OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW
NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW
§ 1. Postanowienia ogólne
Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i
Pasażerów, zwane dalej OWU, stanowią podstawę do zawierania przez BRE Ubezpieczenia TU S.A.,
zwane dalej BRE Ubezpieczenia umów ubezpieczenia z osobami fizycznymi, których przedmiotem
jest udzielenie przez BRE Ubezpieczenia ochrony ubezpieczeniowej.
§ 2. Definicje
1. Ubezpieczający - podmiot zawierający umowę ubezpieczenia, zobowiązany do opłacenia składki.
2. Ubezpieczony - podmiot, na rzecz którego BRE Ubezpieczenia udziela ochrony
ubezpieczeniowej.
3. Uposażony - osoba (lub osoby) wyznaczona przez Ubezpieczonego, uprawniona do otrzymania
świadczenia w przypadku jego śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Jeżeli Ubezpieczony
nie wyznaczył Uposażonego, Uposażony zmarł lub śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w wyniku
umyślnego przestępstwa dokonanego przez Uposażonego świadczenie wypłacane jest członkom
rodziny Ubezpieczonego z pominięciem Uposażonego, według następującej kolejności:
a) małżonkowi,
b) dzieciom, w równych częściach, jeśli brak jest współmałżonka,
c) rodzicom, w równych częściach, jeśli brak jest współmałżonka i dzieci,
d) rodzeństwu w równych częściach, jeśli brak jest współmałżonka, dzieci i rodziców,
e) innym ustawowym spadkobiercom.
4. Umowa - umowa ubezpieczenia zawarta między BRE Ubezpieczenia a Ubezpieczającym na
podstawie niniejszych OWU.
5. Polisa – dokument potwierdzający zawarcie Umowy.
6. Suma ubezpieczenia - kwota określona w polisie będąca podstawą ustalenia wysokości
świadczenia.
7. Pojazd – samochód osobowy albo samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5
(trzech i pół) tony,
8. Nieszczęśliwy wypadek - przypadkowe zdarzenie, występujące nagle, wywołane przyczyną
zewnętrzną, niezależne od woli Ubezpieczonego; za nieszczęśliwy wypadek nie uważa się zawału
serca, udaru mózgu i innych chorób, nawet występujących nagle.
9. Trwałe inwalidztwo - powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku trwałe uszkodzenie ciała
Ubezpieczonego, polegające na fizycznej utracie narządu lub całkowitej i trwałej utracie władzy
nad narządami wymienionymi w § 10.
10.Amputacja narządu – całkowita anatomiczna strata narządu.
11.Utrata narządu - amputacja lub całkowite i trwałe pozbawienie funkcji tego narządu.
12.Porażenie narządu – całkowite i trwałe pozbawienie funkcji tego narządu.
13.Wojna – wojna domowa, konflikt zbrojny z innym państwem, bunt, przewrót, działanie sił
zbrojnych, wprowadzenie stanu wojennego lub wyjątkowego oraz inne zdarzenia o podobnym
charakterze.
14.Zamieszki – gwałtowne demonstracje lub wrogie akcje skierowane przeciwko władzy, których
celem jest zmiana istniejącego porządku prawnego.
15.Strajk – przerwa w pracy podjęta przez pracowników w zamiarze wymuszenia spełnienia żądań o
charakterze politycznym, ekonomicznym lub socjalnym.
16.Terroryzm/sabotaż – nielegalne akcje indywidualne lub grupowe organizowane z pobudek
politycznych, religijnych lub ideologicznych skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu
zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego (terroryzm), lub dezorganizacji
funkcjonowania transportu publicznego, zakładów produkcyjnych lub usługowych (sabotaż).
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§ 3. Przedmiot i zakres Ubezpieczenia
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie kierowcy oraz pasażerów pojazdu, którego
numery rejestracyjne zostały wpisane do polisy.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć lub inwalidztwo Ubezpieczonych powstałe bezpośrednio
wskutek nieszczęśliwego wypadku pojazdu, którego numery rejestracyjne zostały wpisane do
polisy, związane z:
1) ruchem pojazdu,
2) wysiadaniem lub wsiadaniem do pojazdu,
3) postojem lub naprawą pojazdu w czasie jazdy,
4) załadunkiem, rozładunkiem lub wyładunkiem pojazdu,
5) pożarem, wybuchem lub eksplozją samochodu.
3. Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Albanii, Andory, Austrii, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech,
Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Lichtenstein, Litwy,
Luksemburga, Łotwy, Macedonii, Malty, Mołdawii, Monako, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rosji (w
części europejskiej), Rumunii, San Marino, Serbii i Czarnogóry, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii,
Szwecji, Turcji (w części europejskiej),Ukrainy, Watykanu, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.
§ 4. Ograniczenia odpowiedzialności
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje wypadków:
a) spowodowanych wskutek spożycia alkoholu przez kierującego pojazdem, nie
zaleconego przez lekarza zażycia środków odurzających lub psychotropowych, użycia
narkotyków, usiłowania lub popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego,
b) spowodowanych z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa,
c) powstałych w wyniku wojny, działań wojennych lub stanu wojennego, aktywnego i
dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, terroryzmu,
zamieszkach lub rozruchach,
d) spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio energią jądrową lub promieniowaniem
radioaktywnym,
e) spowodowanych samobójstwem, próbą samobójczą, samookaleczeniem lub
okaleczeniem na własna prośbę,
f) związanych z udziałem w wyścigach samochodowych, konkursach, rajdach,
treningach, podczas jazd próbnych, a także podczas prób szybkościowych,
g) powstałych wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub zaburzeń
psychicznych Ubezpieczonego oraz ich skutków, a także ataku konwulsji, epilepsji,
h) spowodowanych przez Ubezpieczonego prowadzącego pojazd mechaniczny bez
posiadania odpowiednich uprawnień lub pojazd nie dopuszczony do ruchu
drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 5. Zawarcie Umowy
1. Zawarcie Umowy następuje na podstawie wniosku, złożonego przez Ubezpieczającego na
formularzu ustalonym przez BRE Ubezpieczenia, skierowanego do BRE Ubezpieczenia wyłącznie
za pośrednictwem serwisu internetowego lub telefonu.
2. Wniosek ten stanowi integralną część Umowy.
3. W przypadku gdy wniosek składany jest za pośrednictwem serwisu internetowego, warunkiem
zawarcia Umowy jest akceptacja przez Ubezpieczającego regulaminu świadczenia usług
ubezpieczeniowych drogą elektroniczną, przyjętego uchwałą Zarządu BRE Ubezpieczenia i
stanowiącego integralną część Umowy.
4. Ubezpieczający obowiązany jest udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone w
formularzu wniosku lub skierowane do niego na piśmie przed zawarciem Umowy.
5. BRE Ubezpieczenia zastrzega sobie prawo do uzależnienia zawarcia Umowy od indywidualnej
oceny ryzyka dokonanej przez BRE Ubezpieczenia lub inny podmiot wyspecjalizowany w zakresie
oceny ryzyka.
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§ 6. Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialności
1. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy. Co roku, okres na jaki zawarto Umowę ulega
automatycznemu przedłużeniu na kolejne 12 miesięcy, chyba że Ubezpieczający lub BRE
Ubezpieczenia złoży pisemne oświadczenie o nie wyrażeniu zgody na przedłużenie Umowy, nie
później niż na 14 dni przed upływem okresu na jaki zawarto Umowę.
2. Odpowiedzialność BRE Ubezpieczenia rozpoczyna się w dniu określonym w polisie, ale nie
wcześniej niż od dnia następującego po dniu opłacenia składki lub pierwszej raty składki
ubezpieczeniowej.
3. Odpowiedzialność BRE Ubezpieczenia kończy się w dniu określonym w polisie lub w dniu, w
którym Umowa uległa rozwiązaniu lub wygasła, w zależności od tego, które z tych zdarzeń miało
miejsce wcześniej.
§ 7. Suma Ubezpieczenia
1. Suma ubezpieczenia określona w polisie jest stała w ciągu każdych 12 miesięcy, na który zawarto
umowę lub automatycznie przedłużono.
2. Suma ubezpieczenia określona w polisie stanowi górną granicę odpowiedzialności BRE
Ubezpieczenia w stosunku do każdego Ubezpieczonego z tytułu wszystkich zdarzeń objętych
ochroną ubezpieczeniową w każdym 12-miesięcznym okresie, na jaki zawarto umowę lub
automatycznie przedłużono.
§ 8. Składka
1. Składka jest ustalana według taryfy składek obowiązującej w dniu zawarcia Umowy lub w dniu
złożenia pisemnej propozycji, o której mowa w ust. 3 poniżej. Jej wysokość uzależniona jest od:
a) sumy ubezpieczenia,
b) liczby miejsc w pojeździe,
c) sposobu płatności składki,
d) innych czynników wpływających na prawdopodobieństwo powstania zdarzenia objętego
ubezpieczeniem.
2. W uzasadnionych przypadkach BRE Ubezpieczenia przy ustalaniu wysokości składki może
uwzględnić inne niż wskazane w ust. 1 kryteria indywidualne w szczególności dotyczące
Ubezpieczonego.
3. W przypadku przedłużenia Umowy na kolejny rok BRE Ubezpieczenia zaproponuje, nie później niż
na 6 tygodni przed datą rozpoczęcia kolejnego okresu ubezpieczenia, nową wysokość składki
ustaloną przy zastosowaniu aktualnej taryfy składek, a także przedstawi inne zmiany Umowy
obowiązujące w kolejnym roku ubezpieczenia.
4. Jeśli w Umowie nie ustalono inaczej, składki są ustalane na poziomie rocznym, przy czym
dopuszcza się możliwość zapłaty składki w równych ratach w terminach i wysokościach
określonych we wniosku.
5. Wysokość składki lub jej raty oraz terminy jej płatności są określone w polisie. Za datę zapłaty
składki lub raty składki przyjmuje się dzień zaksięgowania jej na rachunku bankowym BRE
Ubezpieczenia.
6. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa
wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od dnia,
gdy zaszła ta okoliczność, jednak nie wcześniej niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia.
W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze
skutkiem natychmiastowym.
7. Wygaśnięcie, wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z
obowiązku zapłaty składki za okres, w którym BRE Ubezpieczenia udzielało ochrony
ubezpieczeniowej.
8. W razie wygaśnięcia Umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta, lub automatycznie
przedłużona, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres
ubezpieczenia.
9. Składkę podlegającą zwrotowi, o której mowa powyżej, liczy się proporcjonalnie do
niewykorzystanego okresu ubezpieczenia.
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§ 9. Rozwiązanie i wygaśnięcie Umowy.
1. Ubezpieczający, który nie jest przedsiębiorcą może odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie
30 dni od dnia jej zawarcia, a w przypadku gdy jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
2. Rozwiązanie Umowy następuje:
a) z upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, lub automatycznie przedłużona,
b) z chwilą wypłaty świadczenia należnego za 100% inwalidztwa,
c) w razie nieopłacenia składki lub jej pierwszej raty w terminie w przypadku automatycznego
przedłużenia umowy, z dniem doręczenia przez BRE Ubezpieczenia oświadczenia o
rozwiązaniu umowy lub, w braku wypowiedzenia umowy, z końcem okresu, za który
przypadała nie zapłacona składka,
d) w razie nieopłacenia kolejnej raty składki pomimo otrzymania od BRE Ubezpieczenia
wezwania do zapłaty, z upływem 7 dni od dnia otrzymania tego wezwania,
3.
Wygaśnięcie Umowy następuje:
a) z dniem zbycia, wyrejestrowania lub utraty pojazdu wymienionego w Umowie, z wyjątkiem
przypadków, gdy zbycie pojazdu następuje na rzecz kredytobiorcy lub korzystającego z
pojazdu oddanego w leasing - odpowiednio w ramach umowy kredytowej lub leasingowej - pod
warunkiem wcześniejszego zawiadomienia BRE Ubezpieczenia za pośrednictwem serwisu
Internetowego lub telefonu o zmianach w tych umowach,
b) z dniem odstąpienia od Umowy albo jej rozwiązania zgodnie z ust. 4 poniżej.
3. Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie z zachowaniem 30-dniowego
okresu wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się z dniem doręczenia wypowiedzenia.
§ 10. Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego
1.

