
9. Suma ubezpieczenia:

Uwaga. Ważne! Prosimy o uważną lekturę niniejszego punktu.

• Suma ubezpieczenia jest równa wartości transakcji dokonanej
przy pomocy usługi mTransfer, jednak nie więcej niż 10 000 zł

10. Wypłata świadczenia:

Uwaga. Ważne! Prosimy o uważną lekturę niniejszego punktu.

• AXA Ubez pie cze nia wy pła ci Ubez pie cza ją ce mu od szko do wa nie rów -
ne war to ści trans ak cji w przy pad ku nie do star cze nia Ubez pie cza ją ce -
mu za mó wio ne go w ra mach trans ak cji to wa ru na ad res wska za ny
przez Ubez pie cza ją ce go w za mó wie niu to wa ru.

11. Wyłączenia odpowiedzialności:

Uwaga. Ważne! Prosimy o uważną lekturę niniejszego punktu.

1) AXA Ubez pie cze nia nie za wie ra umów ubez pie cze nia i są wy łą czo ne
z od po wie dzial no ści na stę pu ją ce za ku py:
a) usług; 
b) to wa rów nie do pusz czo nych do ob ro tu na te re nie RP zgod nie

zobo wią zu ją cy mi prze pi sa mi oraz to wa rów nie le gal nie wpro wa -
dzo nych na te ren RP, chy ba że Ubez pie cza ją cy nie wie dział bądź
przy za cho wa niu na le ży tej sta ran no ści nie mógł się do wie dzieć
o tym, że to war zo stał nie do pusz czo ny do ob ro tu lub wpro wa -
dzo ny nie le gal nie;

c) to wa rów po cho dzą cych z prze stęp stwa, chy ba że Ubez pie cza ją -
cy nie wie dział bądź przy za cho wa niu na le ży tej sta ran no ści nie
mógł się do wie dzieć o tym, że to war po cho dził z prze stęp stwa;

d) to wa rów za ku pio nych w ra mach pro wa dzo nej przez Ubez pie -
cza ją ce go dzia łal no ści go spo dar czej; 

e) bi le tów, kar ne tów, ku po nów, do ła do wa nia te le fo nów; 
f) udzia łu w za kła dach ha zar do wych;
g) to wa rów w ra mach za ku pów gru po wych;
h) środ ków płat ni czych, wa lut, bo nów, cze ków, pa pie rów war to -

ścio wych, nu mi zma tów; 
i) me ta li szla chet nych, dzieł sztu ki, an ty ków;
j) to wa rów spo żyw czych;
k) zwie rząt, ro ślin;
l) tre ści cy fro wych, płat ne go do stę pu do stron in ter ne to wych

i za so bów cy fro wych;
m) po jaz dów sil ni ko wych. 

2) Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:
a) zda rze nia po wsta łe pod czas trans por tu to wa ru pod adres

wskazany przez Ubezpieczającego; 
b) zda rze nia po wsta łe na sku tek ce lo we go dzia ła nia Ubez pie -

cza ją ce go;
c) zda rze nia po wsta łe na sku tek ra żą ce go nie dbal stwa Ubez -

pie cza ją ce go, chy ba że wy pła ta od szko do wa nia od po wia -
da w da nych oko licz no ściach wzglę dom słusz no ści;

d) zda rze nia po wsta łe na sku tek błęd nie wska za ne go przez
Ubez pie cza ją ce go ad re su do star cze nia to wa ru; 

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

2. Ubezpieczony:
• Po sia dacz ra chun ku za wie ra ją cy Umo wę Ubez pie cze nia i zo bo wią za ny

doopła ca nia skład ki; Ubez pie cza ją cy jest wni niej szej Umo wie Ubez pie cze -
nia jed no cze śnie Ubez pie czo nym, na rzecz któ re go AXA Ubez pie cze -
nia udzie la ochro ny ubez pie cze nio wej.

3. Rola Banku: 
• mBank jest w tej umo wie agen tem ubez pie cze nio wym. 
• mBank zty tu łu wy ko ny wa nia czyn no ści agen cyj nych po bie ra wy na gro dze nie.

4. Umowa Ubezpieczenia: 
• Umowa jest zawierana zgodnie z zakresem określonym przez

Ubezpieczającego we wniosku o ubezpieczenie. 

