
Szczególne Warunki Ubezpieczenia 
Mieszkaƒ i Budynków Mieszkalnych
dla Kredytobiorców BRE Banku SA

§ 1
1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia mieszkaƒ i budynków miesz-

kalnych dla Kredytobiorców BRE Banku, zwane dalej SWU, majà zastoso-
wanie do Umowy Ubezpieczenia zawartej przez Generali Towarzystwo
Ubezpieczeƒ Spó∏ka Akcyjna, zwane dalej Generali, z BRE Bankiem Spó∏kà
Akcyjnà. 

2. Umow  ́Ubezpieczenia zawiera sí  na rzecz Kredytobiorców BRE Banku SA. 
3. Generali potwierdza zawarcie Umowy Ubezpieczenia poprzez wystawienie

polisy generalnej. Polisa wraz z SWU stanowi integralnà cz´Êç Umowy
Ubezpieczenia.

§ 2
Definicje 

Dla potrzeb niniejszych SWU wymienione poni̋ ej poj́ cia rozumie sí  w sposób
nast́ pujàcy: 
1) Umowa Ubezpieczenia – umowa zawarta pomí dzy Generali a Ubezpie-

czajàcym na warunkach okreÊlonych w niniejszych SWU,
2) Ubezpieczajàcy – BRE Bank SA,
3) Ubezpieczony – Kredytobiorca, który zawar∏ umow´ kredytu hipotecznego

w BRE Banku SA i wyrazi∏ woĺ  przystàpienia do Umowy Ubezpieczenia,
4) szkoda — szkoda rzeczowa – jest to zniszczenie, uszkodzenie mienia,
5) osoby bliskie – osoby zamieszka∏e na sta∏e z Ubezpieczonym i prowadzàce

z nim wspólne gospodarstwo domowe, wspó∏ma∏˝onek lub konkubent,
wst́ pni, zst́ pni, rodzeƒstwo, teÊciowie, zí ciowie, synowe, przysposabiajàcy
i przysposobieni,

6) wartoÊç odtworzeniowa – jest to, dla:
a) budynku mieszkalnego – aktualna wysokoÊç kosztów odbudowy,

okreÊlona zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowla-
nych wymienionymi w §21 ust. 3, z uwzgĺ dnieniem dotychczasowych
wymiarów, konstrukcji, technologii i materia∏ów,

b) lokalu mieszkalnego – wartoÊç rynkowa analogicznego lokalu,
z uwzgĺ dnieniem jego po∏o˝enia, powierzchni, standardu, zastosowanych
materia∏ów budowlanych i wykoƒczenia,

7) wartoÊç rzeczywista – wartoÊç odtworzeniowa pomniejszona o stopieƒ
zu˝ycia technicznego,

8) budynki — obiekty budowlane przeznaczone do celów mieszkaniowych,
dla których spe∏nione zosta∏y wymagania u˝ytkowe okreÊlone przez inwestora
oraz warunki dla tego rodzaju budynków ustalone w rozporzàdzeniach
ministra infrastruktury, przepisach szczególnych, Polskich Normach, decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymaganych opiniach
i decyzjach organów do tego upowa˝nionych a tak˝e w decyzji o pozwoleniu
na budow  ́lub zmian  ́sposobu u˝ytkowania obiektu,

9) budynek mieszkalny – budynek, w którym przewa˝a funkcja mieszkalna,
zawierajàcy nie wí cej ni̋  4 lokale mieszkalne,

10) lokal mieszkalny – jest to s∏u˝àcy wy∏àcznie Ubezpieczonemu do zaspo-
kajania potrzeb mieszkaniowych, samodzielny lokal mieszkalny wraz z przy-
nale˝nymi do niego sta∏ymi elementami budynku, w obr´bie budynku
mieszkalnego lub wielomieszkaniowego — zawierajàcego wí cej ni̋  4 lokale
mieszkalne,

11) sta∏e elementy budynku – sà to nast´pujàce elementy stanowiàce
nieod∏àcznà cz´Êç ubezpieczonego budynku lub lokalu mieszkalnego:
a) drzwi zewn t́rzne i okna wraz z zamkní ciami i urzàdzeniami zabezpie-

czajàcymi,
b) instalacje elektryczne, grzewcze, wodno-kanalizacyjne i technologiczne,

znajdujàce sí  w Êcianach budynku oraz instalacja gazowa,
c) pow∏oki malarskie, pokrycia Êcian, sufitów i pod∏óg,

12) budynek lub lokal mieszkalny zamieszkany na sta∏e – budynek lub lokal
mieszkalny, w którym Ubezpieczony prowadzi gospodarstwo domowe lub
w którym zamieszkuje cyklicznie, tj. nie rzadziej ni̋  4 dni w tygodniu, oraz nie
opuszcza mieszkania na nieprzerwany okres d∏u˝szy ni̋  60 dni.

§ 3
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

1. Generali obejmuje ochronà ubezpieczeniowà mienie stanowiàce w∏asnoÊç
Ubezpieczonego, zwane dalej przedmiotem ubezpieczenia, znajdujàce sí
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Przedmiot ubezpieczenia stanowià budynki bàdê lokale mieszkalne wraz
ze sta∏ymi elementami budynku.

§ 4
Jaki jest zakres ubezpieczenia?

Umowa Ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeƒ
losowych. 

§ 5
Co to jest miejsce ubezpieczenia?

Ochronà ubezpieczeniowà obj́ te sà szkody rzeczowe powsta∏e w przedmiocie
ubezpieczenia, w miejscu okreÊlonym we wniosku kredytowym albo potwierdzeniu
przystàpienia do Umowy Ubezpieczenia, zwanym dalej miejscem ubezpieczenia,
w czasie trwania odpowiedzialnoÊci Generali, je˝eli ich bezpoÊrednià przyczynà
by∏y zdarzenia obj́ te Umowà Ubezpieczenia.

