
4. Umowa Ubezpieczenia: 
• Ubezpieczenie oferowane w formie grupowej.  
• Nr polisy generalnej 9000116. 

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

• Do ubezpieczenia mogą przystąpić posiadacze kart kredytowych
wydanych przez mBank S.A. Dla osób wnioskujących o wydanie karty
kredytowej, przystąpienie do ubezpieczenia następuję na etapie
wnioskowania o wydanie karty. Dodatkowo, aby przystąpić do Umowy
Ubezpieczenia należy mieć  ukończone 18 lat oraz nie ukończone 70 lat.

b) Cel ubezpieczenia/zakres, Sumy Ubezpieczenia 
i wypłata świadczeń:

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

2. Ubezpieczony:
• Posiadacz karty wraz z nie więcej niż  dwiema osobami towarzyszącymi.

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. 

• mBankS.A. ja ko Ubez pie cza ją cy nie po bie ra wy na gro dze nia odBRE Ubez pie -
cze nia TU iRS.A.

Karta Produktu

Ubezpieczenia Twoje OC i Twoja Podróż 
oferowanego dla posiadaczy Kart Kredytowych wydawanych przez mBank S.A.

W Karcie Produktu zawarte są najważniejsze informacje o ubezpieczeniu Twoje OC i Twoja Podróż oferowanego dla posiadaczy Kart Kredytowych wydawanych przez
mBanku SA. 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. 

bre ubezpieczenia wypłaci świadczenie, do wysokości Sumy  ubezpieczenia, odpowiadające: 
• poniesionym kosztom leczenia przez Ubezpieczonego
• organizacji i pokryciu kosztów związanych ze świadczeniem natychmiastowemu pomocy Assistance,
• organizacji i pokryciu kosztów transportu medycznego. 

bre ubezpieczenia wypłaci następujące rodzaje świadczeń:
• z tytułu śmierci w wyniku NW w wysokości 50% Sumy Ubezpieczenia,
• z tytułu Trwałego Inwalidztwa w wyniku BNW - określone procentem Sumy Ubezpieczenia 

wg tabeli Trwałego Inwalidztwa umieszczonej w OWU. 

Jeżeli ubezpieczony, jego Osoba bliska bądź Osoba towarzysząca doświadczy nieszczęśliwego wypadku bądź
nagłego zachorowania:
• dla ubezpieczenia odwołania podróży zagranicznej – na co najwyżej 60 dni przed planowanym jej rozpoczęciem 
• dla ubezpieczenia skrócenia podróży zagranicznej – w trakcie jej trwania 
bre ubezpieczenia zwróci ubezpieczonemu udokumentowane koszty poniesione w związku z odwołaniem lub
skróceniem planowanej podróży zagranicznej, maksymalnie do wysokości Sumy ubezpieczenia. 

bre ubezpieczenia odpowiada za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia wskutek wykonywania przez
ubezpieczonego i jego Osoby bliskie czynności życia prywatnego na terenie rP , rozumiane jako: 
• czynności związane z posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości oraz używaniem ruchomości domowych, 
• opiekę nad dziećmi oraz innymi osobami zamieszkałymi wspólnie z Ubezpieczonym, za których czyny Ubezpieczony

lub Osoba bliska ponosi odpowiedzialność z mocy prawa,
• posiadanie przez Ubezpieczonego lub Osoby bliskie zwierząt domowych z wyjątkiem ras psów agresywnych (lista

ras została wymieniona w OWUI)
• rekreacyjne uprawianie sportu przez Ubezpieczonego lub Osoby bliskie z wyłączeniem sportów i aktywności

wysokiego ryzyka,
• używanie pojazdów bez własnego napędu, które nie podlegają rejestracji w rozumieniu prawa o ruchu drogowym

oraz wózków inwalidzkich lub dziecięcych, 
• używanie sprzętu pływającego dla własnych potrzeb.

Jeżeli w trakcie podróży zagranicznej, na obszarze kraju innego niż rP i jednocześnie nie będącego krajem rezydencji
ubezpieczonego, nastąpi opóźnienie w dostarczeniu bagażu podróżnego ubezpieczonemu dłuższe niż 6 godzin,
bre ubezpieczenia zwróci ubezpieczonemu koszty zakupu niezbędnych przedmiotów osobistego użytku, takich jak
środki higieniczne, niezbędna bielizna i ubrania, nie przekraczające łącznie kwoty 250 zł za każdą godzinę opóźnienia
powyżej 6-tej godziny opóźnienia, maksymalnie do wysokości Sumy ubezpieczenia.

