
le cze nia) w ce lu le cze nia, trwa ją ce nie kró cej niż 4 dni
od dnia przy ję cia Ubez pie czo ne go do szpi ta la, do dnia
wy pi sa nia Ubez pie czo ne go ze szpi ta la.

4. po byt na OIOM w wy ni ku nie szczę śli we go wy pad ku,

— przez po byt na OIOM ro zu mie się: sta łe, nie prze rwa ne
prze by wa nie Ubez pie czo ne go na od dzia le in ten syw nej
opie ki me dycz nej (od dział in ten syw nej te ra pii), bę dą cym
wy dzie lo nym od dzia łem szpi tal nym, pro wa dzo nym przez
le ka rzy spe cja li stów in ten syw nej te ra pii – ane ste zjo lo gii,
za pew nia ją cym przez 24 go dzi ny na do bę spe cja li stycz ną
opie kę le kar ską i pie lę gniar ską, za opa trzo ny w spe cja li -
stycz ny sprzęt, umoż li wia ją cy ca ło do bo we mo ni to ro wa nie
i wspo ma ga nie czyn no ści ży cio wych, prze zna czo ny
do le cze nia cho rych w sta nach za gro że nia ży cia. W ro zu -
mie niu OWU OIOM -em nie są wy dzie lo ne sa le in ten syw -
ne go nad zo ru, ist nie ją ce w ra mach in nych od dzia łów
spe cja li stycz nych.

6. Rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej: 
• W sto sun ku do każ de go Ubez pie czo ne go ochro na ubez pie cze nio wa

roz po czy na się pierw sze go dnia mie sią ca ka len da rzo we go, na stę pu ją ce go
bez po śred nio po mie sią cu, w któ rym Ubez pie czo ny wy ra ził zgo dę
na przy stą pie nie do Umo wy Ubez pie cze nia, pod wa run kiem po sia da nia
ak tyw ne go ra chun ku ban ko we go i zgło sze nia Ubez pie czo ne go do BRE
Ubez pie cze nia przez Ubez pie cza ją ce go.

• W przy pad ku zmia ny wa rian tu ubez pie cze nia przez Ubez pie czo ne go,
ochro na ubez pie cze nio wa w za kre sie do ko na nych zmian roz po czy na
się pierw sze go dnia mie sią ca ka len da rzo we go, na stę pu ją ce go bez po -
śred nio po mie sią cu, w któ rym Ubez pie czo ny do ko nał zmia ny wa rian -
tu ubez pie cze nia, pod wa run kiem uprzed nie go po bra nia z kon ta Klien ta
opła ty ty tu łem ubez pie cze nia wła ści wej dla wy bra ne go wa rian tu ubez -
pie cze nia.

• Ochro na ubez pie cze nio wa trwa przez okres jed ne go mie sią ca ka len -
da rzo we go i jest au to ma tycz nie prze dłu ża na na ko lej ne okre sy ubez pie -
cze nia rów ne ko lej nym mie sią com ka len da rzo wym. 

7. Zakończenie ochrony ubezpieczeniowej:
W stosunku do każdego ubezpieczonego ochrona ubezpieczeniowa wygasa:

• z dniem roz wią za nia Umo wy Ubez pie cze nia po mię dzy Ubez pie cza ją -
cym a BRE Ubez pie cze nia,

• z dniem roz wią za nia Umo wy o ko rzy sta nie z ra chun ku, 

• z ostat nim dniem mie sią ca ka len da rzo we go, za któ ry przy pa da ła nie za -
pła co na skład ka 

• z ostat nim dniem mie sią ca ka len da rzo we go, za któ ry zo sta ła opła co na
skład ka, w przy pad ku re zy gna cji przez Ubez pie czo ne go z au to ma tycz -
ne go prze dłu że nia ochro ny ubez pie cze nio wej na ko lej ny okres, 

• z dniem, w któ rym Ubez pie czo ny ukoń czył 70. rok ży cia,

• z dniem śmier ci Ubez pie czo ne go. 