§ 6

Jak ustala sí  sum  ́ubezpieczenia?
1. Sum  ́ubezpieczenia dla poszczególnego lokalu lub budynku mieszkalnego

okreÊla Ubezpieczony w porozumieniu z Ubezpieczajàcym i stanowi ona
górnà granic  ́odpowiedzialnoÊci Generali dla danego przedmiotu ubezpie-
czenia.

2. Zadeklarowana suma ubezpieczenia nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ wartoÊç
nieruchomoÊci przyj́ ta przez Bank.

3. Suma ubezpieczenia dla danej nieruchomoÊci okreÊlana jest wed∏ug wartoÊci
odtworzeniowej, odpowiadajàcej pe∏nej wartoÊci przedmiotu ubezpieczenia,
ustalonej na dzieƒ jego zg∏oszenia do ubezpieczenia.

4. W razie podwy˝szenia sumy ubezpieczenia w trakcie okresu ubezpieczenia,
podwy˝szona suma stanowi podstaw  ́ustalenia granicy odpowiedzialnoÊci 
Generali od dnia nast́ pnego po zap∏aceniu sk∏adki ustalonej od wy˝szej sumy
ubezpieczenia.

5. Suma ubezpieczenia ulega ka d̋orazowo zmniejszeniu o wysokoÊç wyp∏aconego 
odszkodowania a˝ do jej wyczerpania. Sum´ ubezpieczenia, która uleg∏a
zmniejszeniu podwy˝sza sí  do pierwotnej kwoty poprzez op∏at́  sk∏adki potrà-
conej z wyp∏aty odszkodowania. OdpowiedzialnoÊç Generali do pierwotnej sumy
ubezpieczenia ropoczyna sí  od nastepnego dnia po wyp∏acie odszkodowania.

§ 7
Za co Generali nie ponosi odpowiedzialnoÊci?

Umowà Ubezpieczenia nie sà obj́ te budynki i lokale mieszkalne:
1) znajdujàce sí  w stadium budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu,
2) wybudowane bez wymaganych zezwoleƒ lub nie spe∏niajàce warunków

prawa budowlanego,
3) wchodzàce w sk∏ad gospodarstwa rolnego, dla których istnieje ustawowy

obowiàzek ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeƒ losowych budynków
wchodzàcych w sk∏ad gospodarstwa rolnego oraz budowle takie jak stodo∏y,
obory, chlewy, kurniki, stajnie, magazyny, ch∏odnie, itp.,

4) nie zamieszkane na sta∏e,
5) handlowe, us∏ugowe, produkcyjne,
6) opuszczone lub przeznaczone do rozbiórki, 
7) o konstrukcji szkieletowej drewnianej, niezale˝nie od rodzaju wykoƒczenia

zewn t́rznego (ceg∏a, siding, itp.), budynki zbali drewnianych, budynki, wktórych
konstrukcj́  noÊnà stanowià s∏upy drewniane.

§ 8
Generali nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody:

1) spowodowane umyÊlnie lub wskutek ra˝àcego niedbalstwa przez Ubezpie-
czonego, osoby bliskie lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialnoÊç a tak˝e
w nast́ pstwie braku opieki nad ubezpieczonym mieniem, jakiej odpowiednio
do stanu rzeczy mo˝na wymagaç,

2) których wartoÊç w momencie ustalenia wyp∏aty odszkodowania nie przekracza
100 z∏otych,

3) które powsta∏y przed zawarciem Umowy Ubezpieczenia,
4) powsta∏e w wyniku wojny, stanu wojennego, stanu wyjàtkowego, jakichkolwiek

dzia∏aƒ wojennych, wojny domowej, rozruchów wewn´trznych, strajków,
zamieszek,

5) powsta∏e w wyniku aktów terrorystycznych i sabota˝owych, rozumianych jako
wszelkiego rodzaju dzia∏ania z u˝yciem przemocy lub próby zastraszenia
spo∏eczeƒstwa lub jego cz´Êci w celu osiàgni´cia korzyÊci politycznych,
ideologicznych, ekonomicznych lub spo∏ecznych, 

6) powsta∏e wskutek dzia∏ania energii jàdrowej, azbestu, ska˝enia radioaktywnego,
promieni laserowych i maserowych, pola magnetycznego i elektromagne-
tycznego oraz zanieczyszczenia Êrodowiska, 

7) w przedmiocie ubezpieczenia, które sà nast́ pstwem konfiskaty, zaw∏aszczenia,
nacjonalizacji, zarekwirowania przedmiotu ubezpieczenia przez stosowne
organy w∏adzy paƒstwowej,

8) wynikajàce z systematycznego dzia∏ania ha∏asu, wibracji, temperatury, wody
lub innych podobnych czynników,

9) spowodowane zapadaniem sí  ziemi, gdy sà to szkody powsta∏e w zwiàzku z:
a) ruchem zak∏adu górniczego,
b) prowadzonymi robotami ziemnymi,
c) obni̋ aniem sí  zwierciad∏a wód gruntowych.

§ 9
Jaki jest zakres ubezpieczenia?

1. Generali odpowiada za szkody powsta∏e wprzedmiocie ubezpieczenia wskutek: 
1) ognia,
2) uderzenia pioruna,
3) eksplozji i implozji,
4) upadku statku powietrznego,
5) uderzenia pojazdu mechanicznego,
6) silnego wiatru,
7) akcji ratowniczej zwiàzanej ze zdarzeniami obj́ tymi Umowà Ubezpie-

czenia,
8) zalania,
9) gradu,
10) przepí cia spowodowanego uderzeniem pioruna,
11) lawiny,
12) Êniegu i lodu,
13) osuwania sí  ziemi,
14) zapadania sí  ziemi,
15) powodzi.