Jeżeli w trakcie Podróży zagranicznej, lub w trakcie Podróży na terenie rP, nastąpi utrata bądź uszkodzenie bagażu
Podróżnego, bre ubezpieczenia wypłaci ubezpieczonemu odszkodowanie w wysokości kosztów naprawy bagażu, który
uległ uszkodzeniu albo wartości bagażu, który został utracony przez ubezpieczonego, maksymalnie do wysokości
Sumy ubezpieczenia.

Jeżeli w trakcie Podróży zagranicznej ubezpieczony doświadczył rabunku rzeczy osobistych bre ubezpieczenia zwróci ubez -
pie czo ne mu udo ku men to wa ne kosz ty utra ty mie nia pod wa run kiem, iż zo sta ły one zra bo wa ne wraz z ubez pie czo ną
kartą. W przypadku utraty dokumentów bre ubezpieczenia pokrywa koszt wykonania duplikatów lub wydania nowych
dokumentów, a w przypadku utraty kluczy koszt ich dorobienia, maksymalnie do wysokości Sumy ubezpieczenia.

W przypadku opóźnienia odlotu samolotu, którym miał podróżować ubezpieczony, o więcej niż 6 godzin, bre
ubezpieczenia zwróci  koszty zakupu niezbędnych przedmiotów osobistego użytku, takich jak środki higieniczne,
niezbędna bielizna i ubrania, poniesione przez ubezpieczonego w wysokości nie przekraczającej łącznej kwoty 100 zł
za każdą godzinę opóźnienia powyżej 6-tej godziny opóźnienia, maksymalnie do wysokości Sumy ubezpieczenia.

bre ubezpieczenia wypłaci świadczenie w wysokości 100 PLN dziennie za każdy dzień pobytu w szpitalu
począwszy od 3 dnia pobytu w szpitalu maksymalnie do wysokości Sumy ubezpieczenia.

zakreS ubezPieczeNia: ŚWiaDczeNie: Suma ubezPieczeNia:

Koszty Leczenia:
• 100 000 PLN
Natychamiastowa Pomoc As si -
stan ceiTrans port Me dycz ny:
• 200 000 PLN

100 PLN za każdy dzień
pobytu w szpitalu począwszy
od 3-go dnia pobytu w szpitalu,
maksymalnie przez 7 dni

100 000 PLN 

1 000 PLN

1 000 PLN

3 000 PLN
z zastrzeżeniem limitów
określonych w OWU

800 PLN

10 000 PLN

30 000 PLN

1. Ubezpieczenie Kosztów
Leczenia  

2. Natychmiastowej Pomocy
Assistance i Transportu
Medycznego

3. Ubezpieczenie Pobytu 
w Szpitalu 

4. Następstwa
Nieszczęśliwych
Wypadków 

5. Ubezpieczenie
Opóźnienia dostarczenia
Bagażu Podróżnego

6. Ubezpieczenie 
Utraty lub Uszkodzenia
Bagażu Podróżnego

7. Ubezpieczenie Rabunku
rzeczy osobistych

8. Ubezpieczenie
Opóźnienia odlotu 

9. Ubezpieczenie
Odwołania lub skrócenia
Podróży zagranicznej

10. Ubezpieczenie
Odpowiedzialności
Cywilnej w życiu
prywatnym



6. Rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej: 

7. Opłata za ubezpieczenie:

Uwaga. Ważne! Prosimy o uważną lekturę niniejszego punktu.

• Opłata tytułem ubezpieczenia jest pobierana pierwszego dnia miesiąca
z Twojego rachunku Karty Kredytowej i zgodnie z obowiązującą  taryfą
opłat i prowizji banku wynosi 11,99 zł.

9. Wyłączenia odpowiedzialności:

Uwaga. Ważne! Prosimy o uważną lekturę niniejszego punktu.

• ubez pie cze nie kosz tów Le cze nia, Na tych mia sto wej Po mo cy as si stan ce
i Trans por tu me dycz ne go:
1) BRE Ubez pie cze nia nie po no si od po wie dzial no ści za Kosz ty

Le cze nia oraz Trans por tu Me dycz ne go w od nie sie niu do Ubez -
pie czo ne go, co do któ re go ist nia ły udo ku men to wa ne prze ciw -
wska za nia le kar skie co do od by cia Po dró ży za gra nicz nej.