5. Informacje podstawowe o Umowie Ubezpieczenia:
a) Warunki przystąpienia do ubezpieczenia:

• Do ubez pie cze nia mo gą przy stą pić Po sia da cze ra chun ku otwar te go
i pro wa dzo ne go przez mBank, któ rzy do ko nu ją trans ak cji za ku pu to wa -
ru, zaktó re go płat ność jest zre ali zo wa na przypo mo cy usłu gi mTrans fer.

• Ochro ną ubez pie cze nio wą mo gą być ob ję te trans ak cje o war to ści
od100zł do 10 000zł, do ko na ne przez Ubez pie cza ją ce go wy łącz nie
na te re nie RP.

b) Cel ubezpieczenia/zakres:
• Za kres ubez pie cze nia obej mu je ry zy ko nie do star cze nia Ubez pie -

cza ją ce mu za mó wio ne go to wa ru na wska za ny w za mó wie niu
ad res, gdy oko licz no ści nie do star cze nia to wa ru uza sad nia ją
w opi nii Ubez pie cza ją ce go zło że nie za wia do mie nia o po dej rze niu
po peł nie nia prze stęp stwa oszu stwa. 

6. Rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej: 
• Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem realizacji płatności

zato war przypo mo cy usłu gi mTrans fer, wska za nym wpo li sie, podwa run -
kiem opłacenia przez Ubezpieczającego składki ubezpieczeniowej
podczas realizacji płatności przy pomocy usługi mTransfer.

• Za war cie umo wy ubez pie cze nia jest po twier dza ne przez AXA Ubez pie cze -
nia wy sta wie niem po li sy. Po li sa jest prze sy ła na Ubez pie cza ją ce mu dro gą
elek tro nicz ną. 

7. Zakończenie ochrony ubezpieczeniowej:
Rozwiązanie Umowy Ubezpieczenia następuje:
• z dniem rezygnacji Ubezpieczającego z zakupu towaru przed jego

dostarczeniem,
• z dniem dostarczenia towaru lub z dniem wskazanym w zamówieniu

jako przewidywana data dostarczenia towaru.

8. Opłata za ubezpieczenie:

Uwaga. Ważne! Prosimy o uważną lekturę niniejszego punktu.

Skład ka li czo na jest od war to ści trans ak cji (wraz z kosz ta mi wy sył ki) do ko -
na nej po przez mTrans fer i zgod nie z obo wią zu ją cą ta ry fą opłat i pro wi zji ban ku
wy no si od po wied nio:
• 5% transakcji w przypadku kwoty do 1 000 zł 
• 3% w przypadku kwoty powyżej 1 000 zł do 10 000 zł.
Składka pobierana jest z chwilą wykonania płatności mTransfer.

Karta Produktu

Ubezpieczenia zakupu towaru poprzez mTransfer

W Karcie Produktu zawarte są najważniejsze informacje o ubezpieczeniu zakupu towaru poprzez mTransfer oferowanego dla posiadaczy rachunków otwartych
i prowadzonych przez mBank S.A.. Karta Produktu nie jest elementem Umowy Ubezpieczenia ani materiałem marketingowym. Karta Produktu została przygotowana
przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. we współpracy z mBank S.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.
Prze�czy�taj�uważ�nie�ten�do�ku�ment,�abyś�wie�dział�ja�kie�są�ce�chy�pro�duk�tu,�ja�kie�ko�rzy�ści�da�je�Ci�to�ubez�pie�cze�nie�oraz�ja�kie�obo�wiąz�ki�są�z nim�zwią�za�ne.
Decyzję o zawarciu/przystąpieniu do Umowy Ubezpieczenia podejmĳ po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją ubezpieczeniową, w tym zwłaszcza
z Ogólnymi Warunkami ubezpieczenia, w których znajdują się szczegółowe informacje o ubezpieczeniu.



14. Reklamacje i Skargi:
1) W każ dym przy pad ku oso ba upraw nio na z Umo wy Ubez pie cze nia mo że

wno sić Re kla ma cje. Re kla ma cja to wy stą pie nie, w tym skar ga i za ża le nie,
skie ro wa ne do AXA Ubezpieczenia za wie ra ją ce za strze że nia do ty czą ce
usług świad czo nych przez AXA Ubezpieczenia.