2.

3.

W czasie trwania Umowy Ubezpieczający obowiązany jest w ciągu 5 dni roboczych zawiadomić
BRE Ubezpieczenia o wszelkich zmianach okoliczności, które mogą mieć wpływ na
zwiększenie prawdopodobieństwa powstania wypadku i o które BRE Ubezpieczenia zapytywało
we wniosku ubezpieczeniowym albo przed zawarciem Umowy w innych pismach.
W razie zajścia nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony zobowiązany jest:
a) w ciągu 7 dni powiadomić BRE Ubezpieczenia o wypadku za pośrednictwem telefonu
lub serwisu Internetowego,
b) powiadomić Policję i pogotowie o wypadku drogowym oraz jego ofiarach,
c) poddać się leczeniu i stosować się do zaleceń mających na celu złagodzenie skutków
wypadku,
d) umożliwić BRE Ubezpieczenia dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia
okoliczności powstania wypadku, zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielić w
tym celu pomocy i wyjaśnień.
Obowiązki związane z zawarciem oraz wykonaniem Umowy na rzecz osoby trzeciej ciążą na
Ubezpieczającym. Jeżeli Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu Umowy na jego rzecz,
obowiązki te ciążą na nim od chwili, w której dowiedział się o tym fakcie. Obowiązek zapłaty
składki ciąży wyłącznie na Ubezpieczającym.

§ 11. Ustalenie wysokości świadczenia
1. Wysokość świadczenia ustala się po stwierdzeniu, że istnieje związek przyczynowy pomiędzy
nieszczęśliwym wypadkiem pojazdu wymienionego w Umowie a inwalidztwem lub śmiercią
Ubezpieczonego.
2. W przypadku śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w
okresie ochrony ubezpieczeniowej, BRE Ubezpieczenia wypłaci świadczenie równe sumie
ubezpieczenia z tytułu śmierci lub inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku.
3. Świadczenie z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku zostanie pomniejszone o już
wypłacone świadczenia z tytułu inwalidztwa, o ile zdarzenia, z tytułu których wypłacono te
świadczenia, zaszły w tym samym 12-miesięcznym okresie, na który zawarto umowę lub
automatycznie przedłużono.

BRE Ubezpieczenia TU S.A., ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa, NIP 1070006155, Regon 140806789, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000271543, Wysokość Kapitału Zakładowego 12.941.177 PLN

4

4. W przypadku powstania inwalidztwa Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, który
miał miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej, BRE Ubezpieczenia wypłaci Ubezpieczonemu
świadczenie równe określonemu w poniższej tabeli procentowi sumy ubezpieczenia z tytułu
Umowy.
5. Wyszczególnionym poniżej przypadkom uszczerbku na zdrowiu został przypisany następujący
procent inwalidztwa:
Narządy zmysłów
Utrata wzroku w obu oczach 100%
Utrata wzroku w jednym oku 35%
Utrata słuchu w obu uszach 50%
Utrata słuchu w jednym uchu 15%
Kończyny górne
Porażenie całej kończyny górnej 60%
Utrata w stawie barkowym 70%
Utrata powyżej lub na poziomie stawu łokciowego 60%
Utrata poniżej stawu łokciowego 55%
Utrata jednej dłoni 50%
Utrata kciuka w całości 20%
Utrata palca wskazującego w całości 10%
Utrata wszystkich palców ręki 40%
Kończyny dolne
Porażenie całej kończyny dolnej 60%
Utrata w stawie biodrowym 70%
Utrata powyżej lub na poziomie stawu kolanowego 60%
Utrata poniżej stawu kolanowego . 50%
Utrata stopy w całości 40%
Utrata stopy z wyłączeniem pięty . 30%
Utrata palucha 5%
Utrata wszystkich palców stopy 15%
Niedowład cztero-kończynowy 100%
6. Suma świadczeń za wszystkie przypadki inwalidztwa spowodowane jednym zdarzeniem nie może
przekroczyć 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku częściowej utraty narządu, która miała
miejsce przed lub po dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, wymienione powyżej procenty
inwalidztwa dotyczące danej części ciała zostaną zmniejszone proporcjonalnie do stopnia
inwalidztwa istniejącego uprzednio.
7. Kolejne świadczenia wypłacane z tytułu inwalidztwa nie mogą być wyższe niż kwota wynikająca z
różnicy między 100 % inwalidztwa a sumą procentów inwalidztwa z roszczeń uznanych w
przeszłości z tytułu zdarzeń zaszłych w tym samym 12-miesięcznym okresie, na który zawarto
umowę lub automatycznie przedłużono.
8. Ubezpieczający i Ubezpieczony upoważnia BRE Ubezpieczenia do zasięgania opinii lekarzy
prowadzących leczenie oraz innych osób lub urzędów w sprawach związanych z wypadkiem, o ile
otrzymanie tego rodzaju informacji jest niezbędne do rozpatrzenia zasadności roszczenia.
9. Po zgłoszeniu roszczenia z tytułu inwalidztwa BRE Ubezpieczenia może zażądać od
Ubezpieczonego poddania się badaniom lekarskim u konsultanta medycznego wskazanego przez
BRE Ubezpieczenia i na koszt BRE Ubezpieczenia.
10.Stopień inwalidztwa ustala się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji, ale nie później niż w ciągu 36
miesięcy od dnia zajścia nieszczęśliwego wypadku.
§ 12. Wypłata świadczenia
1. Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest dostarczyć do BRE Ubezpieczenia dokumenty
niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę świadczenia.
2. BRE Ubezpieczenia zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych mu dokumentów.
3. BRE Ubezpieczenia wypłaci świadczenie w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku o wypłatę
świadczenia, chyba że wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności lub
wysokości świadczenia w terminie 30 dni okazało się niemożliwe. Wówczas świadczenie zostanie
wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie
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4.

5.

6.
7.
8.
9.

tych okoliczności było możliwe, z tym że BRE Ubezpieczenia wypłaci bezsporną w świetle
przedłożonych dokumentów część świadczenia w terminie 30 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o wniosku o wypłatę świadczenia.
BRE Ubezpieczenia może odmówić wypłaty odszkodowania lub ograniczyć jego wysokość, jeżeli
Ubezpieczający podał niezgodne z prawdą okoliczności, o które był pytany przed zawarciem
Umowy lub też nie poinformował o zmianie tych okoliczności w terminach określonych w §10 ust.1,
a szkoda powstała na skutek niepodanych lub nieprawdziwych okoliczności. Jeżeli do naruszenia
obowiązków informacyjnych doszło z winy umyślnej Ubezpieczającego, w razie wątpliwości
przyjmuje się, że zdarzenie objęte ubezpieczeniem i jego następstwa są skutkiem niepodanych lub
nieprawdziwych okoliczności.
W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku powiadomienia BRE
Ubezpieczenia o wypadku w terminie określonym w § 10 ust. 2, BRE Ubezpieczenia może
odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub
uniemożliwiło BRE Ubezpieczenia ustalenie okoliczności i skutków wypadku.
Skutki braku zawiadomienia o wypadku nie następują, jeżeli BRE Ubezpieczenia w terminie
wyznaczonym do zawiadomienia otrzymało wiadomość o okolicznościach, które należało podać do
jego wiadomości.
Jeżeli Ubezpieczający lub osoba uprawniona do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z
decyzjami BRE Ubezpieczenia co do odmowy zaspokojenia roszczenia, lub wnosi inne skargi lub
zażalenia, może ona wystąpić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Wniosek, o którym mowa w powyżej zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni od daty wpływu do BRE
Ubezpieczenia.
Ponadto, jeżeli Ubezpieczający lub osoba uprawniona do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza
się z decyzjami BRE Ubezpieczenia, co do odmowy zaspokojenia roszczenia, może wnieść skargę
lub zażalenie do Rzecznika Ubezpieczonych działającego zgodnie z przepisami ustawy o nadzorze
ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, która weszła w życie z dniem
1 stycznia 2004 r.