2) BRE Ubez pie cze nia nie po no si od po wie dzial no ści za na stęp stwa
zda rzeń lo so wych zwią za nych z: 

• le cze niem nie zwią za nym z po mo cą me dycz ną, udzie lo ną
w na stęp stwie zda rze nia lo so we go,

• le cze niem, ho spi ta li za cją lub za kwa te ro wa niem, w przy pad ku,
gdy Ubez pie czo ny od mó wi po wro tu do RP wbrew de cy zji
le ka rza Cen trum Alar mo we go; de cy zja ta ka mu si być za apro -
bo wa na i uzgod nio na z le ka rzem pro wa dzą cym le cze nie,

• le cze niem, ho spi ta li za cją lub za kwa te ro wa niem, w przy -
pad ku, gdy we dług opi nii le ka rza Cen trum Alar mo we go
mo ment roz po czę cia le cze nia mo że być odło żo ny domo men tu
po wro tu Ubez pie czo ne go do RP, 

• le cze niem prze kra cza ją cym za kres usług me dycz nych
nie zbęd ny do przy wró ce nia sta nu zdro wia umoż li wia ją ce go
po wrót Ubez pie czo ne go do RP,

• le cze niem sa na to ryj nym, ku ra cja mi w do mach wy po czyn -
ko wych lub ośrod kach le cze nia uza leż nień,

• le cze niem psy cho ana li tycz nym i psy cho te ra peu tycz nym,

• prze pro wa dze niem ba dań zbęd nych do roz po zna nia lub
le cze nia cho ro by, ba dań kon tro l nych oraz uzy ska niem
za świad czeń le kar skich i wy ko ny wa niem szcze pień pro -
fi lak tycz nych,

• ope ra cja mi pla stycz ny mi lub za bie ga mi ko sme tycz ny mi,

• le cze niem za bu rzeń psy chicz nych, de pre sji, wad wro dzo nych,
cho rób we ne rycz nych iAIDS, na wet gdy nie by ły wcze śniej le -
czo ne,

• spe cjal nym od ży wia niem Ubez pie czo ne go, ma sa ża mi,
ką pie la mi, in ha la cja mi, gim na sty ką lecz ni czą, na świe tla nia mi
(na wet, gdy któ ry kol wiek z tych środ ków był za le co ny przez
le ka rza) oraz in ny mi za bie ga mi re ha bi li ta cyj ny mi i fi zy ko -
te ra peu tycz ny mi,

• za bie giem usu wa nia cią ży, o ile nie zo stał on wy ko na ny
w ce lu ra to wa nia ży cia lub zdro wia Ubez pie czo ne go i któ re go
prze pro wa dze nie do pusz czo ne jest przez pra wo pań stwa,
na te re nie któ re go za bieg jest do ko na ny,

• sztucz nym za płod nie niem i każ dym in nym le cze niem bez -
płod no ści, a tak że zwią za nych z uży ciem środ ków an ty kon -
cep cyj nych,

• ko rzy sta niem pod czas ho spi ta li za cji z usług in nych niż
zwią za ne z le cze niem Ubez pie czo ne go, to jest: uży wa nie
od bior ni ków ra dio wych, te le wi zyj nych, ko rzy sta nie z usług
fry zjer skich lub ko sme tycz nych,

• le cze niem Cho rób prze wle kłych,
• le cze niem den ty stycz nym, je śli nie by ło wy ni kiem ostrych

sta nów bó lo wych wy ma ga ją cych na tych mia sto we go le cze nia,
• le cze niem le ka mi nie uzna wa ny mi przez me dy cy nę kon -

wen cjo nal ną,

• ubezpieczenie Pobytu w Szpitalu:
1) BRE Ubez pie cze nia nie po no si od po wie dzial no ści za po byt

Ubez pie czo ne go w szpi ta lu zwią za ny z cho ro ba mi, na któ re
Ubez pie czo ny cho ro wał przedroz po czę ciem Po dró ży za gra nicz nej.

2) BRE Ubez pie cze nia nie po no si od po wie dzial no ści za po byt
Ubez pie czo ne go w szpi ta lu w od nie sie niu do Ubez pie czo ne go,
co do któ re go ist nia ły udo ku men to wa ne prze ciw wska za nia
le kar skie co do od by cia Po dró ży za gra nicz nej.

3) BRE Ubez pie cze nia nie po no si od po wie dzial no ści za po byt
Ubez pie czo ne go w szpi ta lu na te ry to rium RP.

4) BRE Ubez pie cze nia nie po no si od po wie dzial no ści za po byt
Ubez pie czo ne go w szpi ta lu w wy ni ku na stęp stwa zda rzeń lo so -
wych zwią za nych z: 
• świa do mym sa mo oka le cze niem lub oka le cze niem nawła sną

proś bę oraz pró bą sa mo bój czą Ubez pie czo ne go,
• pod da niem 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
zle cze niem na stępstw nie szczę śli we go wy pad ku lub na głe go
za cho ro wa nia i zo sta ło zle co ne przez le ka rza, le cze niem
sa na to ryj nym, ku ra cja mi w do mach wy po czyn ko wych lub
ośrod kach le cze nia uza leż nień,

• le cze niem psy cho ana li tycz nym i psy cho te ra peu tycz nym,
• prze pro wa dze niem ba dań zbęd nych do roz po zna nia lub

le cze nia cho ro by, ba dań kon tro l nych oraz uzy ska niem
za świad czeń le kar skich i wy ko ny wa niem szcze pień pro -
fi lak tycz nych,