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

2. Ubezpieczony:
• Posiadacz rachunku otwartego i prowadzonego przez mBank S.A.,

objęty ochroną ubezpieczeniową z tytułu Umowy Ubezpieczenia.

3. Rola Banku: 
• mBank S.A. który zawarł Umowę Ubezpieczenia z BRE Ubezpieczenia

TUiR S.A. i występuję w roli Ubezpieczającego w ramach tej umowy
ubezpieczenia. 

• mBank S.A. jako Ubezpieczający  nie pobiera wynagrodzenia od BRE
Ubezpieczenia TUiR S.A.

4. Umowa Ubezpieczenia: 
• Ubezpieczenie oferowane w formie grupowe.

• Nr Polisy Generalnej : 9000057

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

• Do Umowy Ubezpieczenia może przystąpić każdy Posiadacz rachunku
oszczędnościowo - rozliczeniowego otwartego i prowadzonego przez
mBank S.A, który ukończył 18. rok życia, a jednoczenie nie ukończył 70.
roku życia.

b) Cel ubezpieczenia/zakres:
• Za kres ubez pie cze nia za le ży od wy bra ne go wa rian tu ubez pie cze -

nia i obej mu je na stę pu ją ce zda rze nia ubez pie cze nio we:

1. śmierć w wy ni ku nie szczę śli we go wy pad ku, je że li na stą pi ła
w okre sie 180 dni ka len da rzo wych od da ty nie szczę śli we go
wy pad ku, 

— przez nie szczę śli wy wy pa dek ro zu mie się: na głe zda rze nie
spo wo do wa ne przy czy ną ze wnętrz ną, nie za leż ne od wo li
Ubez pie czo ne go.

UWA GA! Za nie szczę śli wy wpa dek nie uzna je się za wa łu ser ca,
uda ru mó zgu i in nych cho rób, na wet wy stę pu ją cych na gle.

2. śmierć w wy ni ku wy pad ku w środ ku lo ko mo cji, je że li na stą pi ła
w okre sie 180 dni ka len da rzo wych od da ty wy pad ku w środ ku
lo ko mo cji,

— przez wy pa dek w środ ku lo ko mo cji ro zu mie się: nie szczę -
śli wy wy pa dek, w któ rym Ubez pie czo ny uczest ni czył ja ko
kie row ca lub pa sa żer środ ka lo ko mo cji, któ ry uległ
wy pad ko wi w związ ku z ru chem dro go wym, wod nym lub
po wietrz nym.

3. po byt w szpi ta lu w wy ni ku nie szczę śli we go wy pad ku,

— przez po byt w szpi ta lu ro zu mie się: sta łe, nie prze rwa ne
prze by wa nie Ubez pie czo ne go wszpi ta lu (bądź wszpi ta lach,
je że li zmia na szpi ta la na stą pi ła w ra mach kon ty nu acji

Karta Produktu

Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków „OCHRONA 24H”
oferowanego dla posiadaczy rachunków otwartych i prowadzonych przez mBank S.A.

W Karcie Produktu zawarte są najważniejsze informacje o ubezpieczeniu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków „OCHRONA 24H” 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 BRE 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.

Przeczytaj uważnie ten dokument, abyś wiedział jakie są cechy produktu, jakie korzyści daje Ci to ubezpieczenie oraz jakie obowiązki są z nim związane.
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. 



8. Opłata za ubezpieczenie:

Uwaga. Ważne! Prosimy o uważną lekturę niniejszego punktu.