§ 13. Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Do Umowy mogą być wprowadzone, za zgodą stron, postanowienia dodatkowe lub odmienne od
ustalonych w niniejszych OWU.
Wszystkie postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU muszą
być, pod rygorem ich nieważności, sporządzone na piśmie w formie aneksu lub załącznika do
Umowy.
Wszystkie zmiany Umowy muszą być, pod rygorem ich nieważności, sporządzone na piśmie w
formie aneksu do Umowy.
Wszelkie zawiadomienia oraz oświadczenia dotyczące Umowy mogą być skutecznie
dokonywane w rozmowie telefonicznej rejestrowanej i archiwizowanej przez BRE
Ubezpieczenia, lub za pośrednictwem serwisu internetowego BRE Ubezpieczenia, za wyjątkiem
oświadczeń dotyczących rozwiązania Umowy, które mogą być składane wyłącznie w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
Jeżeli Ubezpieczający zmienił swój adres i nie zawiadomił o tym BRE Ubezpieczenia, przyjmuje
się, że BRE Ubezpieczenia dopełnił obowiązku zawiadomienia, jeżeli pismo zostało wysłane
pod ostatni znany adres Ubezpieczającego. Oświadczenie lub zawiadomienie uważa się za
doręczone w chwili, w której Ubezpieczający mógłby je otrzymać, gdyby nie nastąpiła zmiana
adresu.
Wszelkie wypłaty będą dokonywane przez strony Umowy na rachunki bankowe określone w
Umowie. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli polecenie przelewu środków
pieniężnych zostało dokonane najpóźniej w ostatnim dniu terminu.
W zakresie opodatkowania świadczeń należnych z tytułu Umowy zastosowanie mają
odpowiednio obowiązujące przepisy prawa podatkowego.
Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla miejsca
zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego lub Uposażonego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym
Kodeksu Cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne obowiązujące akty
prawne.
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10.

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu BRE
Ubezpieczenia TU S.A. nr BRE-TU/2007/7/2/2 z dnia 16 lipca 2007 roku i mają zastosowanie
do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 7 sierpnia 2007 r.
PREZES ZARZĄDU

