U z dnia 24 czerwca 2014 r. dotyczącej dobrych praktyk
w zakresie bancassurance wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego i ma za zadanie pokazać kluczowe informacje o produkcie i pomóc klientowi w zrozumieniu cech produktu.

Przeczytaj uważnie ten dokument, abyś wiedział jakie są cechy produktu, jakie korzyści daje Ci to ubezpieczenie oraz jakie obowiązki są z nim związane.
Decyzjęozawarciu/przystąpieniudoUmowyUbezpieczeniapodejmĳpowcześniejszymzapoznaniusięzdokumentacjąubezpieczeniową,wtymzwłaszczazUstawązdnia22maja2003r.
oubezpieczeniachobowiązkowych,UbezpieczeniowymFunduszu GwarancyjnymiPolskimBiurze UbezpieczycieliKomunikacyjnychzdnia22maja2003r. (Dz.U.z2003r.Nr124,poz.1152
zpóźn.zm).



5) Złożenie Reklamacji niezwłocznie po powzięciuzastrzeżeń ułatwi i przyspieszy
rzetelne jej rozpatrzenie.

6) WprzypadkugdyAXAUbezpieczenia nieposiadadanychkontaktowychosoby
składającejReklamację,przyskładaniuReklamacji,należypodaćnastępujące
dane: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail (w przypadku
wyboru takiej formy kontaktu).

7) Odpowiedzi na Reklamację AXA Ubezpieczenia udziela bez zbędnej zwłoki,
nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.

8) Wszczególnieskomplikowanychprzypadkach,uniemożliwiającychrozpatrzenie
Reklamacji i udzielenia odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia otrzymania Re-
klamacji, Klientzostanie poinformowany (w ww. terminie) w takiej samej for-
mie w jakiej zostanie udzielona odpowiedź na Reklamację, o przyczynie
opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia
sprawy oraz o przewidywanym terminie rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia
odpowiedzi,któryniemożeprzekroczyć60dnioddniaotrzymaniaReklamacji.

9) Jeżeli osoba składająca Reklamację nie zgadza się ze stanowiskiem AXA
Ubezpieczenia wyrażonym w odpowiedzi na Reklamację, może wystąpić
zwnioskiem o rozpatrzenie sprawydo Rzecznika Finansowego. Osoba składa-
jącaReklamacjęmożerównieżwystąpićdosądupowszechnegozpowództwem
przeciwko AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
według właściwości określonej w ust. 10.

10) Powództwo o roszczenie wynikające z umów ubezpieczeń obowiązkowych
lub obejmujące roszczenia z tytułu tych ubezpieczeń można wytoczyć bądź
według przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed sąd właściwy dla
miejsca zamieszkania lub siedziby poszkodowanego lub uprawnionego
z umowy ubezpieczenia, zzastrzeżeniem, że powództwo o odszkodowanie
z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wytacza się
wyłącznie przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby
poszkodowanego zdarzeniem powodującym szkodę albo przed sąd
właściwy dla miejsca zaistnienia tego zdarzenia. W braku wskazanych wyżej
podstaw właściwości miejscowej powództwo można wytoczyć przed sąd
właściwy według przepisów o właściwości ogólnej. Przelew wierzytelności
nie wpływa na właściwość sądu.

11) Klient będący konsumentem ma także możliwość zwrócenia się o pomoc
dowłaściwegomiejscowoPowiatowego(Miejskiego)RzecznikaKonsumentów.

12) AXA Ubezpieczenia oraz Bank podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru
Finansowego.

14. Reklamacje i Skargi:
1) W każdym przypadku osoba uprawniona z Umowy Ubezpieczenia może

wnosić Reklamacje. Reklamacja to wystąpienie, w tym skarga i zażalenie,
skierowane do AXA Ubezpieczenia zawierające zastrzeżenia dotyczące
usług świadczonych przez AXA Ubezpieczenia.

2) Reklamacja może byćzłożona w każdej jednostce AXA Ubezpieczenia obsłu-
gującej klientów, można ją złożyć w następujący sposób:
• Towarzystwu AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.:

— ustnie – telefonicznie pod nr telefonu+4822 444 70 00 (koszt
połączenia zgodnie z taryfą operatora) albo osobiście podczas
wizyty w jednostce AXA Ubezpieczenia,

— w formie elektronicznej na adres e-mail:
serwis@axaubezpieczenia.pl

— w formie pisemnej – osobiście w siedzibie Towarzystwa
–AXAUbezpieczeniaTUiRS.A.wWarszawie,ul.Chłodna51,albo

— drogą pocztową na adres:
AXAUbezpieczenia TUiRS.A.
Ul. Chłodna 51, 00-867Warszawa

3) Reklamacje można składać w Banku w następujący sposób:
— ustnie–telefoniczniepodnrmLinii801300800ztelefonówstacjonarnych

w Polsce lub+48426300800 (koszt połączenia zgodnie z taryfą ope-
ratora) z telefonów stacjonarnych i komórkowych z całego świata al-
bo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w placówce Banku,

— w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@mbank.pl,
— w formie pisemnej – osobiście w placówce Banku albo drogą pocztową

za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Banku:
mBankS.A.Wydział Obsługi Klientów
Skrytka Pocztowa2108, 90-959 Łódź.

4) OdpowiedźAXAUbezpieczenia naReklamacjęzostanieudzielona wformiepi-
semnej albo za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Odpowiedź
w formie elektronicznejzostanieudzielonawprzypadkugdyosobaskładają-
ca Reklamację złoży wniosek o udzielnie odpowiedzi w tej formie. Dodatkowo
na wniosekosoby składającej Reklamację AXA Ubezpieczenia potwierdza
pisemnie lub w inny uzgodniony sposób fakt jej złożenia.