• ope ra cja mi pla stycz ny mi lub za bie ga mi ko sme tycz ny mi,
• le cze niem za bu rzeń psy chicz nych, de pre sji, wad wro dzo nych,

cho rób we ne rycz nych i AIDS, na wet gdy nie by ły wcze śniej
le czo ne,

• spe cjal nym od ży wia niem Ubez pie czo ne go, ma sa ża mi, ką pie -
la mi, in ha la cja mi, gim na sty ką lecz ni czą, na świe tla nia mi (na wet,
gdy któ ry kol wiek z tych środ ków był za le co ny przez le ka rza)
oraz in ny mi za bie ga mi re ha bi li ta cyj ny mi i fi zy ko te ra peu tycz ny -
mi,

• za bie giem usu wa nia cią ży, o ile nie zo stał on wy ko na ny
wce lu ra to wa nia ży cia lub zdro wia Ubez pie czo ne go iktó re go
prze pro wa dze nie do pusz czo ne jest przez pra wo pań stwa,
na te re nie któ re go za bieg jest do ko na ny,

• sztucz nym za płod nie niem i każ dym in nym le cze niem
bez płod no ści, a tak że zwią za nych z uży ciem środ ków an -
ty kon cep cyj nych,

• le cze niem den ty stycz nym, je śli nie by ło wy ni kiem ostrych sta -
nów bó lo wych wy ma ga ją cych na tych mia sto we go le cze nia,

• le cze niem le ka mi nie uzna wa ny mi przez me dy cy nę kon wen -
cjo nal ną.

• ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków:
Ochro ną ubez pie cze nio wą BRE Ubez pie cze nia nie są ob ję te na stęp -
stwa nie szczę śli wych wy pad ków po wsta łe w wy ni ku: 
1) świa do me go sa mo oka le cze nia lub oka le cze nia na wła sną

proś bę oraz pró by sa mo bój czej Ubez pie czo ne go,
2) pod da nia się przez Ubez pie czo ne go za bie gom o cha rak te rze

me dycz nym, chy ba że prze pro wa dze nie ich by ło zwią za ne zle cze -
niem na stępstw nie szczę śli we go wy pad ku i zo sta ło zle co ne
przez le ka rza,

3) cho ro by, na wet wy stę pu ją cej na gle lub ujaw nia ją cej się pozaj ściu
nie szczę śli we go wy pad ku, oraz wy le wu krwi do mó zgu, uda ru
i za wa łu ser ca. 

• ubezpieczenie Opóźnienia Dostarczenia bagażu Podróżnego:
BRE Ubez pie cze nia nie po no si od po wie dzial no ści za kosz ty opóź -
nie nia do star cze nia Ba ga żu po dróż ne go bę dą ce skut kiem: 
1) lo tów czar te ro wych, chy ba że lo ty te za re je stro wa no w mię dzy -

na ro do wym sys te mie da nych,

Oc w Życiu Prywatnym
Odwołanie lub

Skrócenie Podróży Pozostałe ryzyka
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60 dni przed
pla no wa nym 
roz po czę ciem

Po dró ży za gra nicz nej

• Je śli no wa kar ta zo sta ła ak ty wo wa na 
do14. dnia mie sią ca (włącz nie), ochro na
roz po czy na się 1. dnia ko lej ne go mie sią ca. 

• Je śli no wa kar ta zo sta ła ak ty wo wa na 
po14. dniu mie sią ca, ochro na roz po czy na
się od1.dnia dru gie go mie sią ca.

• zdniem roz wią za nia Umo wy oko rzy sta nie
zkar ty,

• zdniem roz wią za nia Umo wy Ubez pie cze nia, 
• zdniem śmier ci Ubez pie czo ne go,
• zdniem wktó rym Ubez pie czo ny ukoń czył

70 rok ży cia,
• zostat nim dniem mie sią ca ka len da rzo we go

na stę pu ją ce go bez po śred nio pomie sią cu
ka len da rzo wym, wktó rym na stą pi ła utra ta
waż no ści kar ty, 

• zostat nim dniem mie sią ca ka len da rzo we go,
zaktó ry zo sta ła opła co na skład ka, wktó rym
Ubez pie czo ny zło żył re zy gna cję,

• zostat nim dniem mie sią ca ka len da rzo we go,
zaktó ry przy pa da ła nie za pła co na skład ka.