Jarosław Mastalerz

CZŁONEK ZARZĄDU

Elżbieta Pacholczuk
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OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ
POMOCY ASSISTANCE
§ 1. Przepisy ogólne
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia natychmiastowej pomocy assistance, zwane dalej OWU,
stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi, osobami
prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, zwanymi dalej
Ubezpieczającymi, a BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zwanym dalej BRE
Ubezpieczenia.
2. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć także na rzecz osoby trzeciej wymienionej w umowie
ubezpieczenia. W takiej sytuacji postanowienia niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia
stosuje się odpowiednio do osoby, na rzecz której umowę zawarto.
3. Do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone, za zgodą stron, postanowienia dodatkowe lub
odmienne od ustalonych w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.
4. Wszystkie postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU muszą być,
pod rygorem ich nieważności, sporządzone na piśmie w formie aneksu lub załącznika do umowy
ubezpieczenia.
5. Wszystkie zmiany umowy ubezpieczenia muszą być, pod rygorem ich nieważności, sporządzone
na piśmie w formie aneksu do umowy ubezpieczenia.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia mają
zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z
1964 r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) i Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U.
z 2003 r., Nr 124, poz. 1151 z późniejszymi zmianami).
§ 2. Definicje
Przez pojęcia użyte w niniejszych OWU rozumie się:
1. awaria pojazdu – jakiekolwiek wadliwe lub niewłaściwe funkcjonowanie pojazdu uniemożliwiające
jazdę w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi w kraju miejsca awarii, z wyłączeniem
konieczności uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych (w tym paliwa), obsługi bieżącej i
okresowej, dostawy i montażu akcesoriów oraz braku środków niezbędnych do obsługi pojazdu;
2. Centrum Alarmowe – Europ Assistance Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, działający w
imieniu BRE Ubezpieczenia podmiot odpowiedzialny za likwidację szkód w zakresie ubezpieczenia
natychmiastowej pomocy assistance;
3. kradzież pojazdu – zabranie całego pojazdu lub jego części w celu przywłaszczenia przez osobę
nie uprawnioną do korzystania lub rozporządzania tym pojazdem w sposób wyczerpujący
znamiona czynu objętego dowolnym z wymienionych art: 278 k.k. (kradzież), 279 k.k. (kradzież z
włamaniem), 280 k.k. (rozbój) i 282 k.k. (wymuszenia rozbójnicze);
4. miejsce zamieszkania Ubezpieczonego – miejsce zamieszkania jak również siedzibę
(w przypadku osób prawnych) właściciela pojazdu wskazanego w dowodzie rejestracyjnym albo
miejsce zamieszkania kierowcy pojazdu;
5. naprawa pojazdu – usunięcie przyczyny uniemożliwiającej kontynuowanie podróży lub powrót do
miejsca zamieszkania Ubezpieczonego;
6. osoba uprawniona do korzystania z pojazdu – osobę, która weszła w posiadanie kluczyka
(kluczyków) służącego do otwarcia i uruchomienia pojazdu za zgodą właściciela pojazdu lub innej
osoby uprawnionej do posiadania kluczyków tego pojazdu;
7. pilot – osobę skierowaną przez Centrum Alarmowe na miejsce zdarzenia;
8. pojazdy mechaniczne – zwane dalej „pojazdami”, to zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy
Prawo o ruchu drogowym pojazdy silnikowe z wyjątkiem motorowerów i pojazdów szynowych,
przyczepy, przyczepy lekkie oraz naczepy;
9. polisa – dokument potwierdzający zawarcie Umowy;
10.punkt obsługi – zakład naprawczy posiadający autoryzację producenta na dokonywanie napraw
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pojazdu danej marki lub inny zakład uzgodniony przez Ubezpieczonego z Centrum Alarmowym,
pod warunkiem, że nie jest on w dalszej odległości od miejsca wystąpienia zdarzenia niż najbliższy
zakład posiadający autoryzację;
11.wiek pojazdu (okres eksploatacji) – liczba pełnych lat eksploatacji pojazdu liczonych od daty
pierwszej rejestracji pojazdu dokonanej w roku jego produkcji, a jeżeli pierwsza rejestracja
nastąpiła w kolejnym roku po roku produkcji, to liczonych od 31 grudnia roku produkcji pojazdu;
12.wypadek drogowy – nagłe zetknięcie się z przedmiotem, osobą lub zwierzęciem znajdującym się
poza pojazdem, wskutek którego nastąpiło uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu lub jego części
trwale zamontowanych;
13.Ubezpieczający – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą
osobowości prawnej zawierającą umowę ubezpieczenia i zobowiązaną do opłacania składki;
14.Ubezpieczony – właściciela pojazdu lub osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu;
15.Umowa – umowa ubezpieczenia zawarta między BRE Ubezpieczenia a Ubezpieczającym na
podstawie niniejszych OWU.
§ 3. Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja natychmiastowej pomocy assistance za pośrednictwem
Centrum Alarmowego i pokrycie jej kosztów przez BRE Ubezpieczenia, w zakresie i na zasadach
określonych w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.
§ 4. Zakres ubezpieczenia
1. BRE Ubezpieczenia obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku zdarzeń
mających miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo w wariancie trzecim oraz
czwartym ochroną objęte są również szkody powstałe na terenie krajów europejskich.
2. Umowa ubezpieczenia może być zawarta, z zastrzeżeniem ust.3 poniżej, w wariancie:
1) pierwszym - minimum,
2) drugim - standard,
3) trzecim – assistance w Europie,
4) czwartym – super.
3. W wariantach drugim, trzecim i czwartym nie zawiera się umów dla pojazdów, których okres
eksploatacji przekroczył 10 lat.
4. Ubezpieczeniem mogą być objęci właściciele i osoby uprawnione do korzystania z pojazdów, na
rzecz których zawarte zostało z BRE Ubezpieczenia ubezpieczenie autocasco pojazdów bądź
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody
powstałe w związku z ruchem pojazdu, pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki.
§5
1. Ubezpieczenie w wariancie pierwszym obejmuje udzielenie natychmiastowej pomocy assistance,
jeżeli pojazd został unieruchomiony w następstwie wypadku drogowego.
2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje:
1) naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia – w celu usprawnienia pojazdu Centrum Alarmowe
przysyła na miejsce awarii pomoc drogową; zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie
naprawę pojazdu niezbędną do kontynuowania podróży lub powrotu do miejsca zamieszkania
Ubezpieczonego w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami obowiązującymi w kraju
wystąpienia zdarzenia,
2) holowanie pojazdu – jeżeli nie jest możliwa naprawa pojazdu, pilot odholuje pojazd do
najbliższego punktu obsługi albo miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, jeżeli nie jest ono w
dalszej odległości od miejsca wystąpienia zdarzenia niż najbliższy punkt obsługi,
§6
1. Ubezpieczenie w wariancie drugim i trzecim obejmuje udzielenie Ubezpieczonemu
natychmiastowej pomocy assistance, jeżeli pojazd został skradziony lub unieruchomiony w
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1) wypadku drogowego,
2) kradzieży części składowych pojazdu;
3) awarii pojazdu;
4) szkody całkowitej;
5) przebicia opony;
6) rozładowania akumulatora;
7) zatankowania niewłaściwego paliwa;
8) utraty lub uszkodzenia kluczy;
2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje:
1) naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia – w celu usprawnienia pojazdu Centrum Alarmowe
przysyła na miejsce awarii pomoc drogową; zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie
naprawę pojazdu niezbędną do kontynuowania podróży lub powrotu do miejsca zamieszkania
Ubezpieczonego w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami obowiązującymi w kraju
wystąpienia zdarzenia,
2) holowanie – jeżeli nie jest możliwa naprawa pojazdu, pilot odholuje pojazd do najbliższego
punktu obsługi albo miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, jeżeli nie jest ono w dalszej
odległości od miejsca wystąpienia zdarzenia niż najbliższy punkt obsługi,
3) transport opony – jeżeli nie ma możliwości wymiany koła na miejscu zdarzenia, Centrum
Alarmowe organizuje i pokrywa koszty transportu koła do najbliższego zakładu
wulkanizacyjnego. Koszt naprawy opony pokrywa Ubezpieczony,
4) pomoc w uruchomieniu pojazdu – jeżeli na skutek rozładowania akumulatora lub
zatankowania niewłaściwego paliwa pojazd jest unieruchomiony, Centrum Alarmowe
organizuje i pokrywa koszty jego uruchomienia do wysokości ustalonego limitu,
5) pomoc na wypadek utraty lub zniszczenia kluczyków – jeżeli na skutek utraty lub zniszczenia
kluczyków nie jest możliwe uruchomienie bądź otwarcie pojazdu, Centrum Alarmowe
organizuje i pokrywa koszty uruchomienia / otwarcia pojazdu do wysokości ustalonego limitu,
6) transport kierowcy i pasażerów do najbliższego warsztatu – jeżeli w wyniku uruchomienia
pojazdu jest on odholowany przez Centrum Alarmowe do najbliższego warsztatu, Centrum
Alarmowe organizuje i pokrywa koszty transportu kierowcy i pasażerów unieruchomionego
pojazdu do najbliższego warsztatu do wysokości ustalonego limitu,
7) opieka nad dziećmi – jeżeli w wyniku wypadku Ubezpieczony został przewieziony do szpitala,
Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty opieki nad podróżującymi z Ubezpieczonym
małoletnimi dziećmi do wysokości ustalonego limitu. Świadczenie to jest organizowane w
przypadku, gdy Ubezpieczony był jedynym opiekunem dzieci w momencie wypadku,
8) opieka nad zwierzętami – jeżeli w wyniku wypadku Ubezpieczony został przewieziony do
szpitala, Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty opieki nad przewożonymi w
pojeździe zwierzętami do wysokości ustalonego limitu. Świadczenie to jest organizowane w
przypadku, gdy Ubezpieczony był jedynym opiekunem zwierząt w momencie wypadku
9) organizację legalnego złomowania i pokrycie kosztów złomowania pojazdu na wniosek
Ubezpieczającego w razie wystąpienia szkody całkowitej,
§7
1. Ubezpieczenie w wariancie czwartym obejmuje udzielenie Ubezpieczonemu natychmiastowej
pomocy assistance, jeżeli pojazd został skradziony lub unieruchomiony w następstwie zdarzeń
powodujących jego wadliwe lub niewłaściwe funkcjonowanie uniemożliwiające jazdę w sposób
bezpieczny lub zgodny z przepisami obowiązującymi w kraju miejsca zdarzenia, powstałych w
wyniku:
1) wypadku drogowego,
2) kradzieży części składowych pojazdu;
3) awarii pojazdu;
4) szkody całkowitej;
5) przebicia opony;
6) rozładowania akumulatora;
7) zatankowania niewłaściwego paliwa
8) utraty lub uszkodzenia kluczy
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2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje:
1) naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia – w celu usprawnienia pojazdu Centrum Alarmowe
przysyła na miejsce awarii pomoc drogową; zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie
naprawę pojazdu niezbędną do kontynuowania podróży lub powrotu do miejsca zamieszkania
Ubezpieczonego w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami obowiązującymi w kraju
wystąpienia zdarzenia,
2) holowanie – jeżeli nie jest możliwa naprawa pojazdu, pilot odholuje pojazd do najbliższego
punktu obsługi albo miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, jeżeli nie jest ono w dalszej
odległości od miejsca wystąpienia zdarzenia niż najbliższy punkt obsługi,
3) transport opony – jeżeli nie ma możliwości wymiany koła na miejscu zdarzenia, Centrum
Alarmowe organizuje i pokrywa koszty transportu koła do najbliższego zakładu
wulkanizacyjnego. Koszt naprawy opony pokrywa Ubezpieczony,
4) pomoc w uruchomieniu pojazdu – jeżeli na skutek rozładowania akumulatora lub
zatankowania niewłaściwego paliwa pojazd jest unieruchomiony, Centrum Alarmowe
organizuje i pokrywa koszty jego uruchomienia do wysokości ustalonego limitu,
5) pomoc na wypadek utraty lub zniszczenia kluczyków – jeżeli na skutek utraty lub zniszczenia
kluczyków nie jest możliwe uruchomienie bądź otwarcie pojazdu, Centrum Alarmowe
organizuje i pokrywa koszty uruchomienia / otwarcia pojazdu do wysokości ustalonego limitu,
6) transport kierowcy i pasażerów do najbliższego warsztatu – jeżeli w wyniku uruchomienia
pojazdu jest on odholowany przez Centrum Alarmowe do najbliższego warsztatu, Centrum
Alarmowe organizuje i pokrywa koszty transportu kierowcy i pasażerów unieruchomionego
pojazdu do najbliższego warsztatu do wysokości ustalonego limitu,
7) opieka nad dziećmi – jeżeli w wyniku wypadku Ubezpieczony został przewieziony do szpitala,
Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty opieki nad podróżującymi z Ubezpieczonym
małoletnimi dziećmi do wysokości ustalonego limitu. Świadczenie to jest organizowane w
przypadku, gdy Ubezpieczony był jedynym opiekunem dzieci w momencie wypadku,
8) opieka nad zwierzętami – jeżeli w wyniku wypadku Ubezpieczony został przewieziony do
szpitala, Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty opieki nad przewożonymi w
pojeździe zwierzętami do wysokości ustalonego limitu. Świadczenie to jest organizowane w
przypadku, gdy Ubezpieczony był jedynym opiekunem zwierząt w momencie wypadku
9) organizację legalnego złomowania i pokrycie kosztów złomowania pojazdu na wniosek
Ubezpieczającego w razie wystąpienia szkody całkowitej,
10) samochód zastępczy – Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty pojazdu zastępczego
(bez ograniczenia przebiegu kilometrów) na okres naprawy pojazdu, nie dłużej jednak niż na 3
dni, z zastrzeżeniem następujących postanowień:
a) W zależności od lokalnych możliwości, klasa pojazdu zastępczego porównywalna z klasą
pojazdu ubezpieczonego, o maksymalnej pojemności silnika 2.000 cm3
b) W przypadku pojazdu inwalidzkiego, specjalnie zaadaptowanego, Centrum Alarmowe
zapewnia pojazd zastępczy z kierowcą, jeżeli żaden z pasażerów nie może prowadzić
dostarczonego pojazdu zastępczego.
c) Świadczenia pojazdu zastępczego nie obejmują kosztów paliwa do pojazdu zastępczego,
opłat dodatkowych oraz ubezpieczeń innych niż OC/AC.
d) Świadczenia pojazdu zastępczego przysługują wyłącznie w sytuacji, gdy konieczne było
holowanie ubezpieczonego pojazdu.
11) jeżeli pojazd został odholowany przez pilota do punktu obsługi i nie może być naprawiony tego
samego dnia lub miała miejsce kradzież pojazdu, a zdarzenie miało miejsce w odległości
powyżej 50 km od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, zakres ubezpieczenia obejmuje
z uwzględnieniem lokalnych możliwości, również:
a) Zakwaterowanie w hotelu kierowcy i pasażerów – Centrum Alarmowe organizuje i
pokrywa koszty zakwaterowanie ze śniadaniem w hotelu trzygwiazdkowym na okres
nieprzekraczający czasu naprawy pojazdu, nie dłużej jednak niż na 3 dni, wraz z
transportem do hotelu, z zastrzeżeniem, iż świadczenie zakwaterowania w hotelu nie
obejmuje innych wydatków poniesionych przez kierowcę i pasażerów związanych z
pobytem w hotelu np.: telefon, dodatkowe wyżywienie lub inne usługi świadczone przez
hotel.
b) Transport kierowcy i pasażerów do miejsca zamieszkania lub do miejsca docelowego
podróży – Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty dalszego transportu do
miejsca docelowego podróży lub do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego (do
bliższego z tych dwóch miejsc), pociągiem I klasy (wraz z transportem do i z dworca
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12)

13)
14)

15)

16)