2. W przypadku szkód spowodowanych dzia∏aniem silnego wiatru i gradu Umowa
obejmuje równie  ̋upadek obcych przedmiotów na przedmiot ubezpieczenia,
pod warunkiem, ̋ e bezpoÊrednià przyczynà tego zdarzenia by∏ silny wiatr lub
grad.

§ 10
Definicje

Dla potrzeb SWU poj́ cia okreÊlajàce poszczególne zdarzenia, wymienione w § 9
rozumie sí  w sposób nast́ pujàcy:
1) ogieƒ – dzia∏anie ognia, który przedosta∏ sí  poza palenisko lub powsta∏ bez

paleniska i rozszerzy∏ sí  o w∏asnej sile, z udzia∏em p∏omieni,
2) uderzenie pioruna – bezpoÊrednie dzia∏anie wy∏adowania atmosferycznego

na przedmiot ubezpieczenia, z zastrze˝eniem, ̋ e Generali, nie ponosi odpo-
wiedzialnoÊci za szkody spowodowane oddzia∏ywaniem parametrów
elektrycznych i elektromagnetycznych pioruna przenoszàcych sí  w instala-
cjach, sieciach elektrycznych i elektronicznych oraz w maszynach, aparatach
lub innych urzàdzeniach, chyba ˝e spowodowa∏y one jednoczeÊnie po˝ar
w przedmiocie ubezpieczenia,

3) eksplozja – nagle przebiegajàce uzewn´trznienie si´ si∏y spowodowanej
dà˝eniem do rozszerzenia si´ gazu, py∏u lub pary; eksplozja pojemnika,
kot∏a, rurociàgu lub innego urzàdzenia ma miejsce wtedy, gdy jego Êciany
zosta∏y rozerwane w takim zakresie, ˝e zachodzi nag∏e wyrównanie ró˝nicy
ciÊnieƒ wewnàtrz i na zewnàtrz pojemnika, kot∏a, rurociàgu lub innego
urzàdzenia,

4) upadek statku powietrznego – katastrofa lub przymusowe làdowanie statku
powietrznego, a tak˝e upadek jego cz´Êci lub przewo˝onego ∏adunku,

5) implozja – uszkodzenie lampy pró˝niowej, zbiornika lub aparatu pró˝niowego
dzia∏aniem ciÊnienia zewn t́rznego, 

6) uderzenie pojazdu mechanicznego – uderzenie w przedmiot ubezpieczenia
pojazdu mechanicznego nie b´dàcego w∏asnoÊcià Ubezpieczonego
i kierowanego przez osob´ innà ni˝ Ubezpieczony czy te˝ osob´ bliskà
Ubezpieczonego, 

7) silny wiatr – dzia∏anie wiatru o pr´dkoÊci nie mniejszej ni̋  17,5 m/s, którego
dzia∏anie wyrzàdza szkody masowe; pojedyncze szkody uwa˝a si´ za
spowodowane przez silny wiatr, je˝eli w najbli̋ szym sàsiedztwie stwierdzono
jego dzia∏anie,

8) zalanie – szkoda powsta∏a wskutek:
a) wydostania sí  pary, wody lub innej cieczy, w wyniku uszkodzenia lub

niedro˝noÊci instalacji wodociàgowej, grzewczej, kanalizacyjnej lub tech-
nologicznej oraz urzàdzeƒ bezpoÊrednio z nimi wspó∏pracujàcych,
takich jak pralki, zmywarki, bojlery, lodówki, itp.,

b) cofní cia sí  wody lub Êcieków z urzàdzeƒ publicznej sieci kanalizacyjnej,
o ile zabezpieczenie po∏àczenia z nimi nie nale˝a∏o do Ubezpieczajàcego,

c) bezpoÊredniego zalania wodà pochodzàcà z opadów atmosferycznych,
z zastrze˝eniem postanowieƒ § 12 ust. 1 pkt 2 lit d i f,

d) nieumyÊlnego pozostawienia otwartych zaworów w urzàdzeniach
wodnokanalizacyjnych czasowo niezasilanych,

e) wydostania si´ wody z lodówki, zamra˝arki oraz innych podobnych
urzàdzeƒ ch∏odniczych, spowodowanego czasowym brakiem zasilania
pràdem, nie zwiàzanym z dzia∏aniem Ubezpieczonego,

f) zalania wodà lub innà cieczà przez osoby trzecie, 

9) grad — opad atmosferyczny sk∏adajàcy sí  z bry∏ek lodu, 
10) przepi´cie spowodowane uderzeniem pioruna – nag∏e i krótkotrwa∏e

napí cie pràdu wy˝sze od znamionowego dla danego urzàdzenia, instalacji,
sieci, linii, spowodowane wy∏adowaniem atmosferycznym,

11) lawina – gwa∏towne zsuwanie si´ Êniegu, lodu, ziemi, ska∏ lub kamieni
ze stoków górskich, 

12) Ênieg i lód – bezpoÊrednie dzia∏anie ci´˝aru Êniegu lub warstwy lodu
na przedmiot ubezpieczenia,

13) osuwanie sí  ziemi – ruch ziemi na stokach nie spowodowany dzia∏alnoÊcià
cz∏owieka,

14) zapadanie si´ ziemi – nag∏e obni˝anie si´ powierzchni terenu w wyniku
zawalenia sí  pustych przestrzeni pod powierzchnià gruntu, bez jakiejkolwiek
ingerencji cz∏owieka,

15) powódê – zalanie terenów w nast́ pstwie podniesienia sí  wody w korytach
wód p∏ynàcych lub stojàcych, sztucznych lub naturalnych, na skutek: 
a) nadmiernych opadów atmosferycznych, 
b) sp∏ywu wód po zboczach lub stokach na terenach górzystych lub falistych,
c) topnienia kry lodowej,
d) tworzenia sí  zatorów lodowych,
e) sztormu i podniesienia sí  poziomu morskich wód przybrze˝nych;

Wystàpienie powodzi musi byç stwierdzone i og∏oszone przez powo∏any do tego
wydzia∏ Urz´du Gminy. 

