OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
SPŁATY RAT KREDYTU DLA KREDYTOBIORCÓW mBANKU S.A.

„SPOKOJNA RATA”
1.

§1
Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla
Kredytobiorców mBanku, zwane dalej OWU, majà zastosowanie
do Umowy Ubezpieczenia zawartej pomi´dzy BRE Ubezpieczenia Towarzystwem Ubezpieczeƒ Spółkà Akcyjnà, zwanà dalej
BRE Ubezpieczenia, a BRE Bankiem Spółkà Akcyjnà, Oddział
BankowoÊci Detalicznej (mBank), zwanym dalej Bankiem.
Umowa ta zwana jest dalej Umowà Ubezpieczenia.

2.

Umow´ Ubezpieczenia zawiera si´ na rachunek Kredytobiorców
mBanku – Oddziału BankowoÊci Detalicznej BRE Banku SA.

3.

Zawarcie Umowy Ubezpieczenia zostanie potwierdzone przez
BRE Ubezpieczenia poprzez wystawienie polisy generalnej stanowiàcej wraz z OWU integralnà cz´Êç Umowy Ubezpieczenia.

mózgowej oraz szyszynki. Konieczna jest weryfikacja
histopatologiczna guza lub w przypadku zaniechania operacji, potwierdzenie rozpoznania badaniem rezonansu jàdrowego lub arteriograficznym;
h)

§2
Definicje poj´ç
Terminy u˝yte w niniejszych OWU oznaczajà:
1)

Ubezpieczajàcy – BRE Bank SA, Oddział BankowoÊci
Detalicznej (mBank);

2)

Ubezpieczony – Kredytobiorca, który wyraził wol´ przystàpienia do Umowy Ubezpieczenia spełniajàcy warunki
okreÊlone w niniejszych OWU;

3)

Kredytobiorca – osoba lub osoby fizyczne, które wyst´pujà jako strona w zawartej z Bankiem umowie Kredytu
lub po˝yczki, posiadajàca/e zdolnoÊç kredytowà, ustalonà
zgodnie z przepisami Banku;

4)

polisa generalna – dokument potwierdzajàcy zawarcie
Umowy Ubezpieczenia pomi´dzy BRE Ubezpieczenia
a Ubezpieczajàcym;

5)

powa˝ne zachorowanie – jedna z ni˝ej okreÊlonych
chorób, o ile ich stwierdzenie przez lekarza nastàpiło
po dniu obj´cia Ubezpieczonego ochronà ubezpieczeniowà na podstawie niniejszych OWU:
a)

b)

c)

d)

e)

6)

a)

b)

c)

niewydolnoÊç nerek – schyłkowe stadium choroby nerek wyra˝ajàce si´ nieodwracalnym upoÊledzeniem czynnoÊci obu nerek oraz stanowiàce
bezwzgl´dne wskazanie do przewlekłej dializoterapii lub przeszczepu nerek. Za dat´ zajÊcia zdarzenia
przyjmuje si´ dat´ wystawienia skierowania na dializoterapi´ przewlekłà lub dat´ kwalifikacji do przeszczepu;

d)

e)

nowotwór złoÊliwy – guz złoÊliwy, charakteryzujàcy si´ niekontrolowanym wzrostem i rozprzestrzenianiem si´ komórek nowotworowych powodujàcy naciekanie i niszczenie prawidłowych
tkanek, potwierdzony badaniem histopatologicznym przeprowadzonym przez wykwalifikowanego
lekarza onkologa lub histopatologa, w tym białaczk´,
chłoniaka złoÊliwego, choroba Hodgkina, złoÊliwe
nowotwory szpiku kostnego, czerniak złoÊliwy oraz
nowotwory skóry powodujàce powstawanie przerzutów. Nie obj´te sà nowotwory b´dàce wynikiem
zaka˝enia HIV, nieinwazyjne nowotwory in-situ
oraz inne nowotwory skóry. Za dat´ zajÊcia zdarzenia przyjmuje si´ dat´ wykonania badania
histopatologicznego;

7)

całkowita utrata wzroku – całkowita nieodwracalna utrata widzenia w obu oczach, potwierdzona zaÊwiadczeniem wydanym przez ordynatora
oddziału okulistycznego szpitala, w którym było
potwierdzone leczenie. Za dat´ zajÊcia zdarzenia
przyjmuje si´ dat´ wystawienia w/w zaÊwiadczenia;

8)

g)

guzy mózgu – niezłoÊliwe nowotwory mózgu,
z wyłàczeniem cyst, ropni, ziarniniaków, malformacji naczyniowych, krwiaków, guzów przysadki

przetaczanie krwi i preparatów
krwiopochodnych,

–

leczenie lekami immunosupresyjnymi,

–

leczenie czynnikami stymulujàcymi szpik,

–

przeszczepienie szpiku kostnego.

operacja chirurgiczna – zabieg chirurgiczny wymieniony poni˝ej, wykonany po dniu obj´cia Ubezpieczonego
ochronà ubezpieczeniowà na podstawie niniejszych
OWU:

udar mózgu – nagłe, ogniskowe uszkodzenie
mózgu powstałe w nast´pstwie zmian naczyniowych, powodujàce powstanie trwałych ubytków
neurologicznych. Rozpoznanie musi zostaç poparte Êwie˝ymi zmianami w obrazie tomografii
komputerowej lub jàdrowego rezonansu magnetycznego;

oparzenia – oparzenia III stopnia, obejmujàce
co najmniej 20% ciała;