• z końcem podróży zagranicznej 
lub podróży na terenie RP

• po upływie 60 dni od dnia rozpoczęcia
Podróży zagranicznej lub Podróży 
na terenie RP

W momencie
rozpoczęcia Podróży
Zagranicznej bądź

Podróży na terenie RP



2) kon fi ska ty ba ga żu przez wła dze cel ne lub ja kie kol wiek wła dze
rzą do we,

3) wy sła nia ba ga żu in nym środ kiem trans por tu niż po dró żu je
Ubez pie czo ny w przy pad ku gdy Ubez pie czo ny lub oso ba dzia -
ła ją ca w je go imie niu nada ła go sa mo dziel nie,

4) opóź nie nia spo wo do wa ne go straj kiem, któ re roz po czę ły się
lub zo sta ły ogło szo ne przed roz po czę ciem Po dró ży za gra nicz -
nej lub Po dró ży na te re nie RP,

5) opóź nie nia spo wo do wa ne go wy co fa niem sa mo lo tu ze służ by
przez wła dze lot nic twa cy wil ne go, oczym po wia do mio no przedroz -
po czę ciem Po dró ży za gra nicz nej lub Po dró ży na te re nie RP. 

• ubezpieczenie Opóźnienia Odlotu:
BRE Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności za koszty zakupu
przedmiotów osobistego użytku wynikające z opóźnienia odlotu:

1) je że li zo sta nie za pew nio ny al ter na tyw ny śro dek trans por tu
wcią gu6 go dzin odpo da ne go wroz kła dzie od lo tów cza su od lo tu,

2) wy ni ka ją ce lub bę dą ce skut kiem lo tów czar te ro wych, chy ba
że lo ty te za re je stro wa no w mię dzy na ro do wym sys te mie da nych,

3) spo wo do wa ne straj kiem lub ak cją pra cow ni czą, któ re roz po czę ły
się lub zo sta ły ogło szo ne przedroz po czę ciem Po dró ży za gra nicz nej,

4) je że li Ubez pie czo ny nie zgło si się do od pra wy zgod nie z pla -
nem, chy ba że jest to spo wo do wa ne straj kiem,

5) spo wo do wa ne go wy co fa niem sa mo lo tu ze służ by przez wła -
dze lot nic twa cy wil ne go, o czym po wia do mio no przed roz po -
czę ciem Po dró ży za gra nicz nej. 

• ubezpieczenie rabunku rzeczy Osobistych:
1) BRE Ubez pie cze nia nie po no si od po wie dzial no ści za Ra bu nek:

bi żu te rii oraz wy ro bów wy ko na nych z ka mie ni i me ta li szla chet -
nych, le karstw, ksią że czek cze ko wych, bo nów oszczęd no ścio wych
i pa pie rów war to ścio wych.

2) BRE Ubez pie cze nia nie po no si od po wie dzial no ści za utra co -
ne war to ści nie ma te rial ne wy ni ka ją ce ze zra bo wa nych rze czy.  

• ubezpieczenie Odwołania lub Skrócenia Podróży zagranicznej:
BRE Ubez pie cze nia nie po no si od po wie dzial no ści za od wo ła nie lub
skró ce nie Po dró ży za gra nicz nej spo wo do wa ne:

1) skut ka mi Cho ro by prze wle kłej;

2) za bu rze nia mi psy cho lo gicz ny mi, psy cho so ma tycz ny mi, umy sło -
wy mi i ner wo wy mi lub in ny mi pro ble ma mi zdro wot ny mi, je śli
Ubez pie czo ny nie za sto so wał się do za le ceń le kar skich do ty czą -
cych ogra ni cze nia lub po wstrzy ma nia się odPo dró ży za gra nicz nej. 

• ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej w Życiu Prywatnym:
1) W ubez pie cze niu Od po wie dzial no ści Cy wil nej umo wą nie są

ob ję te szko dy po wsta łe w go tów ce al bo in nych środ kach płat -
ni czych (kra jo wych i za gra nicz nych), pa pie rach war to ścio wych,
dzie łach sztu ki, zbio rach fi la te li stycz nych, nu mi zma tycz nych
i bi blio fil skich, do ku men tach i rę ko pi sach, pro gra mach kom pu te -
ro wych in dy wi du al nych i pro duk cji se ryj nej oraz ja kich kol wiek
da nych zgro ma dzo nych nano śni kach da nych, bi żu te rii, wy ro bach
zka mie ni lub me ta li szla chet nych i pół sz la chet nych oraz per łach,
bursz ty nach i ko ra lach.