§ 11
1. Za zgodà Generali w ramach sumy ubezpieczenia okreÊlonej dla budynku

lub lokalu mieszkalnego, w zakresie pe∏nym ubezpieczenia mienia od ognia
i innych zdarzeƒ losowych, maksymalnie do 10% tej sumy, a w przypadku
szkody ca∏kowitej ponad sum  ́ubezpieczenia maksymalnie do 10% tej sumy,
Generali pokryje koszty faktycznego zamieszkania w wynaj́ tym zast́ pczym
pomieszczeniu o standardzie porównywalnym z ubezpieczonym lokalem,
w przypadku kiedy ubezpieczony lokal, ani jego cz´Êç nie nadaje si´
do zamieszkania przez okres d∏u˝szy ni̋  2 dni, maksymalnie do momentu
zakoƒczenia remontu w miejscu ubezpieczenia lub w przypadku szkody
ca∏kowitej do momentu wyp∏acenia odszkodowania przez Generali, nie d∏u˝ej
jednak ni̋  przez 30 dni od momentu zaistnienia szkody. 

2. Do decyzji o wyp∏acie odszkodowania konieczne sà w tym przypadku zgoda
Generali na wynaj´cie mieszkalnego pomieszczenia zast´pczego oraz
przedstawienie rachunków za jego wynaj́ cie. 

3. Generali nie pokryje kosztów dodatkowych, takich jak koszt wy˝ywienia,
rozmów telefonicznych, koszty transportu i dojazdów ubezpieczonych osób.

§ 12
Jakie sà ograniczenia odpowiedzialnoÊci?

1. Ubezpieczeniem od ognia i innych zdarzeƒ losowych nie sà obj́ te:
1) szkody powsta∏e w przedmiotach oraz z przyczyn wy∏àczonych w § 7 i 8

niniejszych SWU;
2) szkody powsta∏e wskutek:

a) dzia∏ania pràdu elektrycznego w maszynach, aparatach lub innych
urzàdzeniach, chyba ̋ e dzia∏anie pràdu spowodowa∏o jednoczeÊnie
po˝ar,

b) eksplozji spowodowanej przez Ubezpieczonego w celach 
produkcyjnych, eksploatacyjnych lub innych, jak równie  ̋w silniku,
gdy wybuch zwiàzany jest z jego naturalnà funkcjà,

c) naporu Êniegu i lodu na konstrukcj́  dachu wykonanego niezgodnie
z normami budowlanymi lub konstrukcj́  dachu o obni̋ onej wytrzy-
ma∏oÊci spowodowanej brakiem konserwacji,

d) zalania wodà, je˝eli nastàpi∏o z powodu z∏ego stanu dachu, rynien,
otwartych lub niew∏aÊciwie zabezpieczonych okien, drzwi oraz
otworów dachowych lub nieszczelnoÊci innych elementów budynku,
je˝eli ich zabezpieczenie nale˝a∏o do obowiàzków Ubezpieczonego, 

e) cofní cia sí  wody lub Êcieków z sieci kanalizacyjnej w nast́ pstwie
wysokiego stanu wód gruntowych,

f) zalania spowodowanego nag∏ym podniesieniem sí  poziomu wód
gruntowych,

g) powolnego i systematycznego zawilgocenia pomieszczeƒ z powodu
nieszczelnoÊci urzàdzeƒ wodnokanalizacyjnych, pocenia si´ rur,
przesiàkania wód gruntowych i opadowych oraz zagrzybiania lub 
przemarzania,

h) rozlania wody podczas wykonywania czynnoÊci zwiàzanych
z myciem, czyszczeniem lub innym podobnym dzia∏aniem,

i) zalania zwiàzanego z roztapianiem si´ zalegajàcych opadów
Êniegu lub lodu.

2. Limit odpowiedzialnoÊci za ryzyko powodzi wynosi 50% sumy ubezpieczenia
budynku lub lokalu mieszkalnego.

§ 13
W jaki sposób mo˝na przystàpiç do Umowy Ubezpieczenia?

1. Ubezpieczony przyst́ puje do Umowy Ubezpieczenia na podstawie oÊwiad-
czenia woli o przystàpieniu do Umowy Ubezpieczenia. 

2. Generali zastrzega sobie prawo wyra˝enia zgody na przystàpienie Kredyto-
biorcy do Umowy Ubezpieczenia od indywidualnej oceny ryzyka dokonanej
przez Generali lub inny podmiot wyspecjalizowany w zakresie oceny ryzyka. 

3. Generali mo˝e zwróciç sí  do Ubezpieczonego o udzielenie dodatkowych
informacji koniecznych do oceny ryzyka.

4. Ubezpieczony obowiàzany jest udzieliç odpowiedzi na wszystkie pytania
zadane przed przystàpieniem do Umowy Ubezpieczenia skierowane do niego
na piÊmie oraz podaç wszystkie znane mu okolicznoÊci istotne dla oceny
ryzyka. Je˝eli Generali wyrazi∏o zgod  ́na przystàpienie do Umowy Ubezpie-
czenia mimo braku odpowiedzi Ubezpieczonego na poszczególne pytania,
pominí te okolicznoÊci uwa˝a sí  za nieistotne.