–

Wymagane jest potwierdzenie rozpoznania badaniem histopatologicznym (trepanobiopsja) i opinia
specjalisty hematologa;

zawał serca – pierwszy w ˝yciu Ubezpieczonego
przypadek martwicy cz´Êci mi´Ênia sercowego
w nast´pstwie nagłego przerwania dopływu krwi,
potwierdzony wynikiem badania EKG. Z ochrony
ubezpieczeniowej wyłàczone sà przypadki zawału
mi´Ênia sercowego nie skutkujàce pilnà hospitalizacjà, leczone i nie pozostawiajàce trwałych zmian
w zapisie EKG, tzw. nieme zawały;

f)

anemia aplastyczna – wystàpienie przewlekłej
i nieodwracalnej niewydolnoÊci szpiku, której rezultatem jest łàczne wystàpienie spadku poziomów
krwinek czerwonych, białych i płytek krwi, wymagajàcego regularnego leczenia przynajmniej jednà
z nast´pujàcych metod:

przeszczep du˝ych narzàdów – przeszczep
Ubezpieczonemu jako biorcy jednego z nast´pujàcych narzàdów pochodzenia ludzkiego: serca
(pełna transplantacja), wàtroby, trzustki (z wyłàczeniem transplantacji jedynie komórek wysp
Langerhansa) oraz płuca. Wyłàcza si´ przeszczep
narzàdów sztucznych, a tak˝e uzyskanych metodà klonowania komórek lub narzàdów ludzkich.
Dokonanie zabiegu powinno byç jednoznacznie
potwierdzone dokumentacjà medycznà;

przyjmuje si´ pierwszy dzieƒ pobytu w szpitalu, wykazany w karcie informacyjnej wypisu ze szpitala;
9)

choroba – stwierdzona przez lekarza dynamiczna reakcja ustroju na działania czynnika chorobotwórczego
zewn´trznego lub wewn´trznego prowadzàca do zaburzeƒ naturalnego współdziałania narzàdów i tkanek,
a w konsekwencji prowadzàca do zaburzeƒ czynnoÊciowych i zmian organicznych narzàdów lub całego ustroju;

10)

choroba psychiczna – choroba zakwalifikowana w Mi´dzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD 10 jako zaburzenia psychiczne
i zaburzenia zachowania (F00-F99);

11)

substancja psychotropowa – ka˝da substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, działajàcà na
oÊrodkowy układ nerwowy, okreÊlona w wykazie substancji psychotropowych stanowiàcym załàcznik nr 2
do Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;

12) Êrodek odurzajàcy – ka˝da substancja pochodzenia
naturalnego lub syntetycznego działajàcà na oÊrodkowy
układ nerwowy, okreÊlona w wykazie Êrodków odurzajàcych stanowiàcym załàcznik nr 1 do Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
13)

Êrodek zast´pczy – substancja w ka˝dym stanie fizycznym, która jest truciznà lub Êrodkiem szkodliwym, u˝ywanà zamiast lub w takich samych celach innych ni˝
medyczne jak Êrodek odurzajàcy lub substancja psychotropowa;

14)

nieszcz´Êliwy wypadek – nagłe zdarzenie spowodowane przyczynà zewn´trznà, niezale˝ne od woli Ubezpieczonego. Za nieszcz´Êliwy wypadek nie uznaje si´ udaru
mózgu, zawału serca i innych chorób, nawet wyst´pujàcych nagle;

angioplastyka naczyƒ wieƒcowych – leczenie choroby wieƒcowej, polegajàcej na likwidacji
zw´˝enia lub niedro˝noÊci w jednej lub w kilku
t´tnicach wieƒcowych za pomocà zabiegu, polegajàcym na przezskórnym poszerzeniu t´tnicy
wieƒcowej przy u˝yciu balonu, cewnika, lasera lub
innych przyrzàdów wprowadzonych do naczynia;

15) suma ubezpieczenia – kwota b´dàca podstawà do
ustalenia wysokoÊci Êwiadczenia w przypadku zajÊcia
zdarzenia obj´tego ochronà ubezpieczeniowà, stanowiàca górnà granic´ odpowiedzialnoÊci BRE Ubezpieczenia;
16)

Kredyt – kredyt lub po˝yczka zabezpieczona hipotekà
udzielana Kredytobiorcy przez Ubezpieczajàcego na podstawie umowy kredytu/po˝yczki;

operacja zastawek serca – operacja kardiochirurgiczna na otwartym sercu, z zastosowaniem
krà˝enia pozaustrojowego, z powodu przewlekłej nabytej choroby zastawki polegajàca na przeszczepieniu, wszczepieniu lub naprawie jednej
lub wi´cej zastawek serca. Termin ten nie obejmuje zabiegów polegajàcych na likwidacji zmian
w zastawkach za pomocà cewnika lub innych
przyrzàdów, wprowadzonych do naczyƒ;

17)

harmonogram spłaty Kredytu – dokument, stanowiàcy załàcznik do umowy Kredytu, okreÊlajàcy kwoty
i terminy wymaganych rat spłaty Kredytu w okresie,
na jaki Kredyt został udzielony. Harmonogram spłaty
Kredytu jest sporzàdzany na dzieƒ:

leczenie operacyjne choroby wieƒcowej
(by-pass) – operacja chirurgiczna, majàca na celu
zlikwidowanie zw´˝enia lub niedro˝noÊci jednej
lub kilku t´tnic wieƒcowych poprzez wszczepienie
pomostu omijajàcego. Operacja musi byç poprzedzona angiografià wykazujàcà istotne zw´˝enie
t´tnicy wieƒcowej;
operacja aorty – operacja chirurgiczna aorty
piersiowej lub brzusznej, przeprowadzona z powodu zagra˝ajàcej ˝yciu choroby naczynia, w tym
t´tniaków, rozwarstwienia lub koarktacji aorty.
Termin nie obejmuje zabiegów polegajàcych na
wprowadzeniu stentu do aorty oraz zabiegów
dotyczàcych jedynie odgał´zieƒ aorty;