2) W przy pad ku ubez pie cze nia Od po wie dzial no ści Cy wil nej, BRE
Ubez pie cze nia nie po no si od po wie dzial no ści rów nież za szko dy:

• wy rzą dzo ne umyśl nie,

• po wsta łe w wy ni ku ra żą ce go nie dbal stwa Ubez pie czo ne go
lub Osób bli skich, chy ba że za pła ta od szko do wa nia od -
po wia da w da nych oko licz no ściach wzglę dom słusz no ści,

• wy rzą dzo ne przez Ubez pie czo ne go Oso bom bli skim,

• wy rzą dzo ne przez Oso by bli skie Ubez pie czo ne mu,

• co do któ rych od po wie dzial ność po win na zo stać ob ję ta
ochro ną ubez pie cze nio wą na pod sta wie obo wiąz ku
ubez pie cze nia od po wie dzial no ści cy wil nej wy ni ka ją ce go
z obo wią zu ją cych prze pi sów pra wa, 

• wy ni kłe z prze nie sie nia ja kich kol wiek cho rób, 

• wy ni kłe z ty tu łu po sia da nia lub użyt ko wa nia stat ków po -
wietrz nych, po jaz dów sa mo cho do wych, mo to cy kli i mo -
to ro we rów,

• wy ni kłe w związ ku z wy ko ny wa niem za wo du lub pro wa -
dze niem dzia łal no ści go spo dar czej, 

• po wsta łe na sku tek uszko dze nia, znisz cze nia, za gi nię cia
lub utra ty ja kich kol wiek przed mio tów lub rze czy na le żą -
cych do osób trze cich, a uży wa nych, prze cho wy wa nych
lub przy ję tych do na pra wy przez Ubez pie czo ne go lub
Oso by bli skie, 

• po wsta łe wsku tek nie wy ko na nia lub nie na le ży te go wy -
ko na nia ja kiej kol wiek umo wy,

• ob ję te od po wie dzial no ścią cy wil ną roz sze rzo ną lub przy -
ję tą na pod sta wie ja kiej kol wiek umo wy, w ta kim za kre -
sie, w ja kim od bie ga to od od po wie dzial no ści okre ślo nej
obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi pra wa,

• po le ga ją ce na za pła cie wszel kie go ro dza ju kar pie nięż -
nych, grzy wien są do wych i kar ad mi ni stra cyj nych, po dat -
ków, na leż no ści pu blicz no praw nych,

• zwią za ne z na ru sze niem praw au tor skich, pa ten tów, zna -
ków to wa ro wych i nazw fa brycz nych,

• wy rzą dzo ne w śro do wi sku przez je go za nie czysz cze nie
oraz w drze wo sta nie la sów i par ków,

• po wsta łe w związ ku z uży wa niem i po sia da niem bro ni
bia łej, pal nej oraz amu ni cji lub ma te ria łów wy bu cho wych
w ro zu mie niu od po wied nich prze pi sów pra wa,

• po wsta łe w mie niu, z któ re go Ubez pie czo ny ko rzy stał
na pod sta wie umo wy naj mu, dzier ża wy, uży cze nia, prze -
cho wa nia, użyt ko wa nia, umo wy le asin gu oraz umo wy
o ko rzy sta nie z usług ho te lu, mo te lu, za jaz du, pen sjo na -
tu, kem pin gu, do mu wy ciecz ko we go, schro ni ska (w tym
mło dzie żo we go), po la bi wa ko we go, po ko ju go ścin ne go,
kwa te ry pry wat nej lub go spo dar stwa agro tu ry stycz ne go,

3) W Ubez pie cze niu Od po wie dzial no ści Cy wil nej BRE Ubez pie cze -
nia nie po no si rów nież od po wie dzial no ści za szko dy, któ rych
war tość w mo men cie usta le nia wy so ko ści od szko do wa nia nie
prze kra cza 200 PLN. 

• Wyłączenia Generalne:
1) Ochro ną ubez pie cze nio wą nie są ob ję te szko dy po wsta łe wsku tek:

• woj ny, dzia łań wo jen nych, kon flik tów zbroj nych lub ak tyw -
ne go udzia łu w za miesz kach i roz ru chach, za ma chu sta nu,
ak tach ter ro ru,

• 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 ispo -
sób ich od dzia ły wa nia na Ubez pie czo ne go, z wy łą cze niem
sto so wa nia pro mie nio twór czo ści w te ra pii zgod nie z za le -
ce nia mi le kar ski mi,

• epi de mii, ska żeń che micz nych,

• uczest nic twa w bój kach z wy jąt kiem dzia ła nia w obro nie
wła snej,

• 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

• pro wa dze nia po jaz du me cha nicz ne go bez wy ma ga nych
pra wem upraw nień lub pro wa dze nia po jaz dów nie do -
pusz czo nych do ru chu dro go we go, zgod nie z obo wią zu -
ją cy mi na te re nie da ne go kra ju prze pi sa mi pra wa, a stan
ten miał wpływ na po wsta nie lub roz miar szko dy. 

• dzia ła nia Ubez pie czo ne go w sta nie nie trzeź wo ści lub
w 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 (wro zu mie niu prze pi sów
oprze ciw dzia ła niu nar ko ma nii) al bo le ków nie prze pi sa nych
przez le ka rza lub uży tych nie zgod nie z za le ce niem le ka rza,
bądź nie zgod ne ze wska za niem ich uży cia, chy ba że fakt
ten nie miał wpły wu na po wsta nie lub roz miar szko dy.