5. Je˝eli Ubezpieczony dzia∏a∏ przez swojego pe∏nomocnika, to powy˝sze
obowiàzki cià˝à równie  ̋na pe∏nomocniku i obejmujà tak˝e okolicznoÊci znane
pe∏nomocnikowi.

6. Ubezpieczony przyst´puje do Umowy Ubezpieczenia z chwilà podpisania
umowy kredytowej, w której znajduje si´ potwierdzenie przystàpienia do
Umowy Ubezpieczenia albo potwierdzenia przystàpienia do Umowy Ubez-
pieczenia, o ile uprzednio Ubezpieczony zadeklarowa∏ ch´ç przystàpienia do
Umowy Ubezpieczenia.

§ 14
Jak d∏ugo trwa ubezpieczenie?

1. Umow  ́Ubezpieczenia zawiera sí  na okres 1 roku.
2. Umowa Ubezpieczenia ulega automatycznemu wznowieniu w kolejnych

okresach ubezpieczenia.
3. Kredytobiorca mo˝e przystàpiç do Umowy Ubezpieczenia w ka˝dym czasie

trwania Umowy Ubezpieczenia.

§ 15
1. Ochrona ubezpieczeniowa dla danego Ubezpieczonego rozpoczyna si´

w dniu uruchomienia kredytu albo w dniu wskazanym w potwierdzeniu
przystàpienia do Umowy Ubezpieczenia. 

Strona 1-2



Szczególne Warunki Ubezpieczenia 
Mieszkaƒ i Budynków Mieszkalnych
dla Kredytobiorców BRE Banku SA

2. Ochrona ubezpieczeniowa dla danego Ubezpieczonego trwa jeden rok od
momentu przystàpienia do Umowy Ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa
odnawia sí  automatycznie na kolejne okresy ubezpieczenia.

3. W przypadku rozwiàzania Umowy Ubezpieczenia albo wygaÊní cia ochrony
ubezpieczeniowej nie nastàpi automatyczne odnowienie okresu ubezpieczenia. 

4. W przypadku rozwiàzania Umowy Ubezpieczenia odpowiedzialnoÊç Generali
dla ka˝dego Ubezpieczonego koƒczy sí  w ostatnim dniu rocznego okresu
ochrony ubezpieczeniowej.

§ 16
Ochrona ubezpieczeniowa dla poszczególnego Ubezpieczonego wygasa:
1) z dniem nieop∏acenia raty sk∏adki w terminie jej wymagalnoÊci, 
2) w przypadku odstàpienia przez Ubezpieczajàcego albo wypowiedzenia

ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczonego zgodnie z postano-
wieniami § 18,

3) w przypadku wyp∏aty odszkodowania wyczerpujàcego sum  ́ubezpieczenia.

§ 17
Kiedy nale˝y op∏aciç sk∏adk´?

1. Sk∏adki sà op∏acane przez Ubezpieczajàcego, z góry, za okres, w którym
udzielana b´dzie ochrona ubezpieczeniowa.

2. Pierwsza sk∏adka op∏acana jest w dniu uruchomienia kredytu albo w dniu
podpisania potwierdzenia przystàpienia do Umowy Ubezpieczenia, za okres
od dnia uruchomienia kredytu albo podpisania potwierdzenia przystàpienia
do Umowy Ubezpieczenia.

3. Kolejne sk∏adki op∏acane sà w rocznic´ uruchomienia kredytu.
4. Sk∏adk´ ubezpieczeniowà oblicza si´ na podstawie stawek ubezpiecze-

niowych okreÊlonych w polisie generalnej. WysokoÊç stawki taryfowej
uzale˝niona jest m. in. od: przedmiotu ubezpieczenia, zakresu ubezpie-
czenia oraz struktury portfela klientów.

5. Stawka taryfowa mo˝e ulec zmianie ze wzgl´du szkodowoÊç odnoszàcà
sí  do wszystkich Ubezpieczonych obj́ tych Umowà Ubezpieczenia w okresie
poprzedzajàcym odnowienie Umowy Ubezpieczenia.

6. Nieop∏acenie sk∏adki terminie wymagalnoÊci spowoduje wygaÊní cie ochrony
ubezpieczeniowej dla Ubezpieczonego, za którego nie zosta∏a op∏acona
sk∏adka.

7. JeÊli w ciàgu jednego miesiàca po up∏ywie terminu wymagalnoÊci raty
sk∏adki zostanie ona op∏acona i o ile w okresie mí dzy wymaganym terminem
p∏atnoÊci zaleg∏ej sk∏adki a dniem zap∏aty tej sk∏adki nie wystàpi∏a szkoda,
to uznaje si ,́ ˝e skutki okreÊlone w § 16 pkt. 1 nie nastàpi∏y.

§ 18
Kiedy mo˝na odstàpiç od Umowy Ubezpieczenia albo wypowiedzieç

ochron  ́ubezpieczeniowà?
1. Ubezpieczajàcy mo˝e odstàpiç od zawartej Umowy Ubezpieczenia w terminie

7 dni od daty jej zawarcia.
2. Generali oraz Ubezpieczony mogà w ciàgu miesiàca od daty wyp∏aty

odszkodowania albo daty dor´czenia odmowy jego wyp∏aty wypowiedzieç
ochron´ ubezpieczeniowà z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowie-
dzenia. Wypowiedzenie ochrony ubezpieczeniowej dotyczy wy∏àcznie nieru-
chomoÊci, której dotyczy wyp∏ata lub odmowa wyp∏aty odszkodowania. 