szpital – zakład lecznictwa zamkni´tego przeznaczony
dla chorych, wymagajàcych opieki leczniczej, zabiegów
operacyjnych lub zabiegów diagnostycznych, zapewniajàcy chorym całodobowà opiek´ Êredniego i wy˝szego
personelu medycznego. Definicja szpitala nie obejmuje
oÊrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, oÊrodków dla psychicznie chorych, hospicjów
onkologicznych, oÊrodków dla leczenia uzale˝nieƒ
od narkotyków, alkoholu i innych, oÊrodków sanatoryjnych, oÊrodków rehabilitacyjnych i oÊrodków wypoczynkowych;
pobyt w szpitalu – stałe, nieprzerwane przebywanie
Ubezpieczonego w szpitalu (bàdê w szpitalach, je˝eli
zmiana szpitala nastàpiła w ramach kontynuacji leczenia) w celu leczenia, trwajàce nie krócej ni˝ 30 dni
od dnia przyj´cia Ubezpieczonego do szpitala, do dnia
wypisania Ubezpieczonego ze szpitala. JeÊli w czasie
pobytu Ubezpieczonego w szpitalu nastàpił zgon
Ubezpieczonego, okres pobytu w szpitalu liczony jest
do daty zgonu Ubezpieczonego. Za dat´ zajÊcia zdarzenia

a)

uruchomienia Kredytu,

b)

wypłaty ka˝dej transzy – w przypadku Kredytu
w transzach,

c)

zmiany oprocentowania Kredytu,

d)

zmiany kwoty Kredytu – w przypadku wczeÊniejszej
spłaty Kredytu;

18)

rata Kredytu – suma kwoty raty kapitałowej i nale˝nych
odsetek przypadajàcych do spłaty zgodnie z harmonogramem spłaty Kredytu, z wyłàczeniem odsetek naliczanych za zadłu˝enie przeterminowane;

19)

Êwiadczenie miesi´czne – Êwiadczenie wypłacane
w razie zajÊcia zdarzenia ubezpieczeniowego w wysokoÊci raty Kredytu nale˝nej po dacie zajÊcia zdarzenia
zgodnie z harmonogramem spłaty Kredytu;

20)

zdarzenie ubezpieczeniowe – zdarzenie obj´te
ochronà ubezpieczeniowà polegajàce na powa˝nym
zachorowaniu Ubezpieczonego albo operacji chirurgicznej
Ubezpieczonego, albo pobycie Ubezpieczonego w szpitalu
w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku;

21) okres rekwalifikacji – 6 miesi´cy, które musi upłynàç:
a)

od wypłaty ostatniego miesi´cznego Êwiadczenia
z tytułu poprzedniego powa˝nego zachorowania
lub operacji chirurgicznej, aby nale˝ne było kolejne
Êwiadczenie z tytułu powa˝nego zachorowania lub
operacji chirurgicznej;

b)

od wypłaty ostatniego miesi´cznego Êwiadczenia
z tytułu pobytu w szpitalu, aby nale˝ne było kolejne Êwiadczenie z tytułu pobytu w szpitalu;

22) wojna – wojna domowa, konflikt zbrojny z innym
paƒstwem, bunt, przewrót, działanie sił zbrojnych,
wprowadzenie stanu wojennego lub wyjàtkowego
oraz inne zdarzenia o podobnym charakterze;
23)

zamieszki – gwa∏towne demonstracje lub wrogie akcje
skierowane przeciwko w∏adzy, których celem jest zmiana
istniejàcego porzàdku prawnego;

24) terroryzm/sabota˝ – nielegalne akcje indywidualne
lub grupowe organizowane z pobudek politycznych,
religijnych lub ideologicznych skierowane przeciwko
osobom lub obiektom:

5.

z dniem, w którym nastàpiło rozwiàzanie z Ubezpieczonym umowy Kredytu;

b.

w celu dezorganizacji funkcjonowania transportu
publicznego, zak∏adów produkcyjnych lub us∏ugowych (sabota˝).

4)

z dniem odstàpienia przez Ubezpieczonego od umowy
Kredytu;

5)

z dniem, w którym Ubezpieczony ukoƒczył 70. rok ˝ycia;

6)

z dniem wymagalnoÊci najbli˝szej raty Kredytu przypadajàcej po 30 dniach od dnia zło˝enia oÊwiadczenia woli
o rezygnacji z automatycznego przedłu˝ania ochrony
ubezpieczeniowej.

2.

Zakresem ubezpieczenia obj´te sà nast´pujàce zdarzenia ubezpieczeniowe:
a)

powa˝ne zachorowanie Ubezpieczonego,

b)

przebyta przez Ubezpieczonego operacja chirurgiczna,

c)

pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku,

je˝eli nastàpiły one w okresie udzielania przez BRE Ubezpieczenia ochrony ubezpieczeniowej w zakresie danego ryzyka,
z zastrze˝eniem ograniczeƒ odpowiedzialnoÊci oraz innych postanowieƒ niniejszych OWU.

6.

Rozwiàzanie Umowy Ubezpieczenia nie powoduje wygaÊni´cia
ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do Ubezpieczonych
obj´tych ochronà ubezpieczeniowà do zakoƒczenia okresu,
za który została opłacona składka ubezpieczeniowa.

7.

WygaÊni´cie ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do jednego
z Kredytobiorców nie powoduje wygaÊni´cia ochrony ubezpieczeniowej dla pozostałych Kredytobiorców.
§8
Rezygnacja z przedłu˝enia ochrony ubezpieczeniowej

1.

§4
Zawarcie Umowy Ubezpieczenia
1.

Umow´ Ubezpieczenia uwa˝a si´ za zawartà z dniem
okreÊlonym w polisie generalnej.

2.

Umow´ Ubezpieczenia zawiera si´ na czas nieokreÊlony.
§5
Rozwiàzanie Umowy Ubezpieczenia

2.