2) BRE Ubez pie cze nia nie od po wia da zaszko dy bę dą ce na stęp stwem:

• uprawiania sportów i aktywności wysokiego ryzyka,

• uprawiania dyscyplin sportowych będących źródłem
dochodu Ubezpieczonego, 

• wykonywania pracy o wysokim stopniu ryzyka,

• wykonywania pracy za granicą,

• wypadku lotniczego, jeżeli Ubezpieczony był pasażerem
nie licencjonowanych linii lotniczych,

• pełnienia przez Ubezpieczonego czynnej służby w siłach
zbrojnych jakiegokolwiek państwa. 



10. Rezygnacja z ubezpieczenia:

Uwaga. Ważne! Prosimy o uważną lekturę niniejszego punktu.

• Ubez pie czo ny ma pra wo zre zy gno wać z au 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 we.
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 za po śred nic twem sys te mu trans ak cyj ne go, o ile
Ubez pie cza ją cy udo stęp ni ta ką funk cjo nal ność. 

• W przy pad ku re zy gna cji z ochro ny ubez pie cze nio wej Ubez pie czo ny
mo że po now nie przy stą pić do Umo wy Ubez pie cze nia nie wcze śniej
niż po upły wie 12 mie się cy od dnia wy ga śnię cia ochro ny ubez pie cze -
nio wej spo wo do wa nej re zy gna cją.

• Rezygnacja z ubezpieczenia nie powoduje zmiany warunków umowy
o korzystanie z karty.

11. Zgłoszenie szkody:
• W przy pad ku zda rze nia ubez pie cze nio we go za gra ni cą, pro si my

o nie zwłocz ny kon takt z Cen trum Alar mo wym As si stan ce mBan ku
pod nr tel.: +48 22 36 98 300 

• W sprawie zgłoszenia roszczenia lub refundacji poniesionych
kosztów po powrocie do RP, prosimy o kontakt z Centrum Pomocy
BRE Ubezpieczenia pod nr tel.: +48 22 459 10 00 

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

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

Roszczenie z Umowy Ubezpieczenia należy zgłosić najszybciej
jak to możliwe. W przypadku Ubezpieczenia Odpowiedzialności
Cywilnej w Życiu Prywatnym zajście zdarzenia ubezpieczeniowego
należy zgłosić najpóźniej w terminie 7 dni od daty zdarzenia lub od
dnia powzięcia informacji o roszczeniu osoby trzeciej.

• Dokumenty niezbędne do zgłoszenia roszczenia w przypadku z tytułu
Ubezpieczenia Kosztów Leczenia, Natychmiastowej Pomocy Assistance  i
Transportu Medycznego:

1) wypełniony formularz zgłoszenia szkody

2) imię,nazwisko inumer PESEL Posiadacza Karty,

3) imię i nazwisko poszkodowanego Ubezpieczonego, o ile nie jest
to Posiadacz Karty,

4) szczegółowy opis okoliczności zaistnienia zdarzenia,

5) orzeczenie lekarskie opisujące rodzaj i charakter obrażeń zawierające
dokładną diagnozę oraz zalecone leczenie,

6) wszystkie faktury, rachunki, zaświadczenia szpitalne, dowody
opłat które umożliwią BRE Ubezpieczenia określenie łącznych
kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego (w przypadku
przesłania kopii, na wniosek Centrum Alarmowego Ubezpieczony
zobowiązany jest do okazania oryginałów rachunków, faktur
i dowodów opłat). 

• Dokumenty niezbędne do zgłoszenia roszczenia w przypadku z tytułu
Ubezpieczenia Pobytu w Szpitalu:

1) wypełniony fomularz zgłoszenia roszczenia

2) imię, nazwisko i numer PESEL Posiadacza Karty,

3) imię i nazwisko poszkodowanego Ubezpieczonego, o ile nie jest
to Posiadacz Karty,

4) szczegółowy opis okoliczności zaistnienia zdarzenia,

5) kserokopię karty informacyjnej wypisu ze szpitala lub dokument
potwierdzający leczenie szpitalne,

6) historię pobytu w szpitalu wraz z dokumentacją medyczną
potwierdzającą wystąpienie zdarzenia losowego.

• Dokumenty niezbędne do zgłoszenia roszczenia w przypadku z tytułu
Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków:

1) wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia,

2) imię, nazwisko i numer PESEL Posiadacza Karty,

3) imię i nazwisko poszkodowanego w następstwie nieszczęśliwego
wypadku Ubezpieczonego, o ile nie jest to Posiadacz Karty,

4) szczegółowy opis okoliczności zaistnienia zdarzenia,

5) inne dokumentyniezbędne do ustalenia zasadności i wysokości
świadczenia oraz potwierdzające, że wypadek miał miejsce za
granicą.