2) Re kla ma cja mo że być zło żo na w każ dej jed no st ce AXA Ubezpieczenia ob słu -
gu ją cej klien tów, moż na ją zło żyć w na stę pu ją cy spo sób:
• Towarzystwu AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.: 

— ustnie – telefonicznie pod nr telefonu +48�22 444�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 
– AXA�Ubezpieczenia�TUiR�S.A.�w�Warszawie,�ul.�Chłodna�51, albo 

— drogą pocztową na adres:
AXA�Ubezpieczenia�TUiR�S.A.
Ul.�Chłodna�51,�00-867�Warszawa

3) Reklamacje można składać  w Banku w następujący sposób:
— ust nie – te le fo nicz nie podnr mLi nii801300800zte le fo nów sta cjo nar nych

w Pol sce lub +48426300800 (koszt po łą cze nia zgod nie z ta ry fą ope -
ra to ra) z te le fo nów sta cjo nar nych i ko mór ko wych z ca łe go świa ta al -
bo oso bi ście do pro to ko łu pod czas wi zy ty Klien ta w pla ców ce Ban ku,

— 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:
mBank�S.A.�Wydział�Obsługi�Klientów
Skrytka�Pocztowa�2108,�90-959�Łódź.

4) Od po wiedź AXA Ubezpieczenia naRe kla ma cję zo sta nie udzie lo na wfor mie pi -
sem nej al bo za po mo cą in ne go trwa łe go no śni ka in for ma cji. Od po wiedź
w for mie elek tro nicz nej zo sta nie udzie lo na wprzy pad ku gdy oso ba skła da ją -
ca Re kla ma cję zło ży wnio sek o udziel nie od po wie dzi w tej for mie. Do dat ko wo
na wnio sek oso by skła da ją cej Re kla ma cję AXA Ubezpieczenia po twier dza
pi sem nie lub w in ny uzgod nio ny spo sób fakt jej zło że nia.

5) Zło że nie Re kla ma cji nie zwłocz nie po po wzię ciu za strze żeń uła twi i przy spie szy
rze tel ne jej roz pa trze nie. 

6) Wprzy pad ku gdy AXA Ubezpieczenia nie po sia da da nych kon tak to wych oso by
skła da ją cej Re kla ma cję, przyskła da niu Re kla ma cji, na le ży po dać na stę pu ją ce
da ne: imię, na zwi sko, ad res do ko re spon den cji, ad res e -ma il (w przy pad ku
wy bo ru ta kiej for my kon tak tu).

7) Od po wie dzi na Re kla ma cję AXA Ubezpieczenia udzie la bez zbęd nej zwło ki,
nie póź niej niż w ter mi nie 30 dni od dnia otrzy ma nia Re kla ma cji. 

8) Wszcze gól nie skom pli ko wa nych przy pad kach, unie moż li wia ją cych roz pa trze nie
Re kla ma cji i udzie le nia od po wie dzi w ter mi nie 30 dni od dnia otrzy ma nia Re -
kla ma cji, Klient zo sta nie po in for mo wa ny (w ww. ter mi nie) w ta kiej sa mej for -
mie w ja kiej zo sta nie udzie lo na od po wiedź na Re kla ma cję, o przy czy nie
opóź nie nia, oko licz no ściach, któ re mu szą zo stać usta lo ne dla roz pa trze nia
spra wy oraz o prze wi dy wa nym ter mi nie roz pa trze nia Re kla ma cji i udzie le nia
od po wie dzi, któ ry nie mo że prze kro czyć60 dni oddnia otrzy ma nia Re kla ma cji.

9) Je że li oso ba skła da ją ca Re kla ma cję nie zga dza się ze sta no wi skiem AXA
Ubez pie cze nia wy ra żo nym w od po wie dzi na Re kla ma cję, mo że wy stą pić
zwnio skiem o roz pa trze nie spra wy do Rzecz ni ka Fi nan so we go. Oso ba skła da -
ją ca Re kla ma cję mo że rów nież wy stą pić dosą du po wszech ne go zpo wódz twem
prze ciw ko AXA Ubez pie cze nia To wa rzy stwo Ubez pie czeń i Re ase ku ra cji S.A.
we dług wła ści wo ści okre ślo nej w ust. 10.

10) Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy Ubezpieczenia można
wy to czyć we dług prze pi sów o wła ści wo ści ogól nej al bo przed sąd wła ści wy
dla miej sca za miesz ka nia lub sie dzi by ubez pie cza ją ce go, ubez pie czo ne go lub
upraw nio ne go z Umo wy Ubez pie cze nia. Po wódz two o rosz cze nie wy ni ka ją ce
z Umo wy Ubez pie cze nia moż na wy to czyć we dług prze pi sów o wła ści wo ści
ogól nej al bo przedsąd wła ści wy dla miej sca za miesz ka nia spad ko bier cy ubez -
pie czo ne go lub spad ko bier cy upraw nio ne go z Umo wy Ubez pie cze nia.

11) Klient bę dą cy kon su men tem ma tak że moż li wość zwró ce nia się o po moc
dowła ści we go miej sco wo Po wia to we go (Miej skie go) Rzecz ni ka Kon su men tów.

12) AXA Ubezpieczenia oraz Bank pod le ga ją nad zo ro wi Ko mi sji Nad zo ru
Fi nan so we go.

13) Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwią-
zywaniu sporów konsumenckich informujemy, że podmiotem uprawnionym dla
AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. do prowadzenia postępowań w sprawach poza-
sądowego rozwiązywania sporów z konsumentami w rozumieniu tej ustawy jest
Rzecznik Finansowy (Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; www.rf.gov.pl).

3) Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte również szkody wynikłe:
a) wsku tek woj ny, we wnętrz nych za mie szek, straj ków, roz ru chów,

lo kau tów, ak tów ter ro ry zmu lub sa bo ta żu, po wstań, re wo lu cji,
de mon stra cji;

b) wsku tek trzę sie nia zie mi, re ak cji ją dro wej, ska że nia ra dio ak tyw -
ne go, ska że nia lub za nie czysz cze nia opa da mi prze my sło wy mi,
dzia ła nia bro ni bio lo gicz nej lub che micz nej, pro mie ni la se ro wych
i ma se ro wych, po la ma gne tycz ne go lub elek tro ma gne tycz ne go,
od dzia ły wa nia azbe stu lub for mal de hy du;

c) z utra ty spo dzie wa ne go zy sku, wy na gro dzeń, kar umow nych,
opóź nień.

12. Rezygnacja z ubezpieczenia:

Uwaga. Ważne! Prosimy o uważną lekturę niniejszego punktu.

• Ubezpieczonemu przysługuje prawo odstąpienia od zawartej
Umowy Ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy;

• Prawo do odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia nie przysługuje
w przypadku zawarcia Umów Ubezpieczenia jeżeli zostały zawarte
na okres krótszy niż 30 dni;

• Je że li od stą pie nie od Umo wy Ubez pie cze nia mia ło miej sce po roz po -
czę ciu się ochro ny, To wa rzy stwu na leż na bę dzie skład ka za każ dy
dzień udzie lo nej ochro ny.

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) 
lub prosimy o przesłanie kopii dokumentów, o których mowa
poniżej na adres:

AXA�Ubezpieczenia�TUiR�S.A.
ul.�Chłodna�51,
00-867�Warszawa

lub drogą elektroniczną na adres: 
likwidacjaszkod@axaubezpieczenia.pl

Zgłoszenie roszczenia ubezpieczeniowego możesz również doko-
nać za pośrednictwem mBanku S.A. w jego placówce. 

• Zgłoszenie roszczenia o wypłatę odszkodowania powinno zawierać:

1) wniosek o wypłatę odszkodowania zawierający opis okoliczności
przebiegu transakcji,

2) kopie zamówienia towaru,

3) potwierdzenie dokonania transakcji z systemu Banku,

4) kopie dokumentacji potwierdzająca podjęte przez Ubezpiecza-
jącego działania w ramach postępowania reklamacyjnego wraz
z odpowiedzią sprzedawcy, jeżeli miała miejsce,

5) kopie zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa
oszustwa złożonego na Policji lub w Prokuraturze,

6) kopie dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczającego,

7) inne wskazane przez Ubezpieczyciela dokumenty niezbędne
do potwierdzenia zasadności zgłoszonego roszczenia, o ile
dokumenty wskazane pkt. 1) – 6) okażą się niewystarczające,
a Ubezpieczyciel nie może uzyskać ich na podstawie posiada-
nych uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.

Roszczenie z Umowy ubezpieczenia zgłoś jak najszybciej to możliwe.