Umowa Ubezpieczenia mo˝e byç rozwiàzana w ka˝dym czasie,
poprzez zło˝enie przez ka˝dà ze stron pisemnego oÊwiadczenia
o wypowiedzeniu, z zachowaniem 3-miesi´cznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiàca kalendarzowego.

2.

Składk´ oblicza si´ za czas odpowiedzialnoÊci BRE Ubezpieczenia.

3.

WartoÊç składki nale˝nej z tytułu ubezpieczenia danego Kredytu
oblicza si´ w oparciu o taryf´ składki podanà w polisie generalnej.

4.

Składka ubezpieczeniowa naliczana jest z góry za ka˝dy miesi´czny okres ubezpieczenia i jej wysokoÊç uzale˝niona jest
od wysokoÊci raty Kredytu oraz taryfy składki.

5.

W przypadku przystàpienia do Umowy Ubezpieczenia w momencie wnioskowania o Kredyt pierwsza składka naliczana jest
w dniu wymagalnoÊci czwartej raty Kredytu za okres od dnia
rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej do dnia poprzedzajàcego dzieƒ wymagalnoÊci piàtej raty Kredytu. Kolejne składki
naliczane sà w dniu wymagalnoÊci nast´pnych rat Kredytu
za okresy pomi´dzy terminami wymagalnoÊci rat Kredytu.

6.

W przypadku przystàpienia do Umowy Ubezpieczenia po zawarciu umowy Kredytu pierwsza składka naliczana jest w dniu
wymagalnoÊci czwartej raty Kredytu przypadajàcej do spłaty
po dniu zło˝enia oÊwiadczenia o przystàpieniu do Umowy
Ubezpieczenia za okres od dnia rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej do dnia poprzedzajàcego dzieƒ wymagalnoÊci piàtej
raty Kredytu. Kolejne miesi´czne składki naliczane sà w dniu
wymagalnoÊci nast´pnych rat Kredytu za okresy pomi´dzy
terminami wymagalnoÊci kolejnych rat Kredytu.

7.

BRE Ubezpieczenia ponosi odpowiedzialnoÊç z tytułu wystàpienia zdarzenia ubezpieczeniowego wyłàcznie w odniesieniu
do tych Ubezpieczonych, za których została opłacona składka.

8.

Je˝eli kwota Kredytu wyra˝ona jest w walucie innej ni˝ złoty polski, składk´ oblicza si´ od równowartoÊci raty Kredytu wyra˝onej
w złotych polskich, obliczonej według kursu przewidzianego
w umowie Kredytu dla spłaty rat Kredytu, obowiàzujàcego
na dzieƒ spłaty danej raty Kredytu.

Wypowiedzenie lub odstàpienie od Umowy Ubezpieczenia
nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku zapłaty składki
za okres, w którym BRE Ubezpieczenia udzielało ochrony
ubezpieczeniowej.
§6
Przystàpienie do Umowy Ubezpieczenia

1.

Do Umowy Ubezpieczenia mo˝e przystàpiç ka˝dy Kredytobiorca, który ukoƒczył 18. rok ˝ycia i jednoczeÊnie nie ukoƒczył 70.
roku ˝ycia.

2.

Kredytobiorca przyst´puje do Umowy Ubezpieczenia poprzez
zło˝enie oÊwiadczenia woli o przystàpieniu do Umowy Ubezpieczenia w formie pisemnej lub przez telefon.

3.

W przypadku, gdy umowa Kredytu została zawarta przez
wi´cej ni˝ jednego Kredytobiorc´, ochronà ubezpieczeniowà
obj´ci sà wyłàcznie Kredytobiorcy, którzy zło˝yli oÊwiadczenie
woli o przystàpieniu do Umowy Ubezpieczenia.

4.

Przed przystàpieniem Kredytobiorcy do Umowy Ubezpieczenia,
Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany do udost´pnienia Kredytobiorcy treÊci niniejszych OWU.
§7
Ochrona ubezpieczeniowa
W przypadku przystàpienia do Umowy Ubezpieczenia w momencie wnioskowania o Kredyt ochrona ubezpieczeniowa
w stosunku do poszczególnych Ubezpieczonych rozpoczyna si´:
1)

dla ubezpieczenia pobytu w szpitalu w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku – od dnia uruchomienia Kredytu bàdê
wypłaty pierwszej transzy Kredytu;

2)

dla pozostałych zdarzeƒ ubezpieczeniowych – od dziewi´çdziesiàtego dnia po dniu uruchomienia Kredytu
bàdê wypłaty pierwszej transzy Kredytu.

W przypadku przystàpienia do Umowy Ubezpieczenia po zawarciu umowy kredytu, ochrona ubezpieczeniowa w stosunku
do poszczególnych Ubezpieczonych rozpoczyna si´:
1)

2)

4.

3.

Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest opłacaç składk´ w terminach
i wysokoÊci okreÊlonych w polisie generalnej na rachunek bankowy wskazany przez BRE Ubezpieczenia.
4.

1.

BRE Ubezpieczenia zwolnione jest z obowiàzku wypłaty Êwiadczenia, je˝eli powa˝ne zachorowanie albo operacja chirurgiczna,
albo pobyt w szpitalu powstały bezpoÊrednio lub poÊrednio
wskutek:
1)

2)

choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub zaburzeƒ psychicznych Ubezpieczonego oraz ich skutków,
a tak˝e ataku konwulsji, epilepsji;
spo˝ycia przez Ubezpieczonego alkoholu, Êrodków odurzajàcych, zast´pczych lub psychotropowych w rozumieniu przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, nie
zaleconych przez lekarza, usiłowania popełnienia lub popełnienia przest´pstwa przez Ubezpieczonego, Êwiadomego samookaleczenia Ubezpieczonego lub okaleczenia
na jego proÊb´, niezale˝nie od stanu poczytalnoÊci;

dla pozostałych zdarzeƒ ubezpieczeniowych – od dziewi´çdziesiàtego dnia po dniu wymagalnoÊci najbli˝szej
raty Kredytu nast´pujàcej po dniu zło˝enia oÊwiadczenia
o przystàpieniu do Umowy Ubezpieczenia.