3. W przypadku przejÊcia w∏asnoÊci nieruchomoÊci na innà osob ,́ wszelkie
prawa i obowiàzki wynikajàce z Umowy Ubezpieczenia, przys∏ugujàcej
Ubezpieczonemu, który by∏ w∏aÊcicielem mienia, przechodzà na nowego
w∏aÊciciela. W takim przypadku zarówno Generali, jak i nowy w∏aÊciciel mo˝e
wypowiedzieç ochron´ ubezpieczeniowà w terminie 30 dni od momentu
powzí cia informacji o przejÊciu w∏asnoÊci nieruchomoÊci, z zachowaniem
30-dniowego okresu wypowiedzenia.

4. Ubezpieczony ma prawo wypowiedzieç ochron  ́ubezpieczeniowà na 30 dni
przed koƒcem bie˝àcego, rocznego okresu ochrony ubezpieczeniowej,
ze skutkiem na koniec tego okresu.

5. WygaÊni´cie ochrony ubezpieczeniowej nie zwalnia Ubezpieczajàcego
z obowiàzku op∏acenia sk∏adki za okres, w którym Generali udziela∏o ochrony
ubezpieczeniowej.

§ 19
Jakie sà obowiàzki Ubezpieczonego? 

Post́ powanie w przypadku zdarzenia powodujàcego szkod  ́w mieniu.
1. Ubezpieczony obowiàzany jest do:

1) podania do wiadomoÊci Generali, przed przystàpieniem do Umowy 
Ubezpieczenia, wszelkich znanych mu okolicznoÊci dotyczàcych przed-
miotu ubezpieczenia, których Generali wymaga∏o w oÊwiadczniu o przy-
stàpieniu do ubezpieczenia oraz innych okolicznoÊci mogàcych mieç
wp∏yw na wielkoÊç ryzyka ubezpieczeniowego,

2) niepodnoszenia poziomu ryzyka ubezpieczeniowego po przystàpieniu
do Umowy Ubezpiecznia, bez wzgĺ du na okolicznoÊci oraz do niedo-
puszczania do podnoszenia tego ryzyka przez osoby trzecie; je˝eli 
jednak Ubezpieczony dowie si´ o fakcie podniesienia ryzyka bez 
swojego udzia∏u czy woli, obowiàzany jest niezw∏ocznie do zg∏oszenia
tego faktu Generali w formie pisemnej,

3) niepozostawiania mieszkania nieprzerwanie niezamieszkanego przez 
okres d∏u˝szy ni̋  60 dni w ciàgu roku, jeÊli w Umowie nie postanowiono 
inaczej,

4) zapewniania wystarczajàcego ogrzewania wszystkich pomieszczeƒ
w okresie wyst́ powania ujemnych temperatur otoczenia.

2. W przypadku powstania szkody Ubezpieczony obowiàzany jest do:
1) podj́ cia w ramach swoich mo l̋iwoÊci wszelkich dzia∏aƒ majàcych na 

celu ograniczenie rozmiaru szkody i zapobie˝enie powí kszenia sí  jej 
rozmiaru, 

2) bezzw∏ocznego powiadomienia policji, administracji o powstaniu szkody, 
jeÊli powsta∏a ona w okolicznoÊciach wskazujàcych na pope∏nienie prze-
st́ pstwa,

3) powiadomienia Generali o powstaniu szkody, najpóêniej w ciàgu 3 dni od
jej powstania, lub od powzí cia informacji o jej powstaniu; je˝eli Ubezpie-
czony powiadomi∏ Generali o tym fakcie telefonicznie, to jest on zobowià-
zany z∏o˝yç pisemne zg∏oszenie w ciàgu 7 dni od momentu zg∏oszenia 
telefonicznego. Zg∏oszenia szkody mo˝na dokonaç w nast´pujàcy 
sposób:
a) Zg∏oszenie drogà listownà na adres:

Departament Likwidacji Szkód, Generali T.U. S.A., ul. Post́ pu 15,
02-676 Warszawa

b) Zg∏oszenie drogà telefonicznà pod numerem telefonu:
0801 343 343 lub 022 543 0 543

c) Zg∏oszenie drogà internetowà: www.generali.pl lub pocztà
elektronicznà centrumklienta@generali.pl

d) Zg∏oszenie bezpoÊrednio w placówce terenowej Generali.
4) z∏o˝enia w ciàgu 14 dni od daty powiadomienia o powstaniu szkody 

rachunku strat oraz innych dokumentów uzasadniajàcych roszczenie,
5) umo˝liwienia Generali ustalenia przyczyny powstania szkody oraz jej 

rozmiaru w celu okreÊlenia wysokoÊci nale˝nego odszkodowania,
6) niezmieniania, po powstaniu szkody, bez uzgodnienia z Generali, 

majàcego miejsce stanu rzeczy, dopóki nie zostanie ona potwierdzona; 

w przypadku jeÊli istnieje koniecznoÊç zmiany stanu rzeczy w interesie 
publicznym lub w celu zmniejszenia skutków szkody, Ubezpieczony 
obowiàzany jest do dostarczenia odpowiednich dowodów Êwiadczàcych
o rozmiarze szkody, w postaci raportów policji lub innych organów 
dochodzeniowych, zdj´ç lub nagraƒ wideo; je˝eli istnieje koniecznoÊç 
powiadomienia policji o zaistnieniu szkody zgodnie z pkt. 2, to 
Ubezpieczony nie powinien zmieniaç stanu rzeczy w miejscu zdarzenia, 
a  ̋do zakoƒczenia wizji lokalnej przeprowadzanej przez policj́  lub inny 
organ dochodzeniowy,

7) zawiadomienia Generali o zawartych w tym czasie innych umowach 
ubezpieczenia, dotyczàcych tego samego przedmiotu ubezpieczenia.