• Pierwsza opłata tytułem ubezpieczenia pobierana jest automatycznie
w dniu przystąpienia do ubezpieczenia, kolejne opłaty pobierane są
cyklicznie pierwszego dnia roboczego danego miesiąca. Opłata jest
pobierana z góry za cały miesiąc ochrony ubezpieczeniowej, z Twojego
rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i zgodnie z obowiązującą
taryfą opłat i prowizji banku wynosi odpowiednio:

— Wariant Standard: 3,99 zł

— Wariant Komfort : 11,99 zł

— Wariant Premium: 27,99 zł 

9. Suma Ubezpieczenia i wypłata świadczenia:

Uwaga. Ważne! Prosimy o uważną lekturę niniejszego punktu.

• W przy pad ku zaj ścia zda rze nia ubez pie cze nio we go BRE Ubez pie -
cze nia wy pła ca świad cze nia zgod nie z po niż szą ta be lą:

* świadczenia nie kumulują się

10. Wyłączenia odpowiedzialności:

Uwaga. Ważne! Prosimy o uważną lekturę niniejszego punktu.

Ochroną ubezpieczeniową BRE Ubezpieczenia TUiR nie są objęte zdarzenia
ubezpieczeniowe powstałe w wyniku:

• świa do me go sa mo oka le cze nia lub oka le cze nia na wła sną proś bę, 

• pró by sa mo bój czej Ubez pie czo ne go i sa mo bój stwa po peł nio ne go
nie za leż nie od sta nu po czy tal no ści, 

• pod da nia się przez Ubez pie czo ne go za bie gom ocha rak te rze me dycz nym,
chy ba że prze pro wa dze nie ich by ło zwią za ne z le cze niem na stępstw
nie szczę śli we go wy pad ku i zo sta ło zle co ne przez le ka rza,

• pod da nia się przez Ubez pie czo ne go za bie gom o cha rak te rze re ha -
bi li ta cyj nym,

• za tru cia sub stan cja mi sta ły mi lub płyn ny mi, któ re wnik nę ły do or ga -
ni zmu Ubez pie czo ne go dro gą po kar mo wą,

• woj ny, dzia łań wo jen nych, kon flik tów zbroj nych lub ak tyw ne go ido bro -
wol ne go uczest nic twa Ubez pie czo ne go w ak tach prze mo cy, ter ro ry -
zmu/sa bo ta żu, za miesz kach lub roz ru chach,

• epi de mii i ska żeń che micz nych oraz roz sz cze pie nia ją dro we go lub
pro mie nio twór czo ści wszel kie go ro dza ju, bez wzglę du na ich po -
cho dze nie, źró dło i spo sób ich od dzia ły wa nia na Ubez pie czo ne go,
z wy łą cze niem sto so wa nia wy żej wy mie nio nych w te ra pii zgod nie
z za le ce nia mi le kar skim,

• cho ro by psy chicz nej, nie do ro zwo ju umy sło we go lub za bu rzeń psy -
chicz nych Ubez pie czo ne go oraz ich skut ków, a tak że ata ku kon wul sji
i epi lep sji,

• pro wa dze nia przez Ubez pie czo ne go po jaz du lą do we go, wod ne go
lub po wietrz ne go bez upraw nień do kie ro wa nia bądź uży wa nia da ne go
po jaz du bez świa dec twa kwa li fi ka cyj ne go, a brak po wyż szych miał
wpływ na po wsta nie lub roz miar szko dy,

• po zo sta wa nia Ubez pie czo ne go w sta nie nie trzeź wo ści lub sta nie
po uży ciu al ko ho lu (w ro zu mie niu prze pi sów Usta wy o wy cho wa niu
w trzeź wo ści i prze ciw dzia ła niu al ko ho li zmo wi lub środ ków odu -
rza ją cych, sub stan cji psy cho tro po wych oraz środ ków za stęp czych
(w ro zu mie niu prze pi sów Usta wy o prze ciw dzia ła niu nar ko ma nii)
lub le ków o po dob nym dzia ła niu, a stan ten miał wpływ na po wsta nie
lub roz miar szko dy; 