3)

Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do poszczególnych
Ubezpieczonych trwa do dnia wymagalnoÊci najbli˝szej raty
Kredytu i przedłu˝a si´ automatycznie na kolejne okresy okreÊlone terminami wymagalnoÊci kolejnych rat Kredytu.

popełnienia lub usiłowania popełnienia samobójstwa
Ubezpieczonego w ciàgu dwóch lat od daty przystàpienia
do Umowy Ubezpieczenia, niezale˝nie od stanu poczytalnoÊci Ubezpieczonego;

4)

poddania si´ przez Ubezpieczonego eksperymentowi
medycznemu lub zabiegowi o charakterze medycznym,
przeprowadzonemu poza kontrolà lekarza lub innych
osób uprawnionych, nieuzasadnionego nieskorzystania
z porady lekarskiej, nieprzestrzegania zaleceƒ lekarskich;

5)

wypadku lotniczego zaistniałego w czasie przebywania
przez Ubezpieczonego na pokładzie innego samolotu ni˝
samolot pasa˝erskich licencjonowanych linii lotniczych;

6)

wojny, działaƒ wojennych lub stanu wojennego, aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, terroryzmu, zamieszkach, rozruchach;

7)

udziału Ubezpieczonego w zaj´ciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze, a w szczególnoÊci
uprawiania: baloniarstwa, lotniarstwa, szybownictwa,
sportów motorowych i motorowodnych, sportów walki,
sportów spadochronowych, wspinaczki, speleologii, skoków do wody, nurkowania przy u˝yciu specjalistycznego
sprz´tu, skoków na gumowej linie oraz udziału w wyÊcigach wszelkiego rodzaju poza lekkoatletykà i pływaniem;

8)

prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez posiadania odpowiednich uprawnieƒ lub prowadzenia pojazdów niedopuszczonych do ruchu drogowego, zgodniez obowiàzujàcymi przepisami prawa;

9)

choroby AIDS lub zaka˝enia wirusem HIV;

10)

wad wrodzonych i schorzeƒ b´dàcych ich skutkiem;

11)

epidemii ogłoszonych przez odpowiednie organy administracji paƒstwowej;

12)

działania energii jàdrowej lub promieniowania radioaktywnego i pola elektromagnetycznego w zakresie szkodliwym dla człowieka, z wyłàczeniem stosowania wy˝ej wymienionych w terapii zgodnie z zaleceniami lekarskimi.

BRE Ubezpieczenia ma prawo odmowy spełnienia Êwiadczenia,
je˝eli zdarzenie ubezpieczeniowe powstało wskutek choroby lub
uszkodzenia ciała:
1)

które zostały zdiagnozowane lub leczone przed datà rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Umowy
Ubezpieczenia;

2)

których przyczyna została zdiagnozowana lub leczona
przed datà rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Umowy Ubezpieczenia.

BRE Ubezpieczenia nie przyzna prawa do Êwiadczenia w zwiàzku z operacjà chirurgicznà:
1)

której przyczyna została zdiagnozowana lub leczona
przed datà rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Umowy Ubezpieczenia;

2)

która została zalecona lub o której postanowiono przed
datà rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu
Umowy Ubezpieczenia.

BRE Ubezpieczenia ma prawo do odmowy przyznania Êwiadczenia, je˝eli Ubezpieczony:
1)

nie poddał si´ opiece lekarskiej, leczeniu lub zaleceniom
lekarza w celu zapobie˝enia wystàpieniu powa˝nego zachorowania lub w celu złagodzenia objawów zwiàzanych
z mo˝liwoÊcià wystàpienia powa˝nej choroby oraz

2)

nie umo˝liwił BRE Ubezpieczenia uzyskania informacji
dotyczàcych okolicznoÊci wystàpienia u niego powa˝nego
zachorowania lub przebytej przez Ubezpieczonego
operacji chirurgicznej, szczególnie od lekarza, pod którego opiekà pozostawał lub nadal pozostaje, jak równie˝
dokumentacji medycznej obejmujàcej okres sprzed przystàpienia do Umowy Ubezpieczenia.

5.

W przypadku jednoczesnego wystàpienia wi´cej ni˝ jednego
zdarzenia ubezpieczeniowego, o którym mowa w § 3 niniejszych OWU, odpowiedzialnoÊç BRE Ubezpieczenia ograniczona
jest do wypłaty Êwiadczenia miesi´cznego z tytułu jednego zdarzenia ubezpieczeniowego przez okres wyznaczony górnym
limitem odpowiedzialnoÊci BRE Ubezpieczenia, z zastrze˝eniem
limitów oraz zasad okreÊlonych w § 11 niniejszych OWU.

6.

BRE Ubezpieczenia nie wypłaci Êwiadczenia z tytułu powa˝nego
zachorowania lub operacji chirurgicznej w przypadku, gdy powa˝ne zachorowanie lub operacja chirurgiczna jest bezpoÊrednim lub poÊrednim skutkiem któregokolwiek z poprzednich powa˝nych zachorowaƒ lub operacji chirurgicznych, za które BRE
Ubezpieczenia wypłaciło Êwiadczenie.
§ 11
Suma ubezpieczenia

1.

Suma ubezpieczenia ustalana jest odr´bnie w odniesieniu do
ka˝dej umowy Kredytu, łàcznie dla wszystkich Kredytobiorców
obj´tych ochronà ubezpieczeniowà w ramach danej umowy
Kredytu i stanowi górnà granic´ odpowiedzialnoÊci BRE Ubezpieczenia.

2.