17)

kolejowego). Jeżeli czas podróży przekracza 8 godzin, wówczas transport może się
odbyć samolotem w klasie turystycznej (wraz z transportem do i z lotniska).
pokrycie kosztów sprowadzenia pojazdu po naprawie – Centrum Alarmowe organizuje i
pokrywa koszty transportu w jedną stronę pociągiem I klasy lub samolotem (w klasie
turystycznej), jeżeli odległość przekracza 1.000 km. Na życzenie Ubezpieczonego istnieje
możliwość odebrania pojazdu przez wskazanego w Centrum Alarmowe kierowcę, który
dostarczy pojazd do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego lub do miejsca docelowego
podróży. W takim przypadku Ubezpieczony pokrywa koszt paliwa, dodatkowego
ubezpieczenia i opłat drogowych. Alternatywnie Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa
koszty podróży kierowcy zastępczego po odbiór naprawionego pojazdu do wysokości
ustalonego limitu. Świadczenie nie obejmuje kosztów paliwa i opłat drogowych. świadczenia te
organizowane są dla Ubezpieczonych, którzy skorzystali z jednego ze świadczeń
wymienionych w pkt. 10-11,
parkowanie pojazdu – jeżeli z racji wystąpienia zdarzenia assistance zachodzi potrzeba
przechowania pojazdu na dozorowanym parkingu płatnym, Europ Assistance zorganizuje i
pokryje koszty parkowanie pojazdu do wysokości ustalonego limitu,
dostawę części zamiennych – świadczenie realizowane wyłącznie poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej w sytuacji, gdy części zamienne niezbędne do funkcjonowania
pojazdu oraz konieczne do jego naprawy w następstwie zdarzenie uprawniającego do
korzystania ze świadczeń nie mogą być zapewnione przez punkt obsługi dokonujący naprawy,
transport medyczny – w razie zdarzeń niewymagających interwencji pogotowia ratunkowego
Centrum Alarmowe organizuje transport Ubezpieczonego z miejsca pobytu Ubezpieczonego
do szpitala lub innej placówki medycznej odpowiednio wyposażonej do udzielenia pomocy. O
celowości transportu oraz wyborze środka transportu decyduje lekarz pierwszego kontaktu
wysłany przez Centrum Alarmowe lub lekarz Centrum Alarmowego.
infolinia medyczna – Całodobowe usługi informacyjne w ramach Infolinii Medycznej,
dotyczące miedzy innymi takich zagadnień jak:
a) Informacja medyczna o danym schorzeniu, zastosowanym leczeniu, nowoczesnych
metodach leczenia (w ramach obowiązujących w Polsce przepisów),
b) Baza danych aptek na terenie całego kraju, w tym również adresy, godziny pracy oraz
numery telefonów,
c) Informacja farmaceutyczna o danym leku (stosowanie, odpowiedniki, działanie uboczne,
interakcje z innymi lekami, możliwość przyjmowania leków w czasie ciąży i laktacji) – w
ramach obowiązujących w Polsce przepisów,
d) Informacja o rekomendowanych placówkach medycznych na terenie kraju,
e) Informacja o rekomendowanych placówkach diagnostycznych,
f) Informacja o rekomendowanych placówkach odnowy biologicznej, rehabilitacyjnych i
sanatoryjnych,
g) Informacja o rekomendowanych placówkach lecznictwa zamkniętego (szpitale prywatne,
szpitale najwyższego stopnia referencji oraz kliniki Akademii Medycznych),
h) Informacja o działaniach, które należy podjąć przez oraz w trakcie podroży, na przykład
niezbędnych szczepieniach, specyfice danego kraju lub regionu świata (w aspekcie
medycznym i ochrony zdrowia),
i) Informacja o uwarunkowaniach medycznych dotyczących poszczególnych schorzeń oraz
promocji zdrowia, w tym o dietach, ciąży, profilaktyce antynikotynowej,
j) Informacja o grupach wsparcia w Polsce, dla osób dotkniętych alkoholizmem, trudna
sytuacja rodzinna, cierpiących na określone schorzenia (np. cukrzyce, chorobę serca) dla
kobiet po mastektomii, dla rodziców ciężko chorych dzieci,
k) Informacja o badaniach kontrolnych dla grup wiekowych o podwyższonym ryzyku
zachorowań
Usługi Concierge – na życzenie Ubezpieczonego Centrum Alarmowe organizuje określone
świadczenia. Przykładowe świadczenia:
a) organizacja dostawy określonych towarów (kwiatów, zakupów, alkoholu) pod wskazany
adres),
b) organizacja wypoczynku w wybranym miejscu (rezerwacja hotelu, pensjonatu, wycieczki,
biletów lotniczych, kolejowych)
c) rezerwacja i dostarczenie biletów na wybrany koncert, mecz, spektakl pod wskazany
adres,
d) dokonanie rezerwacji w wybranej restauracji, klubie sportowym, centrum biznesowym,
stacji obsługi pojazdów,
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e) organizacja opieki do dzieci,
f) organizacja wynajęcia i podstawienia samochodu zastępczego,
g) organizacja wynajęcia i podstawienia limuzyny z kierowcą,
h) organizacja usług drobnej pomocy domowej itp.
Koszty powyższych świadczeń pokrywa klient i są one zawsze przedstawiane klientowi przed
zorganizowaniem usługi.
18) Pomoc prawna – Centrum Alarmowe zorganizuje wizytę prawnika i / lub tłumacza podczas
dochodzeń policyjnych oraz zorganizuje przedpłatę kaucji.
19) Usługi tłumaczenia – Centrum Alarmowe zorganizuje pomoc tłumacza w przypadku
konieczności porozumienia się Ubezpieczonego z odpowiednimi organami za granicą,
następującej na skutek zdarzenia objętego ubezpieczeniem.
20) Pomoc administracyjna – Centrum Alarmowe zapewnia pomoc w przypadku utraty lub
kradzieży niezbędnych dokumentów podróżnych takich jak paszport, wiza wjazdowa, bilet
lotniczy, itp., polegającą na udzieleniu Ubezpieczonemu niezbędnych informacji dotyczących
formalności, jakich należy dopełnić u odpowiednich władz lub innych służb w celu uzyskania
wymiany utraconych lub skradzionych dokumentów
Świadczenia określone w pkt 18 - 20 powyżej przysługują w przypadku zdarzeń mających miejsce
poza granicami RP.
§8
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje również udzielanie pomocy informacyjnej przez Centrum
Alarmowe, w szczególności na temat:
1. warunków pogodowych,
2. sugerowanych połączeń i objazdów, lokalizacji stacji benzynowych i warsztatów,
3. sytuacji na przejściach granicznych,
4. podróży i turystyki (np. informacje na temat klimatu w danym kraju, szczepień obowiązkowych, wiz,
atrakcji turystycznych),
5. możliwości wypożyczenia samochodu,
6. możliwości skorzystania z sieci Centrum Alarmowego w zakresie holowania pojazdu,
7. usługodawców z sieci Centrum Alarmowego,
8. procedur likwidacji szkód z posiadanych przez Ubezpieczonych polis ubezpieczeniowych,
9. połączeń lotniczych i promowych,
10.kosztów paliwa i opłat drogowych we wskazanym kraju,
11.procedur w ramach ubezpieczeń kosztów leczenia za granicą,
12.możliwości organizacji rozrywek (np. repertuar teatrów, kin, oper, informacje o koncertach i innych
wydarzeniach kulturalnych, informacje na temat klubów wraz z ich adresami), wydarzeń
sportowych (np. informacje o rozgrywkach sportowych i ich wynikach).
§ 9. Wyłączenia odpowiedzialności
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody:
1. objęte zakresem ubezpieczenia pojazdów autocasco;
2. spowodowane umyślnie przez właściciela pojazdu albo osobę, z którą pozostaje on we wspólnym
gospodarstwie domowym;
3. powstałe podczas prowadzenia pojazdu przez właściciela pojazdu lub osobę uprawnioną do
korzystania z tego pojazdu:
a) w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu,
b) pod wpływem narkotyków i innych środków odurzających lub leków osłabiających zdolność
koncentracji,
c) nie posiadających właściwych uprawnień do kierowania pojazdem w tym również świadectwa
kwalifikacji / zaświadczenia / oświadczenia,
4. w przypadku oddalenia się kierującego, będącego osobą uprawnioną do korzystania lub
rozporządzania pojazdem, z miejsca zdarzenia, gdy fakty towarzyszące temu wskazują na
działanie zmierzające do ukrycia okoliczności wyłączających odpowiedzialność BRE
Ubezpieczenia;
5. powstałe podczas kierowania pojazdem niezarejestrowanym lub pojazdem nie posiadającym
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aktualnego badania technicznego jak również dodatkowego badania technicznego, o którym mowa
w art. 81 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz.602 z
późniejszymi zmianami);
6. wynikające z powtarzających się awarii, będących następstwem nie usunięcia ich przyczyny po
udzieleniu świadczenia przez BRE Ubezpieczenia;
7. powstałe w pojazdach używanych w wyścigach i treningach do wyścigów;
8. powstałe w pojazdach używanych do wynajmu zarobkowego w wypożyczalniach samochodów;
9. powstałe w pojazdach używanych do nauki jazdy;
10.powstałe w pojazdach używanych jako rekwizyty lub do jazd próbnych;
11.powstałe podczas używania pojazdu jako narzędzia przestępstwa, przez właściciela lub osobę
uprawnioną do korzystania lub rozporządzania tym pojazdem;
12.powstałe w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem a także zaistniałe
wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku (bagażu);
13.spowodowane działaniami wojennymi, rozruchami, zamieszkami, aktami terroru, sabotażem lub
powstałe podczas użycia pojazdu w związku z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska,
policji i innych podmiotów a także dotyczące pojazdów czynnie uczestniczących w akcjach
protestacyjnych, blokadach dróg itp.;
14.spowodowane działaniem: energii jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieniowania laserowego
lub maserowego oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego;
15.w pojeździe wprowadzonym nielegalnie w polski obszar celny tj. wówczas, gdy pojazd nie był
zgłoszony lub dostarczony do miejsca odprawy celnej albo w zgłoszeniu celnym lub innym
dokumencie podano nieprawdziwe dane;
16.w pojeździe oddanym do sprzedaży komisowej;
17.polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży bagażu, rzeczy osobistych i przedmiotów
pozostawionych w pojeździe na czas holowania;
§ 10
1. BRE Ubezpieczenia
nie zwraca kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego jeżeli nie
powiadomił o zdarzeniu i nie uzyskał zgody Centrum Alarmowego, nawet jeżeli są one objęte
zakresem ubezpieczenia, a ich wysokość mieści się w granicach limitów odpowiedzialności, o
których mowa w §13.
2. Jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że Ubezpieczony z przyczyn obiektywnych nie był w stanie
zgłosić zdarzenia do Centrum Alarmowego niezwłocznie po jego zajściu, BRE Ubezpieczenia
może dokonać refundacji poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów do wysokości, w jakiej
zostałyby one poniesione, gdyby dane świadczenie było bezpośrednio zorganizowane i opłacone
przez Centrum Alarmowe.
3. Refundacja, o której mowa w ust. 2 może zostać dokonana wyłącznie na podstawie oryginałów
rachunków lub faktur za usługi, których koszt Ubezpieczony poniósł w związku z wystąpieniem
zdarzenia objętego ubezpieczeniem wraz z oryginałami dowodów ich zapłaty.
4. Wniosek o refundacje należy złożyć pisemnie do Centrum Alarmowego na adres: Europ
Assistance Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa.
5. W przypadku uznania zasadności wniosku o refundację Centrum Alarmowe działając w imieniu
BRE Ubezpieczenia dokonuje zwrotu kosztów w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku
o refundację.
§ 11. Zawarcie umowy ubezpieczenia
1. Zawarcie Umowy następuje na podstawie wniosku, złożonego przez Ubezpieczającego na
formularzu ustalonym przez BRE Ubezpieczenia, skierowanego do BRE Ubezpieczenia wyłącznie
za pośrednictwem serwisu internetowego lub telefonu. Wniosek Ubezpieczającego winien zawierać
co najmniej następujące dane:
1) imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) Ubezpieczającego,
2) imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) Ubezpieczonego (dotyczy zawarcia umowy na rzecz
osoby trzeciej),
3) okres ubezpieczenia,
4) wariant ubezpieczenia,
2. BRE Ubezpieczenia może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych
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informacji, mających wpływ na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego.
3. W przypadku gdy wniosek składany jest za pośrednictwem serwisu internetowego, warunkiem
zawarcia Umowy jest akceptacja przez Ubezpieczającego regulaminu świadczenia usług
ubezpieczeniowych drogą elektroniczną, przyjętego uchwałą Zarządu BRE Ubezpieczenia i
stanowiącym integralną część Umowy.
4. Zawarcie umowy BRE Ubezpieczenia potwierdza polisą lub innym dokumentem ubezpieczenia.
5. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy. Co roku, okres na jaki zawarto Umowę ulega
automatycznemu przedłużeniu na kolejne 12 miesięcy, chyba że Ubezpieczający lub BRE
Ubezpieczenia złoży pisemne oświadczenie o nie wyrażeniu zgody na przedłużenie Umowy, nie
później niż na 14 dni przed upływem okresu na jaki zawarto Umowę z zastrzeżeniem ust. 6
poniżej.
6. Umowa nie ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne 12 miesięcy, jeżeli okres eksploatacji
pojazdu, będącego przedmiotem ubezpieczenia, przekroczył 10 lat.