• po peł nie nia przez Ubez pie czo ne go czy nu za bro nio ne go pod groź bą
ka ry, kwa li fi ko wa ne go ja ko prze stęp stwo,

• upra wia nia przez Ubez pie czo ne go spor tów wy so kie go ry zy ka,

• uczest nic twa Ubez pie czo ne go w wy ści gach sa mo cho do wych, kon -
kur sach, raj dach, tre nin gach, pod czas jazd prób nych, a tak że pod czas
prób szyb ko ścio wych, peł nie nia przez Ubez pie czo ne go czyn nej
służ by w si łach zbroj nych ja kie go kol wiek pań stwa.

11. Rezygnacja z ubezpieczenia:

Uwaga. Ważne! Prosimy o uważną lekturę niniejszego punktu.

• Ubez pie czo ny ma pra wo zre zy gno wać zau to ma tycz ne go prze dłu że nia
ubez pie cze nia wkaż dym mo men cie trwa nia ochro ny ubez pie cze nio wej.
Wtym ce lu na le ży zło żyć oświad cze nie o re zy gna cji w for mie pi sem nej,
przez te le fon lub zapo śred nic twem sys te mu trans ak cyj ne go, oile Ubez -
pie cza ją cy udo stęp ni ta ką funk cjo nal ność. 

• Wprzy pad ku re zy gna cji zau to ma tycz ne go prze dłu że nia ochro ny ubez -
pie cze nio wej na ko lej ny okres ubez pie cze nia, ochro na ubez pie cze nio wa
bę dzie trwa ła do koń ca okre su, za któ ry zo sta ła za pła co na skład ka.

• Rezygnacja z przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej na kolejny okres
nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.

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

o kontakt z infolinią Ubezpieczyciela pod nr tel.: 22 459 10 00
(koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) 

lub prosimy o przesłanie kopii dokumentów, o których mowa
poniżej na adres:
BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.
Ul. Ks. Skorupki 5, 00-963 Warszawa

lub drogą elektroniczną na adres: 
likwidacjaszkod@axaubezpieczenia.pl

Śmierć w wyniku NW

Śmierć w wyniku NW 
w środku lokomocji

Pobyt na OIOM

10 000 PLN

20 000 PLN

50 PLN za każdy dzień pobytu
na OIOM; od 1 dnia pobytu

na OIOM, maksymalnie przez
5 dni w ciągu każdego roku

ubezpieczeniowego

ZAKRES UBEZPIECZENIA *

WARIANT STANDARD:

SUMA UBEZPIECZENIA

Śmierć w wyniku NW

Śmierć w wyniku NW 
w środku lokomocji

Pobyt na OIOM

Pobyt w szpitalu w wyniku NW

25 000 PLN

50 000 PLN

100 PLN za każdy dzień pobytu
na OIOM; od 1 dnia pobytu

na OIOM, maksymalnie przez
5 dni w ciągu każdego roku

ubezpieczeniowego

100 PLN za każdy dzień
pobytu w szpitalu; od 4-ego

dnia pobytu w szpitalu,
maksymalnie przez 30 dni

w ciągu każdego roku
kalendarzowego

ZAKRES UBEZPIECZENIA *

WARIANT KOMFORT:

SUMA UBEZPIECZENIA

Śmierć w wyniku NW

Śmierć w wyniku NW 
w środku lokomocji

Pobyt na OIOM

Pobyt w szpitalu w wyniku NW

100 000 PLN

200 000 PLN

200 PLN za każdy dzień pobytu
na OIOM; od 1 dnia pobytu

na OIOM, maksymalnie przez
5 dni w ciągu każdego roku

ubezpieczeniowego

100 PLN za każdy dzień
pobytu w szpitalu; od 4-ego

dnia pobytu w szpitalu,
maksymalnie przez 90 dni

w ciągu każdego roku
kalendarzowego

ZAKRES UBEZPIECZENIA *

WARIANT PREMIUM:

SUMA UBEZPIECZENIA



13. 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 To wa rzy stwa za wie ra ją ce za strze że nia do ty czą ce usług
świad czo nych przez To wa rzy stwo.