Sum´ ubezpieczenia z tytułu powa˝nego zachorowania stanowià 3 kolejne miesi´czne raty Kredytu przypadajàce do spłaty od
daty zajÊcia zdarzenia, zgodnie z harmonogramem spłaty Kredytu
ustalonym w umowie Kredytu.

3.

Sum´ ubezpieczenia z tytułu operacji chirurgicznych stanowià 3
kolejne miesi´czne raty Kredytu, przypadajàce do spłaty od daty
zajÊcia zdarzenia, zgodnie z harmonogramem spłaty Kredytu
ustalonym w umowie Kredytu.

4.

Sum´ ubezpieczenia z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku w odniesieniu do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego stanowi maksymalnie 6 kolejnych rat Kredytu
przypadajàcych do spłaty od daty zajÊcia zdarzenia, zgodnie
z harmonogramem spłaty Kredytu. Z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku BRE Ubezpieczenia wypłaca Êwiadczenie za ka˝de udokumentowane 30 dni
pobytu w szpitalu w wysokoÊci jednej miesi´cznej raty Kredytu.

§ 10
Ograniczenia odpowiedzialnoÊci

dla ubezpieczenia pobytu w szpitalu w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku – od dnia wymagalnoÊci najbli˝szej raty
Kredytu nast´pujàcej po dniu zło˝enia oÊwiadczenia
o przystàpieniu do Umowy Ubezpieczenia;

W przypadku rozwiàzania Umowy Ubezpieczenia automatyczne przedłu˝enie ochrony ubezpieczeniowej nie nast´puje.

2.

§9
Składka

Ubezpieczajàcy ma prawo do odstàpienia od Umowy Ubezpieczenia w terminie 7 dni od jej zawarcia.

5.

3.

W przypadku rezygnacji z automatycznego przedłu˝enia
ochrony ubezpieczeniowej na kolejny okres ubezpieczenia,
ochrona ubezpieczeniowa b´dzie trwała do koƒca okresu,
za który została zapłacona składka.

1.

Odstàpienie od Umowy Ubezpieczenia nast´puje na podstawie
pisemnego oÊwiadczenia Ubezpieczajàcego.

2.

Ubezpieczony ma prawo zrezygnowaç z automatycznego
przedłu˝enia ochrony ubezpieczeniowej w ka˝dym momencie
trwania ochrony ubezpieczeniowej ze skutkiem na dzieƒ wymagalnoÊci najbli˝szej raty Kredytu przypadajàcej po 30 dniach
od dnia zło˝enia oÊwiadczenia woli o rezygnacji z automatycznego przedłu˝ania ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczony
składa w tym celu Ubezpieczajàcemu pisemne oÊwiadczenie
o nie wyra˝eniu zgody na przedłu˝enie ochrony ubezpieczeniowej na kolejny miesi´czny okres ubezpieczenia.

Okres wypowiedzenia rozpoczyna si´ w pierwszym dniu miesiàca nast´pujàcego bezpoÊrednio po miesiàcu, w którym druga
strona otrzymała oÊwiadczenie o wypowiedzeniu.

4.

1.

z dniem całkowitej spłaty Kredytu;

3)

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego
w trakcie trwania okresu ubezpieczenia.

3.

z chwilà Êmierci Ubezpieczonego;

2)

w celu zastraszenia ludnoÊci i dezorganizacji
˝ycia publicznego (terroryzm),

1.

2.

1)

a.

§3
Przedmiot i zakres ubezpieczenia

1.

Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do poszczególnych
Ubezpieczonych koƒczy si´:

§ 12
Zgłaszanie roszczeƒ i wypłata Êwiadczenia
1.

BRE Ubezpieczenia wypłaca Êwiadczenie z tytułu Umowy Ubezpieczenia, je˝eli powa˝ne zachorowanie albo operacja chirurgiczna albo pobyt w szpitalu w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku
nastàpiły w okresie obowiàzywania ochrony ubezpieczeniowej.

2.

Osoba zgłaszajàca roszczenie o wypłat´ Êwiadczenia zobowiàzana jest niezwłocznie zło˝yç do BRE Ubezpieczenia dokumenty
niezb´dne do wypłaty Êwiadczenia zale˝nie od tytułu, z jakiego
zgłaszane jest roszczenie, to jest:
1)

2)

3.

4.

5.

W przypadku powa˝nego zachorowania lub operacji
chirurgicznej:
a)

wniosek o wypłat´ Êwiadczenia;

b)

pełnà dokumentacj´ medycznà potwierdzajàcà
wystàpienie powa˝nego zachorowania albo
przebycie operacji chirurgicznej;

c)

pełnà dokumentacj´ medycznà obejmujàcà okres
sprzed przystàpienia do Umowy Ubezpieczenia,
majàcà zwiàzek z powa˝nym zachorowaniem
lub operacjà chirurgiczna;

d)

kopi´ umowy Kredytu wraz z aktualnie obowiàzujàcym harmonogramem spłat Kredytu;

e)

kopi´ dokumentu potwierdzajàcego to˝samoÊç
Ubezpieczonego;

f)

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

W przypadku, gdy w okresie ochrony ubezpieczeniowej BRE
Ubezpieczenia wypłaciło Êwiadczenie z tytułu pobytu w szpitalu
w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku kolejne Êwiadczenia z tytułu w/w zdarzenia sà nale˝ne po upływie okresu rekwalifikacji.

10.

Je˝eli czas trwania pobytu w szpitalu, z tytułu wystàpienia
którego BRE Ubezpieczenia uznało roszczenie, nie wyczerpuje
jednorazowo 180 dni, BRE Ubezpieczenia uzna liczb´ dni
pobytu w szpitalu stanowiàcà ró˝nic´ mi´dzy 180 dniami,
a liczbà dni wczeÊniej uznanych, za które BRE Ubezpieczenia
wypłaciło Êwiadczenie, pod warunkiem, ˝e czas kolejnego
pobytu w szpitalu wyniesie co najmniej 30 dni.