§ 12. Początek i koniec odpowiedzialności
1. Odpowiedzialność BRE Ubezpieczenia rozpoczyna się w dniu określonym w polisie, ale nie
wcześniej niż od dnia następującego po dniu opłacenia składki lub pierwszej raty składki
ubezpieczeniowej.
2. Odpowiedzialność BRE Ubezpieczenia kończy się w dniu określonym w polisie lub w dniu, w
którym Umowa uległa rozwiązaniu lub wygasła, w zależności od tego, które z tych zdarzeń miało
miejsce wcześniej.
§ 13. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia
1. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy Ubezpieczający ma
prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia, w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający
jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy.
2. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się:
1)
z upływem okresu ubezpieczenia na który została zawarta lub automatycznie przedłużona;
2)
w razie nieopłacenia składki lub jej pierwszej raty w terminie w przypadku automatycznego
przedłużenia umowy, z dniem doręczenia przez BRE Ubezpieczenia oświadczenia o
rozwiązaniu umowy lub, w przypadku braku wypowiedzenia umowy, z końcem okresu, za
który przypadała niezapłacona składka;
3)
w razie nieopłacenia kolejnej raty składki pomimo otrzymania od BRE Ubezpieczenia
wezwania do zapłaty, z upływem 7 dni od dnia otrzymania tego wezwania;
3. Wygaśnięcie umowy ubezpieczenia następuje:
1) z chwilą przeniesienia własności pojazdu na inną osobę z zastrzeżeniem ust. 4;
2) z chwilą wyrejestrowania pojazdu;
3) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia;
4. W przypadku przejścia prawa własności pojazdu na dotychczasowego posiadacza umowa
ubezpieczenia nie rozwiązuje się pod warunkiem, że posiadacz pojazdu był w dotychczasowej
umowie ubezpieczenia Ubezpieczającym.
§ 14. Limit odpowiedzialności
1. Górną granicę odpowiedzialności BRE Ubezpieczenia dla jednego zdarzenia stanowi kwota lub
liczba dni zgodnie z poniższą tabelką:
Pakiet usług assistance
Zakres świadczeń
Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia
Holowanie pojazdu do warsztatu lub do
wskazanego miejsca, jeżeli awarii nie
można usunąć w miejscu zdarzenia
Zmiana koła w przypadku przebicia opony

Limity
Polska
do 400 zł

Europa
do 800 zł

do 400 zł

do 800 zł

do 200 zł

do 400 zł
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lub transport do najbliższego zakładu
wulkanizacyjnego, gdy nie ma możliwości
zmiany koła na miejscu
Pomoc w uruchomieniu pojazdu w
przypadku rozładowania akumulatora lub w
przypadku zatankowania niewłaściwego
paliwa
Pomoc w otwarciu i uruchomieniu pojazdu
w przypadku utraty lub uszkodzenia kluczy
Transport kierowcy i pasażerów do
najbliższego warsztatu
Opieka nad dziećmi w razie wypadku
Opieka nad zwierzętami w razie wypadku
Złomowanie pojazdu w przypadku szkody
całkowitej
Zapewnienie kierowcy zastępczego
Pokrycie kosztów parkowania pojazdu na
dozorowanym parkingu, jeżeli zajdzie taka
potrzeba
Pokrycie kosztów sprowadzenia pojazdu do
miejsca zamieszkania kierowcy lub do
miejsca, będącego celem jego podróży po
usunięciu usterki
Dostawa części zamiennych
Pakiet medyczny
Pomoc prawna