• Dokumenty niezbędne do zgłoszenia roszczenia w przypadku z tytułu
Ubezpieczenia Opóźnienia Bagażu Podróżnego:
1) wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia,
2) imię,nazwisko, numer PESEL Posiadacza Karty,
3) imię i nazwisko Ubezpieczonego, o ile nie jest to Posiadacz Karty,
4) dowód potwierdzający opóźnienie w dostarczeniu Bagażu pod-

różnego od Przewoźnika zawodowego ze wskazaniem daty i godziny
odbioru Bagażu,

5) rachunki, faktury i inne dowody zakupu niezbędnych przedmiotów
osobistego użytku (w przypadku przesłania kopii, na wniosek
Centrum Alarmowego Ubezpieczony zobowiązany jest do okazania
oryginałów rachunków, faktur i dowodów zakupu).

• Dokumenty niezbędne do zgłoszenia roszczenia w przypadku z tytułu
Ubezpieczenia Utraty lub Uszkodzenia Bagażu Podróżnego:
1) wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia;
2) imię, nazwisko i numer PESEL Posiadacza Karty;
3) imię i nazwisko Ubezpieczonego, o ile nie jest to Posiadacz

Karty;
4) szczegółowy opis okoliczności zaistnienia szkody;
5) spis utraconych przedmiotów w związku z utratą bądź uszkodze-

niem Bagażu Podróżnego wraz z określeniem ich wartości;
6) dowód potwierdzający utratę bądź uszkodzenie Bagażu Pod-

różnego ze wskazaniem daty zajścia zdarzenia.

• Dokumenty niezbędne do zgłoszenia roszczenia w przypadku z tytułu
Ubezpieczenia Opóźnienia Odlotu:
1) wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia,
2) imię, nazwisko i numer PESEL Posiadacza Karty,
3) imię i nazwisko Ubezpieczonego, o ile nie jest to Posiadacz Karty,
4) bilet/bilety na Podróż zagraniczną odbywaną środkiem transportu

Przewoźnika zawodowego (lotniczego),
5) rachunki, faktury i inne dowody zakupu niezbędnych przedmiotów

osobistego użytku w związku z opóźnieniem odlotu (w przypadku
przesłania kopii, na wniosek Centrum Alarmowego Ubezpieczony
zobowiązany jest do okazania oryginałów rachunków, faktur
i innych dowodów zakupu),

6) zaświadczenie Przewoźnika zawodowego (lotniczego) stwierdzające
fakt, przyczynę oraz czas opóźnienia odlotu.

• Dokumenty niezbędne do zgłoszenia roszczenia w przypadku z tytułu
Ubezpieczenia Rabunku Rzeczy Osobistych:
1) wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia;

2) imię, nazwisko i numer PESEL Posiadacza Karty;

3) imię i nazwisko Ubezpieczonego, o ile nie jest to Posiadacz
Karty;

4) szczegółowy opis okoliczności zaistnienia szkody;

5) spis utraconych przedmiotów z określeniem ich wartości oraz
roku nabycia;

6) dowód potwierdzający zgłoszenie utraty rzeczy osobistych
wydany przez policję lub stosowne władze.

• Dokumenty niezbędne do zgłoszenia roszczenia w przypadku z tytułu
Ubezpieczenia Odwołania lub Skrócenia Podróży Zagranicznej:
1) wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia;
2) imię, nazwisko i numer PESEL Posiadacza Karty;
3) imię i nazwisko Ubezpieczonego, o ile nie jest to Posiadacz

Karty;
4) szczegółowy opis okoliczności zaistnienia szkody;
5) rachunki, faktury i dowody opłaty potwierdzające koszty poniesione

w związku z odwołaniem lub skróceniem Podróży zagranicznej
(w przypadku przesłania kopii, na wniosek Centrum Alarmowego
Ubezpieczony zobowiązany jest do okazania oryginałów rachunków,
faktur i dowodów opłat);

6) dokumenty potwierdzające zajście zdarzenia losowego.

• Dokumenty niezbędne do zgłoszenia roszczenia w przypadku z tytułu
Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym:
1) wypełniony formularz zgłoszenia szkody zawierający opis

okoliczności jej powstania,

2) dokumenty potwierdzające wystąpienie szkody niezbędne do
ustalenia odpowiedzialności BRE Ubezpieczenia albo wysokości
odszkodowania, jeżeli w ich posiadaniu jest Ubezpieczony.



12. 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 pod nr mLi nii 801 300 800 z te 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 pod-
miotem 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).

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.