11.

WysokoÊç Êwiadczenia z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku
nieszcz´Êliwego wypadku ustala si´ po stwierdzeniu, ˝e istnieje
zwiàzek przyczynowy pomi´dzy nieszcz´Êliwym wypadkiem
a pobytem Ubezpieczonego w szpitalu.

12.

W przypadku, gdy w ramach tej samej umowy Kredytu przystàpi do Umowy Ubezpieczenia wi´cej ni˝ jeden Kredytobiorca,
BRE Ubezpieczenia wypłaci Êwiadczenie z tytułu zajÊcia zdarzenia ubezpieczeniowego proporcjonalnie do liczby Kredytobiorców.

13.

Je˝eli Ubezpieczony upowa˝ni Bank do otrzymywania Êwiadczeƒ miesi´cznych z tytułu niniejszego ubezpieczenia, BRE
Ubezpieczenia wypłaca Êwiadczenie bezpoÊrednio na rachunek
kredytowy Ubezpieczonego wskazany w umowie Kredytu.

14.

BRE Ubezpieczenia wypłaca Êwiadczenie miesi´czne w wysokoÊci i w terminach wynikajàcych z umowy Kredytu, właÊciwych dla zapłaty raty Kredytu, pod warunkiem dopełnienia
przez Ubezpieczonego obowiàzków okreÊlonych w niniejszym paragrafie.

15.

BRE Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialnoÊci za koszty
dodatkowe (odsetki za przeterminowane zadłu˝enie, koszty
upomnienia oraz inne koszty), którymi Bank obcià˝y Ubezpieczonego w zwiàzku z niezapłaceniem lub nieterminowym
zapłaceniem raty Kredytu, je˝eli nastàpiło ono wskutek nie
wywiàzania si´ przez Ubezpieczonego z obowiàzków wynikajàcych z niniejszych OWU skutkujàcych brakiem mo˝liwoÊci spełnienia Êwiadczenia w terminie.
BRE Ubezpieczenia zastrzega sobie prawo do weryfikacji
przedło˝onych przez Ubezpieczonego dokumentów.

W przypadku pobytu w szpitalu w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku:
a)

wniosek o wypłat´ Êwiadczenia;

b)

kserokopi´ karty informacyjnej wypisu ze szpitala
lub dokument potwierdzajàcy leczenie szpitalne,
wydany przez lekarza prowadzàcego;

c)

histori´ pobytu w szpitalu wraz z pełnà dokumentacjà medycznà potwierdzajàcà wystàpienie
nieszcz´Êliwego wypadku;

d)

kopi´ umowy Kredytu wraz z aktualnie obowiàzujàcym harmonogramem spłat Kredytu;

e)

kopi´ dokumentu potwierdzajàcego to˝samoÊç
Ubezpieczonego;

16.

f)

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

17. W przypadku udzielenia Kredytu indeksowanego kursem
waluty obcej wypłata Êwiadczenia nastàpi w złotych polskich
według kursu przewidzianego w umowie Kredytu dla spłaty
rat Kredytu, obowiàzujàcego na dzieƒ spłaty danej raty Kredytu.

W przypadku pobytu w szpitalu w wyniku nieszcz´Êliwego
wypadku Êwiadczenie miesi´czne jest wypłacane za ka˝dy
30-dniowy okres pobytu w szpitalu, nie dłu˝ej jednak ni˝
do koƒca trwania umowy Kredytu, z zachowaniem limitów
odpowiedzialnoÊci BRE Ubezpieczenia oraz zasad okreÊlonych
w § 11 niniejszych OWU.
BRE Ubezpieczenia wypłaca pierwsze Êwiadczenie miesi´czne
tytułem ubezpieczenia powa˝nego zachorowania albo operacji
chirurgicznej albo pobytu w szpitalu w wyniku nieszcz´Êliwego
wypadku w ciàgu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o zdarzeniu, pod warunkiem zło˝enia przez Ubezpieczonego niezb´dnych dokumentów uzasadniajàcych roszczenie.
Je˝eli wyjaÊnienie okolicznoÊci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoÊci BRE Ubezpieczenia albo wysokoÊci Êwiadczenia
w powy˝szym terminie nie b´dzie mo˝liwe, pierwsze Êwiadczenie miesi´czne wypłacane jest w ciàgu 14 dni liczàc od dnia,
w którym przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci wyjaÊnienie
tych okolicznoÊci było mo˝liwe. Jednak˝e bezsporna cz´Êç
Êwiadczenia zostanie wypłacona w terminie okreÊlonym
w ust. 4 powy˝ej.

6.

W przypadku powa˝nego zachorowania albo operacji chirurgicznej Êwiadczenia miesi´czne wypłacane sà za okres poczàwszy od dnia zajÊcia powa˝nego zachorowania albo operacji
chirurgicznej przez Ubezpieczonego przez kolejne 3 miesiàce,
nie dłu˝ej jednak ni˝ do koƒca trwania umowy Kredytu.

7.

W celu potwierdzenia powa˝nego zachorowania lub operacji
chirurgicznej, BRE Ubezpieczenia ma prawo ˝àdania od Ubezpieczonego poddania si´ badaniom lekarskim u lekarza medycyny wskazanego przez BRE Ubezpieczenia. Koszt tych badaƒ
ponosi BRE Ubezpieczenia.

8.

9.

§ 13
Postanowienia koƒcowe
1.

Wszelkie zmiany Umowy Ubezpieczenia wymagajà zachowania
formy pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci.

2.

Je˝eli osoba uprawniona do wystàpienia z roszczeniem nie zgadza si´ z decyzjami BRE Ubezpieczenia co do odmowy zaspokojenia roszczenia albo wnosi inne skargi lub za˝alenia, mo˝e ona
wystàpiç z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

3.