§ 20
1. Generali ma obowiàzek dokonania ogĺ dzin miejsca zdarzenia w ciàgu 7 dni

od zg∏oszenia szkody.
2. Generali ma prawo do odpowiedniego zmniejszenia odszkodowania lub

odmowy jego wyp∏aty, w przypadku je˝eli:
1) Ubezpieczony zaniedba obowiàzki okreÊlone w § 19 ust. 1 i ust. 2,

a mia∏o to wp∏yw na powstanie, rozmiar lub ustalenie wysokoÊci szkody, 
2) przyczynà zajÊcia zdarzenia by∏o dzia∏anie Ubezpieczonego lub osób

bliskich b´dàcych pod wp∏ywem alkoholu lub innych Êrodków 
odurzajàcych.

§ 21
Jak ustala sí  rozmiar szkody i wysokoÊç odszkodowania?

1. Z tytu∏u Umowy Ubezpieczenia wyp∏aca si´ odszkodowanie w kwocie
odpowiadajàcej wysokoÊci szkody, nie wi´kszej od sumy ubezpieczenia
ustalonej dla przedmiotu ubezpieczenia.

2. WysokoÊç odszkodowania w przypadku szkody ca∏kowitej ustala sí  na dzieƒ
powstania wed∏ug wartoÊci odtworzeniowej; je˝eli stopieƒ technicznego
zu˝ycia budynku wynosi lub przekracza 50% w momencie przed powsta-
niem szkody, to odszkodowanie wyp∏acane jest wed∏ug wartoÊci rzeczywistej. 

3. W przypadku szkody cz´Êciowej, odszkodowanie ustala sí  wed∏ug kosztów
odbudowy lub naprawy uszkodzonego lub zniszczonego przedmiotu ubez-
pieczenia, naliczonych w oparciu o nak∏ady rzeczowe z Katalogów Norm
Rzeczowych oraz Êrednich cen i Êrednich wskaêników narzutów z publikacji
wydawnictwa „Sekocenbud” dla odpowiedniego kwarta∏u, pod warunkiem
zachowania dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, technologii oraz rodzaju
zastosowanych materia∏ów budowlanych wraz z nak∏adami na roboty wykoƒ-
czeniowe, w tym samym miejscu co uszkodzony lub zniszczony obiekt,
potwierdzonych rachunkiem wykonawcy i kosztorysem powykonawczym,
a w przypadku, gdy Ubezpieczony dokonywa∏ prac remontowych we
w∏asnym zakresie – kosztorysem powykonawczym bez naliczonego narzutu
zysku.

4. Koszt naprawy lub remontu nie mo˝e przekroczyç odtworzeniowej wartoÊci
przedmiotu ubezpieczenia przed powstaniem szkody.

5. Generali zastrzega sobie prawo weryfikacji wszelkich przed∏o˝onych koszto-
rysów i rachunków.

6. W przypadku braku rachunków za koszty naprawy, odszkodowanie ustala sí
na podstawie protoko∏u szkody. 

7. Przy ustalaniu wysokoÊci szkody nie uwzgĺ dnia sí :
1) wartoÊci pamiàtkowej, amatorskiej i osobistych upodobaƒ,
2) wartoÊci kolekcjonerskiej, zabytkowej i naukowej, 
3) kosztów wynikajàcych z braku cz´Êci zamiennych lub materia∏ów 

potrzebnych do przywrócenia stanu istniejàcego przed szkodà. 
8. W granicach sum ubezpieczenia okreÊlonych w Umowie Ubezpieczenia,

odszkodowanie podwy˝sza sí  o poniesione przez Ubezpieczonego koszty:
1) zapobie˝enia szkodzie oraz zabezpieczenia bezpoÊrednio zagro˝onego

mienia po powstaniu szkody, je˝eli Êrodki te by∏y w∏aÊciwe, chocia˝by 
okaza∏y sí  bezskuteczne; 

2) demonta˝u, transportu do i z miejsca naprawy oraz ponownego monta˝u
ubezpieczonych sta∏ych elementów budynku maksymalnie do 15% sumy
ubezpieczenia okreÊlonej dla danego przedmiotu ubezpieczenia.

§ 22
Rozmiar szkody zmniejsza sí  o wartoÊç pozosta∏oÊci, które mogà byç przezna-
czone do dalszego u˝ytku, przeróbki lub sprzeda˝y.

§ 23
W przypadku zbiegu Êwiadczeƒ z tytu∏u dwóch lub wí cej umów ubezpieczenia
z tego samego zdarzenia, na sumy ubezpieczenia ∏àcznie przewy˝szajàce wyso-
koÊç szkody, Generali wyp∏aci odszkodowanie w takim stosunku, w jakim przyj́ ta
przez Generali suma ubezpieczenia pozostaje do sum ubezpieczenia wynikajà-
cych z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia.

§ 24
Na czym polega niedoubezpieczenie i nadubezpieczenie?

1. Je˝eli zadeklarowana przez Ubezpieczajàcego i Ubezpieczonego i okreÊlona
w oÊwiadczeniu o przystàpieniu do Umowy Ubezpieczenia suma ubezpie-
czenia dla nieruchomoÊci jest ni˝sza od jej wartoÊci w dniu szkody, to
wyliczonà wartoÊç odszkodowania mieszczàcà sí  w granicach sumy ubez-
pieczenia, zmniejsza si´ w takiej proporcji, w jakiej suma ubezpieczenia
pozostaje do wartoÊci nieruchomoÊci w dniu powstania szkody.