2) Re kla ma cja mo że być zło żo na w każ dej jed no st ce To wa rzy stwa ob słu gu ją cej
klien tów, moż na ją zło żyć w na stę pu ją cy spo sób:
• Towarzystwu BRE 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 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) 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 +48 426 300 800 (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 To wa rzy stwa na Re kla ma cję zo sta nie udzie lo na w for 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 w przy 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 To wa rzy stwo 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) W przy pad ku gdy To wa rzy stwo 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 naRe kla ma cję To wa rzy stwo 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 To wa rzy -
stwawy ra żo nym w od po wie dzi na Re kla ma cję, mo że wy stą pić z wnio skiem
oroz pa trze nie spra wy doRzecz ni ka Fi nan so we go. Oso ba skła da ją ca Re kla ma -
cję mo że rów nież wy stą pić do są du po wszech ne go z po wódz twem prze ciw ko
To wa rzy stwu tj. BRE Ubez pie cze nia To wa rzy stwo Ubez pie czeń iRe ase ku ra cjiS.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
zUmo wy Ubez pie cze nia moż na wy to czyć we dług prze pi sów owła ści wo ści ogól -
nej al bo przed sąd 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 zUmo 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) To wa rzy stwo 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

rozwiązywaniu sporów konsumenckich Towarzystwo informuje, że podmiotem
uprawnionym dla Towarzystwa do prowadzenia postępowań w sprawach
pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami w rozumieniu
tej ustawy jest Rzecznik Finansowy (Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa;
www.rf.gov.pl).

Zgłoszenie roszczenia ubezpieczeniowego możesz również dokonać
za pośrednictwem mBanku S.A. w jego placówce.

Roszczenie z Umowy ubezpieczenia nalezy zgłosić najszybciej
jak to możliwe.

• Dokumenty niezbędne do zgłoszenia roszczenia w przypadku zdarzenia
ubezpieczeniowego to: 

1) wniosek o wypłatę świadczenia,

2) numer rachunku bankowego wraz z imieniem i nazwiskiem
Posiadacza rachunku,

3) kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpie-
czonego lub Uposażonego,

4) dokument potwierdzający zajście zdarzenia ubezpieczeniowego:

a) w przypadku śmierci:

a. odpis skrócony aktu zgonu oraz zaświadczenie
stwierdzające przyczynę śmierci Ubezpieczonego
wystawione przez lekarza lub odnośne władze,

b. kopię raportu policyjnego (w przypadku wypadku
w środku lokomocji),

b) w przypadku pobytu w szpitalu:

a. kserokopię karty informacyjnej wypisu ze szpitala lub
dokument potwierdzający leczenie szpitalne, wydany
przez lekarza;

b. historię pobytu w szpitalu wraz z pełną dokumentacją
medyczną potwierdzającą wystąpienie nieszczęśliwego
wypadku.

c) w przypadku pobytu na OIOM: 

a. kserokopię karty informacyjnej wypisu ze szpitala lub
dokument potwierdzający leczenie szpitalne uwzględ-
niające pobyt na OIOM (z datą przyjęcia i wypisu),
wydany przez lekarza,

b. historię pobytu w szpitalu wraz z pełną dokumentacją
medyczną potwierdzającą wystąpienie nieszczęśliwego
wypadku.

5) inne wskazane przez Ubezpieczyciela dokumenty niezbędne
do potwierdzenia zasadności zgłoszonegoroszczenia, o ile
dokumenty wskazane pkt 2)-4) okażą się niewystarczające,
a Ubezpieczyciel nie może uzyskać ich na podstawie posiadanych
uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.

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.

Zasady oferowania oraz obsługi produktów pozostają bez zmian.