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

4.

Ponadto, je˝eli Ubezpieczony lub osoba uprawniona do wystàpienia z roszczeniem nie zgadza si´ z decyzjami BRE Ubezpieczenia, co do odmowy zaspokojenia roszczenia, mo˝e wnieÊç skarg´
lub za˝alenie do Rzecznika Ubezpieczonych działajàcego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1153 z póên. zm.).

5.

W zakresie opodatkowania Êwiadczeƒ nale˝nych z tytułu Umowy
Ubezpieczenia zastosowanie majà odpowiednio obowiàzujàce
przepisy prawa podatkowego.

6.

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.

7.

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

8.

Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu
dla Kredytobiorców mBanku „Spokojna Rata” zostały zatwierdzone uchwałà Zarzàdu BRE Ubezpieczenia TU S.A.
nr BRE-TU/2009/8/1/5 z dnia 24.08.2009 r. i wchodzà w ˝ycie
z dniem 01.09.2009 r.

W przypadku, gdy w okresie ochrony ubezpieczeniowej BRE
Ubezpieczenia wypłaciło Êwiadczenie z tytułu wystàpienia
powa˝nego zachorowania lub operacji chirurgicznej, kolejne
Êwiadczenia z tytułu w/w zdarzeƒ sà nale˝ne po upływie
okresu rekwalifikacji.

Informacja Prawna
Wzwiązku zwejściem wżycie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez pomioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym od 11 października 2015 r. ulegają zmianie zasady składania
i rozpatrywania reklamacji na usługi świadczone przez podmioty rynku
finansowego.
1. W każdym przypadku osoba uprawniona z Umowy Ubezpieczenia
może wnosić Reklamacje. Reklamacja to wystąpienie, w tym skarga
i zażalenie, skierowane do Towarzystwa zawierające zastrzeżenia
dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo.
2. Reklamacje można składać w następujący sposób:
• Towarzystwu BRE Ubezpieczenia TUiR S. A.:
— ustnie – telefonicznie podnr telefonu +48224447000(koszt
połączenia zgodnie z taryfą operatora) albo osobiście podczas wizyty w jednostce Towarzystwa,
— w formie elektronicznej na adres e-mail:
serwis@axaubezpieczenia.pl
— w formie pisemnej – osobiście w siedzibie Towarzystwa – BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. w Warszawie, ul. Ks. I.
Skorupki 5, albo
— drogą pocztową na adres:
BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.
Ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa
3. Reklamacja może być złożona w każdej jednostce Towarzystwa
obsługującej klientów.
4. Odpowiedź Towarzystwa na Reklamację zostanie udzielona w formie pisemnej lub zapomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną, jeżeli osoba składająca Reklamację złoży wniosek o udzielnie odpowiedzi w tej formie. Dodatkowo
na wniosek osoby składającej Reklamację Towarzystwo potwierdza pisemnie lub w inny uzgodniony sposób fakt jej złożenia.
5. Złożenie Reklamacji niezwłocznie po powzięciu zastrzeżeń
ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.
6. W przypadku gdy Towarzystwo nie posiada danych kontaktowych
osoby składającej Reklamację, przy składaniu Reklamacji, należy
podać następujące dane: imię, nazwisko, adres dokorespondencji,
adres e-mail (w przypadku wyboru takiej formy kontaktu).
7. Odpowiedzi na Reklamację Towarzystwo udziela bez zbędnej
zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania
Reklamacji.
8. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Towarzystwo w tym terminie wyśle informację o przyczynie niemożności rozpatrzenia Reklamacji. W takim przypadku
odpowiedź na Reklamację zostanie udzielona nie później niż
w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania.
9. Jeżeli osoba składająca Reklamację nie zgadza się ze stanowiskiem Towarzystwa wyrażonym w odpowiedzi na Reklamację, może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego. Osoba składająca Reklamację może również wystąpić do sądu powszechnego z powództwem przeciwko Towarzystwu tj. BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. według właściwości określonej poniżej:
— do 31 grudnia 2015 r.
Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy Ubezpieczenia
można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby
ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia.
— od 1 stycznia 2016 r.
Powództwo o roszczenie wynikające z Umowy Ubezpieczenia
można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed
sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego zUmowy Ubezpieczenia. Powództwo oroszczenie wynikające zUmowy Ubezpieczenia możnawytoczyć według przepisów owłaściwości ogólnej albo przedsąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego lub
spadkobiercy uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia.
10. Klient będący konsumentem ma także możliwość zwrócenia się
o pomoc do właściwego miejscowo Powiatowego (Miejskiego)
Rzecznika Konsumentów.
11. Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

W przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną
ubezpieczeniową prosimy o kontakt
z Centrum Pomocy BRE Ubezpieczenia
pod nr tel.: 0 801 884 444,
+48 22 459 10 00.
Nr polisy generalnej 9000058

Od listopada 2013 r. zmienia się nazwa firmy i skrót Banku z „BRE Bank Spółka Akcyjna“ i „BRE Bank S.A.“
na „mBank Spółka Akcyjna“ oraz „mBank S.A.“ Zasady oferowania oraz obsługi produktów pozostają bez zmian.
Z dniem 1 grudnia 2015 r. BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna zmieniło nazwę na AXA Ubezpieczenia Towarzystwo
Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna, w skrócie AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. Zmianie uległ także adres siedziby Towarzystwa na ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.
Aktualnie kapitał zakładowy wynosi 15 941 177,00 zł (wpłacony w całości). Zasady oferowania oraz obsługi produktów pozostają bez zmian.
BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa
tel.: +48 22 444 70 00 • fax.: +48 22 444 70 02
www.breubezpieczenia.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000271543 • REGON 140806789 • NIP 107 000 61 55
Wysokość Kapitału Zakładowego: 12 941 177.00 PLN opłacony w całości