2. Je˝eli w dniu powstania szkody suma ubezpieczenia mienia przewy˝sza jego
wartoÊç, Generali odpowiada do faktycznej wysokoÊci szkody.

3. Zasady proporcji nie stosuje sí :
1) gdy wartoÊç szkody nie przekracza 10 % sumy ubezpieczenia dla danego

rodzaju mienia;
2) gdy niedoubezpieczenie nie przekracza 20 % sumy ubezpieczenia dla

danego przedmiotu lub rodzaju mienia,
3) w przypadku, gdy suma ubezpieczenia nie jest ni˝sza ni˝ wartoÊç

nieruchomoÊç przyj́ ta przez Bank.

§ 25
Komu Generali mo˝e wyp∏aciç odszkodowanie?

1. Odszkodowanie z tytu∏u zawartej Umowy Ubezpieczenia przys∏uguje Ubez-
pieczonemu, bàdê upowa˝nionej przez niego osobie.

2. Upowa˝nienie musi byç z∏o˝one w formie pisemnej z urz´dowym poÊwiad-
czeniem podpisu.

§ 26
W jakim terminie Generali powinno wyp∏aciç odszkodowanie?

1. Generali wyp∏aci odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o szkodzie, chyba ˝e wyjaÊnienie okolicznoÊci koniecznych
do ustalenia odpowiedzialnoÊci lub wysokoÊci odszkodowania w terminie
30 dni okaza∏o sí  niemo l̋iwe. Wówczas odszkodowanie zostanie wyp∏acone
w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci 
wyjaÊnienie tych okolicznoÊci by∏o mo˝liwe z tym, ̋ e Generali wyp∏aci bez-
spornà w Êwietle przed∏o˝onych dokumentów cz´Êç odszkodowania 
w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie.

2. Generali zapewnia wyp∏at́  odszkodowania w polskiej walucie.

§ 27
1. Je˝eli Ubezpieczony lub osoba uprawniona do wystàpienia z roszczeniem

nie zgadza sí  z decyzjami Generali co do odmowy zaspokojenia roszczenia,
lub wnosi inne skargi lub za˝alenia mo˝e ona wystàpiç z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zostanie rozpatrzony w ciàgu 30 dni od daty
wp∏ywu do Generali.

3. Ponadto, je˝eli Ubezpieczony lub osoba uprawniona do wystàpienia z rosz-
czeniem nie zgadza sí  z decyzjami Generali co do odmowy zaspokojenia
roszczenia mo˝e wnieÊç skarg  ́lub za˝alenie do Rzecznika Ubezpieczonych
dzia∏ajàcego zgodnie z przepisami ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym
i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2004 roku.

§ 28
W przypadku przyznania odszkodowania, przed zap∏aceniem wszystkich rat
Generali wyp∏aca odszkodowanie w pe∏nej wysokoÊci, a Ubezpieczajàcy obo-
wiàzany jest op∏aciç kolejne raty sk∏adki w terminie okreÊlonym w Umowie
Ubezpieczenia.

§ 29
Kiedy Generali przys∏ugujà roszczenia regresowe od sprawcy szkody?

1. Z dniem wyp∏aty odszkodowania przechodzi na Generali przys∏ugujàce
Ubezpieczonemu roszczenie do osoby trzeciej, pozostajàcej poza sto-
sunkiem ubezpieczenia, odpowiedzialnej za szkod ,́ do wysokoÊci zap∏aco-
nego odszkodowania.

2. Je˝eli wyp∏acone odszkodowanie pokrywa tylko cz´Êç szkody, Ubezpieczo-
nemu przys∏uguje pierwszeƒstwo zaspokojenia roszczeƒ, co do pozosta∏ej
cz´Êci szkody. 

3. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przechodzi na Generali, jeÊli sprawcà
szkody jest osoba bliska lub osoba, za którà ponosi odpowiedzialnoÊç chyba,
˝e osoba ta wyrzàdzi∏a szkod  ́umyÊlnie.

4. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest dostarczyç Generali wszelkie informacje
i dokumenty oraz dokonaç czynnoÊci niezb´dnych dla skutecznego docho-
dzenia praw przez Generali, okreÊlonych w ust. 1.

5. W razie zrzeczenia sí  przez Ubezpieczonego, bez zgody Generali, praw przy-
s∏ugujàcych mu w stosunku do osób trzecich z tytu∏u szkód obj́ tych Umowà,
Generali mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania w ca∏oÊci lub cz´Êci. 

§ 30
Postanowienia koƒcowe

1. Do Umowy Ubezpieczenia mogà zostaç wprowadzone postanowienia
dodatkowe lub odmienne od SWU, pod warunkiem pisemnej akceptacji tych
postanowieƒ przez obie strony, pod rygorem ich niewa˝noÊci. 

2. Zawiadomienia oraz oÊwiadczenia dotyczàce Umowy Ubezpieczenia powinny
byç przesy∏ane w formie pisemnej pod adresem siedziby Generali. Je˝eli
Ubezpieczony zmieni∏ adres i nie zawiadomi∏ o tym Generali, przyjmuje sí ,
˝e Generali dope∏ni∏o obowiàzku zawiadomienia, je˝eli pismo zosta∏o wys∏ane
pod ostatni adres Ubezpieczonego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi SWU lub klauzulami umownymi
stosuje si´ przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz inne obowiàzujàce akty prawne. 

4. Wszelkie spory wynikajàce z Umowy Ubezpieczenia b´dà rozpatrywane
przez sàd w∏aÊciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajàcego,
Ubezpieczonego. 

Strona 2-2

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.