do 400 zł

do 800 zł

do 400 zł

do 800 zł

do 500 zł

do 1 000 zł

do 450 zł / 3 dni
do 300 zł / 3 dni

do 900 zł / 3 dni
do 600 zł / 3 dni

do 600 zł

do 600 zł

do 500 zł

do 1 000 zł

do 200 zł

do 200 zł

do 1 000 zł

do 2 000 zł

do 500 zł
-

do 1 000 zł
do 2 000 zł
do 1 000 zł

§ 15. Składka ubezpieczeniowa
1. Wysokość należnej składki ubezpieczeniowej określona jest w umowie ubezpieczenia.
2. Wysokość składki ubezpieczeniowej uzależniona jest od wariantu ubezpieczenia.
3. Przy ustaleniu wysokości składki ubezpieczeniowej uwzględnia się koszty związane z zawarciem
umowy ubezpieczenia oraz z jej wykonaniem.
4. Wysokość składki ubezpieczeniowej ustalana jest według taryfy obowiązującej w dniu zawarcia
(lub zmiany) umowy ubezpieczenia lub w dniu złożenia pisemnej propozycji, o której mowa w ust.
poniżej.
5. W przypadku przedłużenia Umowy na kolejny rok BRE Ubezpieczenia zaproponuje, nie później niż
na 6 tygodni przed datą rozpoczęcia kolejnego okresu ubezpieczenia, nową wysokość składki
ustaloną przy zastosowaniu aktualnej taryfy składek, a także przedstawi inne zmiany Umowy
obowiązujące w kolejnym roku ubezpieczenia.
6. Jeśli w Umowie nie ustalono inaczej, składki są ustalane na poziomie rocznym, przy czym
dopuszcza się możliwość zapłaty składki w równych ratach w terminach i wysokościach
określonych we wniosku.
7. Wysokość składki lub jej raty oraz terminy jej płatności są określone w polisie. Za datę zapłaty
składki, lub raty składki, przyjmuje się datę zaksięgowania jej na rachunku bankowym BRE
Ubezpieczenia.
8. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa
zdarzenia objętego ochrona ubezpieczeniową, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany
wysokości składki, poczynając od dnia, gdy zaszła ta okoliczność, jednak nie wcześniej niż od
początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może
w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
9. Wygaśnięcie, wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z
obowiązku zapłaty składki za okres, w którym BRE Ubezpieczenia udzielało ochrony
ubezpieczeniowej.
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§ 16. Zwrot składki
1. Jeżeli umowa ubezpieczenia wygasła przed końcem okresu ubezpieczenia określonego w polisie,
BRE Ubezpieczenia zwraca składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia.
2. Składkę podlegającą zwrotowi, o której mowa w ust. 1 powyżej, liczy się proporcjonalnie do
niewykorzystanego okresu ubezpieczenia.
§ 17. Obowiązki ubezpieczonego
1. W przypadku powstania szkody Ubezpieczony zobowiązany jest do:
1) podjęcia wszelkich czynności mających na celu zmniejszenie rozmiaru szkody oraz
zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu przed dalszą szkodą;
2) w razie zajścia zdarzenia uprawniającego Ubezpieczonego do korzystania z pomocy
oferowanej przez producenta lub importera pojazdu w ramach gwarancji - skorzystania z niej
w pierwszej kolejności.
2. Ponadto do obowiązków Ubezpieczonego należy:
1) niezwłocznie po zaistnieniu szkody lub uzyskaniu o niej wiadomości zawiadomić telefonicznie
Centrum Alarmowe, dzwoniąc pod numer telefonu (22) 5 704 701;
2) posiadać w momencie zaistnienia szkody polisę, bądź inny dokument ubezpieczenia i okazać
go na żądanie pilota, lub w inny sposób potwierdzić zawarcie umowy ubezpieczenia;
3) podjąć aktywną współpracę z Centrum Alarmowym w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności
powstania szkody i ustalenia jej rozmiaru oraz udzielić wyjaśnień dotyczących szkody,
niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności BRE Ubezpieczenia i zakresu świadczeń;
4) udzielić pilotowi wszelkich niezbędnych pełnomocnictw i okazać mu dowód rejestracyjny
pojazdu;
5) nie powierzać wykonania usług, do których spełnienia zobowiązane jest BRE Ubezpieczenia
innym osobom, chyba że Centrum Alarmowe nie przystąpi do spełniania świadczenia w
okresie 2 (dwóch) godzin od zawiadomienia o szkodzie lub wyrazi zgodę na spełnienie usług
przez inną osobę.
3. BRE Ubezpieczenia ma prawo odmówić spełnienia świadczenia objętego Umową, jeżeli
Ubezpieczający dopuścił się rażącego niedbalstwa w wykonaniu obowiązków określonych w ust. 1
pkt 1) powyżej, a szkoda powstała na skutek niepodanych lub nieprawdziwych okoliczności. Jeżeli
do naruszenia obowiązków informacyjnych doszło z winy umyślnej Ubezpieczającego, w razie
wątpliwości przyjmuje się, że zdarzenie objęte ubezpieczeniem i jego następstwa są skutkiem
niepodanych lub nieprawdziwych okoliczności.
§ 18. Roszczenia regresowe
1. Z dniem wypłaty odszkodowania roszczenie Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego przeciwko
osobie trzeciej, odpowiedzialnej za szkodę, przechodzi z mocy prawa na BRE Ubezpieczenia do
wysokości kosztów świadczeń. Jeżeli BRE Ubezpieczenia
pokryło tylko część szkody,
Ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia roszczeń
przed roszczeniem BRE Ubezpieczenia
2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przechodzi na BRE Ubezpieczenia, jeśli sprawcą szkody
jest osoba, za którą Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność lub z którą pozostaje we wspólnym
gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie..
3. Ubezpieczający obowiązany jest udzielić BRE Ubezpieczenia wszelkich informacji i pomocy,
dostarczyć wymagane dokumenty, a także dokonać lub umożliwić prowadzenie czynności
niezbędnych do skutecznego dochodzenia roszczeń regresowych przeciw osobom trzecim
odpowiedzialnym za szkodę.
4. Jeżeli Ubezpieczający skutecznie zrzekł się, w całości lub części, bez zgody BRE Ubezpieczenia,
praw do roszczenia odszkodowawczego, przysługujących mu w stosunku do osoby
odpowiedzialnej za szkodę, BRE Ubezpieczenia S.A może odmówić organizacji i pokrycia kosztów
świadczeń w całości lub w części. Jeżeli fakt ten zostanie ujawniony już po zorganizowaniu i
pokryciu kosztów świadczeń, BRE Ubezpieczenia może żądać zwrotu całości lub części tych
kosztów.
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§ 19. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zawiadomienia oraz oświadczenia dotyczące Umowy mogą być skutecznie dokonywane
w rozmowie telefonicznej rejestrowanej i archiwizowanej przez BRE Ubezpieczenia, lub za
pośrednictwem serwisu internetowego BRE Ubezpieczenia, lub na piśmie i doręczane za
pokwitowaniem, za wyjątkiem oświadczeń dotyczących rozwiązania Umowy, które mogą być
składane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Jeżeli Ubezpieczający zmienił swój adres i nie zawiadomił o tym BRE Ubezpieczenia, przyjmuje
się, że BRE Ubezpieczenia dopełnił obowiązku zawiadomienia, jeżeli pismo zostało wysłane pod
ostatni znany adres Ubezpieczającego. Oświadczenie lub zawiadomienie uważa się za doręczone
w chwili, w której Ubezpieczający mógłby je otrzymać, gdyby nie nastąpiła zmiana adresu.
3. Wszelkie wypłaty będą dokonywane przez strony Umowy na rachunki bankowe określone w
Umowie. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli polecenie przelewu środków
pieniężnych zostało dokonane najpóźniej w ostatnim dniu terminu.
4. W zakresie opodatkowania świadczeń należnych z tytułu Umowy zastosowanie mają odpowiednio
obowiązujące przepisy prawa podatkowego.
5. Wszelkie spory wynikające z umowy ubezpieczenia będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla
miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego.
§ 20.
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu BRE Ubezpieczenia
TU S.A. nr BRE-TU/2007/7/2/3 z dnia 16 lipca 2007 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia
zawieranych od dnia 7 sierpnia 2007 r.

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Jarosław Mastalerz

Elżbieta Pacholczuk
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OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ
POSIADACZA POJAZDU
§ 1. Postanowienia ogólne
Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej Posiadacza Pojazdu, zwane dalej OWU,
stanowią podstawę do zawierania przez BRE Ubezpieczenia TU S.A., zwane dalej BRE
Ubezpieczenia umów ubezpieczenia z osobami fizycznymi, prawnymi lub jednostkami
organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, których przedmiotem jest udzielenie przez
BRE Ubezpieczenia ochrony ubezpieczeniowej.
§ 2. Definicje
1. Ubezpieczający - podmiot zawierający umowę ubezpieczenia, zobowiązany do opłacenia
składki.
2. Ubezpieczony - podmiot, na rzecz którego BRE Ubezpieczenia udziela ochrony
ubezpieczeniowej.
3. Umowa
- umowa ubezpieczenia zawarta między BRE Ubezpieczenia a Ubezpieczającym na
podstawie niniejszych OWU.
4. Polisa – dokument potwierdzający zawarcie Umowy.
5. Suma ubezpieczenia - kwota określona w polisie stanowiąca górną granicę odpowiedzialności
BRE Ubezpieczenia.
6. Posiadacz pojazdu – właściciel pojazdu, którego dane osobowe wymienione są w polisie.
7. Pojazd – samochód osobowy albo samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5
(trzech i pół) tony,.
8. Zdarzenie szkodowe – zdarzenie objęte postanowieniami Umowy, które może doprowadzić do
poniesienia przez Ubezpieczonego kosztów ochrony prawnej,
9. Osoby bliskie - małżonek oraz dzieci własne, przysposobione i przyjęte na wychowanie.
10.Wojna – wojna domowa, konflikt zbrojny z innym państwem, bunt, przewrót, działanie sił
zbrojnych, wprowadzenie stanu wojennego lub wyjątkowego oraz inne zdarzenia o podobnym
charakterze.
11.Zamieszki – gwałtowne demonstracje lub wrogie akcje skierowane przeciwko władzy, których
celem jest zmiana istniejącego porządku prawnego.
12.Strajk – przerwa w pracy podjęta przez pracowników w zamiarze wymuszenia spełnienia żądań o
charakterze politycznym, ekonomicznym lub socjalnym.
13.Terroryzm/sabotaż – nielegalne akcje indywidualne lub grupowe organizowane z pobudek
politycznych, religijnych lub ideologicznych skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu
zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego (terroryzm) lub dezorganizacji
funkcjonowania transportu publicznego, zakładów produkcyjnych lub usługowych, (sabotaż).
§ 3. Przedmiot i zakres Ubezpieczenia
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest dbanie o interesy prawne Ubezpieczonego, jako właściciela lub
posiadacza pojazdu, którego numery rejestracyjne zostały wpisane do polisy, a także ponoszenie
kosztów z tym związanych, w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa
polskiego, na zasadach i warunkach określonych w OWU, jeżeli zdarzenie powodujące
konieczność ochrony prawnej nastąpiło w okresie ubezpieczenia.
2. BRE Ubezpieczenia zobowiązuje się, w zakresie zagwarantowanym w Umowie i do wysokości
Sumy Ubezpieczenia, reprezentować interesy prawne Ubezpieczonego, a także ponieść
następujące koszty niezbędnej ochrony prawnej Ubezpieczonego:
1) Koszty procesu sądowego przed sądem powszechnym, w tym:
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3.

4.

5.

6.
7.

a) wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego lub
obrony, do wysokości stawki podstawowej, ustalonej zgodnie z odpowiednimi
przepisami regulującymi wysokość wynagrodzenia za czynności adwokata lub radcy
prawnego; w przypadku braku takich przepisów stosuje się odpowiednie przepisy
stanowiące podstawę do zasądzania przez sądy kosztów zastępstwa prawnego lub
obrony dla adwokata lub radcy prawnego; w przypadku braku również i takich
przepisów, stosuje się odpowiednio przepisy regulujące zasady ponoszenia przez
Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej z urzędu; w każdym
przypadku wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego z tytułu zastępstwa lub
obrony ustala się w wysokości nie wyższej niż dla adwokata lub radcy prawnego
mającego siedzibę w miejscowości, w której znajduje się siedziba sądu właściwego
miejscowo i rzeczowo do orzekania w sprawie I instancji,
b) koszty sądowe wszystkich instancji,
c) koszty poniesione przez stronę przeciwną w związku z obroną jej prawnych
interesów, o ile Ubezpieczony jest zobowiązany do ich pokrycia na mocy
prawomocnego orzeczenia,
2) wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego z tytułu reprezentacji przed organami
administracji publicznej w wysokości zależnej od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy, nie
więcej jednak niż do kwoty 6% Sumy Ubezpieczenia za każdą instancję,
3) koszty postępowania egzekucyjnego w zakresie maksymalnie trzech dowolnie wybranych
przedmiotów egzekucji, podjętego na podstawie jednego tytułu wykonawczego w
stosunku do tego samego podmiotu, w wysokości nie większej niż łącznie 20% Sumy
Ubezpieczenia.
Ochronę prawną uważa się za niezbędną, jeżeli:
a) istnieje szansa korzystnego dla Ubezpieczonego zakończenia sprawy,
b) ochrona interesów prawnych nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami,
c) koszty ochrony interesów prawnych nie są rażąco wysokie w porównaniu z
zamierzonym celem.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje udzielenie ochrony prawnej w przypadku zdarzeń mających
związek z użytkowaniem lub posiadaniem pojazdu, którego numery rejestracyjne zostały wpisane
do polisy w zakresie:
a) dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu doznanej szkody na osobie lub
mieniu, do jakich doszło w w następstwie kolizji lub wypadku drogowego, z wyjątkiem
roszczeń wynikających z czynności prawnych,
b) obrony w postępowaniach karnych wszczętych przeciwko Ubezpieczonemu w
następstwie kolizji lub wypadku drogowego lub naruszenia lub podejrzenia o
naruszenie przepisów obowiązującego prawa o ruchu drogowym,
c) reprezentacji w postępowaniu w sprawie zatrzymania prawa jazdy Ubezpieczonego
lub dowodu rejestracyjnego pojazdu wymienionego w Umowie, o ile to postępowanie
zostało wszczęte w następstwie kolizji lub wypadku drogowego lub naruszenia lub
podejrzenia o naruszenie przepisów obowiązującego prawa o ruchu drogowym.
W odniesieniu do postępowań karnych ochrona ubezpieczeniowa dotyczy wyłącznie tych czynów,
w których karalne jest nieumyślne popełnienie danego czynu. W przypadku stwierdzenia winy
umyślnej w prawomocnym orzeczeniu sądu, BRE Ubezpieczenia przysługuje roszczenie
regresowe do Ubezpieczonego o zwrot uprzednio wypłaconych świadczeń.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje zdarzeń szkodowych zaistniałych przed zawarciem
Umowy lub pozostających w związku przyczynowym ze zdarzeniem, które zaistniało przed
zawarciem Umowy.
Ochroną Ubezpieczeniową objęte są jedynie zdarzenia zaistniałe na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.

§ 4. Wyłączenia odpowiedzialności
1. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
1) zdarzeń, w czasie których Ubezpieczony był pod wpływem alkoholu, narkotyków lub
innych środków odurzających,
2) roszczeń wynikających ze zdarzeń powstałych w wyniku rażącego niedbalstwa
Ubezpieczonego, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych
okolicznościach względom słuszności,
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3) roszczeń wysuwanych przez osoby bliskie w stosunku do Ubezpieczonych,
4) roszczeń dotyczących kolizji lub wypadków drogowych, jeżeli Ubezpieczony lub
Współubezpieczony będący kierowcą pojazdu nie posiadał wymaganych uprawnień
(zgodnie z prawem kraju, w którym doszło do zdarzenia ubezpieczeniowego) do
kierowania pojazdem, lub pojazd nie był dopuszczony do ruchu, lub nie posiadał
aktualnych badań technicznych,
5) roszczeń wynikających z uczestnictwa w wyścigach samochodowych lub treningach
do takich imprez,
6) zdarzeń
ubezpieczeniowych
powstałych
wskutek
umyślnego
działania
Ubezpieczonego lub związanych z umyślnym popełnieniem przez Ubezpieczonego
przestępstwa lub wykroczenia,
7) zdarzeń powstałych wskutek napaści lub wrogich działań obcych sił zbrojnych,
niezależnie, czy wypowiedziano wojnę, czy nie, wojny domowej, zamieszek, strajków,
sabotażu, rebelii, rewolucji, stanu wojennego lub aktu terroryzmu, a także podczas
czynnego udziału w blokadach dróg, akcjach protestacyjnych itp.,
8) zdarzeń powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązkowymi
świadczeniami na rzecz wojska lub policji, lub w wyniku konfiskaty, nacjonalizacji,
zarekwirowania, uszkodzenia lub zniszczenia spowodowanych w wyniku
rozporządzeń jakiegokolwiek rządu lub władzy państwowej lub lokalnej,
9) zdarzeń spowodowanych trzęsieniem ziemi,
10) zdarzeń spowodowanych działaniem energii jądrowej,
11) reprezentowania interesów Ubezpieczonego przed organami administracyjnym,
podatkowymi lub celnymi,
12) reprezentowania interesów Ubezpieczonego w postępowaniu przed Trybunałem
Konstytucyjnym, sądami konstytucyjnymi oraz trybunałami międzynarodowymi,
13) roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów
obejmujących bezpośrednio lub pośrednio przewóż rzeczy lub osób, a także roszczeń
z tytułu szkody powstałej na towarach przewożonych pojazdem wymienionym w
Umowie w celach zarobkowych,
14) kosztów poniesionych w postępowaniu wszczętym w okresie odpowiedzialności BRE
Ubezpieczenia, w wyniku apelacji lub wniesienia innego środka zaskarżenia, albo
wznowienia postępowania, jeżeli dotyczą postępowania prowadzonego przed
rozpoczęciem okresu odpowiedzialności BRE Ubezpieczenia,
15) dochodzenia roszczeń, które zostały przeniesione na Ubezpieczonego, lub kosztów,
do których poniesienia zobowiązana jest inna osoba niż Ubezpieczony,
16) kosztów procesów w sprawach o odszkodowania, wytoczonych przeciwko
Ubezpieczonemu, jak również odszkodowań, które musi zapłacić Ubezpieczony,
17) kosztów związanych z zawinionym przez Ubezpieczonego uchybieniem terminów
ustawowych do dokonania konkretnych czynności albo nieuzasadnioną zwłoką w
powiadomieniu BRE Ubezpieczenia o terminach lub zobowiązaniach,
18) kosztów ochrony prawnej pokrytych na podstawie innej umowy ubezpieczenia,
19) obrony interesów prawnych Ubezpieczonego w postępowaniu wszczętym w związku z
zarzutem naruszenia zakazu postoju, zatrzymywania się lub parkowania w
niedozwolonym miejscu,
20) kosztów poniesionych na opłacenie kar sądowych i administracyjnych, grzywien i
innych kar pieniężnych nałożonych na Ubezpieczonego,
21) kosztów związanych ze świadomym udzieleniem przez Ubezpieczonego
nieprawdziwych informacji lub zatajeniem przez Ubezpieczonego informacji lub
dokumentów mogących mieć wpływ na sposób świadczenia pomocy prawnej albo
przebieg postępowania,
22) kosztów, których poniesienie nie zostało uzgodnione z BRE Ubezpieczenia,
23) roszczeń wobec BRE Ubezpieczenia albo działającego w jego imieniu podmiotu
zajmującego się likwidacją szkód.
§ 5. Zawarcie Umowy
1. Zawarcie Umowy następuje na podstawie wniosku, złożonego przez Ubezpieczającego na
formularzu ustalonym przez BRE Ubezpieczenia, skierowanego do BRE Ubezpieczenia wyłącznie
za pośrednictwem serwisu internetowego lub telefonu.
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2. Wniosek ten stanowi integralną część Umowy.
3. W przypadku, gdy wniosek składany jest za pośrednictwem serwisu internetowego, warunkiem
zawarcia Umowy jest akceptacja przez Ubezpieczającego regulaminu świadczenia usług
ubezpieczeniowych drogą elektroniczną, przyjętego uchwałą Zarządu BRE Ubezpieczenia i
stanowiącym integralną część Umowy.
4. Ubezpieczający obowiązany jest udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone w
formularzu wniosku lub skierowane do niego na piśmie przed zawarciem Umowy.
5. Podczas trwania Umowy a w szczególności po zgłoszeniu zdarzenia szkodowego, BRE
Ubezpieczenia ma prawo do weryfikacji informacji podanych przez Ubezpieczającego we wniosku
oraz dokumentów potwierdzających te informacje.
§ 6. Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialności
1.

2.
3.

Umowa zawierana jest na 12 miesięcy. Co roku, okres na jaki zawarto Umowę ulega
automatycznemu przedłużeniu na kolejne 12 miesięcy, chyba że Ubezpieczający lub BRE
Ubezpieczenia złoży pisemne oświadczenie o nie wyrażeniu zgody na przedłużenie Umowy, nie
później niż na 14 dni przed upływem okresu na jaki zawarto Umowę.
Odpowiedzialność BRE Ubezpieczenia rozpoczyna się w dniu określonym w polisie, ale nie
wcześniej niż od dnia następującego po dniu opłacenia składki lub pierwszej raty składki
ubezpieczeniowej.
Odpowiedzialność BRE Ubezpieczenia kończy się w dniu określonym w polisie lub w dniu, w
którym Umowa uległa rozwiązaniu lub wygasła, w zależności od tego, które z tych zdarzeń
miało miejsce wcześniej.

§ 7. Suma ubezpieczenia
1. Określona w polisie suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności BRE
Ubezpieczenia z tytułu wszystkich zdarzeń, które zaszły w każdym 12-miesięcznym okresie, na
jaki zawarto umowę lub automatycznie przedłużono.
2. Suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu o kwoty wypłaconych świadczeń, o ile zdarzenia, z
tytułu których wypłacono te świadczenia, zaszły w tym samym 12-miesięcznym okresie, na który
zawarto umowę lub automatycznie przedłużono. aż do jej wyczerpania.
§ 8. Składka
1. Składka jest ustalana według taryfy składek obowiązującej w dniu zawarcia Umowy lub w dniu
złożenia pisemnej propozycji, o której mowa w ust. 3 poniżej. Jej wysokość uzależniona jest od:
a) sumy ubezpieczenia,
b) sposobu płatności składki,
c) innych czynników wpływających na prawdopodobieństwo powstania zdarzenia
szkodowego lub na wysokość świadczenia.
2. W uzasadnionych przypadkach BRE Ubezpieczenia przy ustalaniu wysokości składki może
uwzględnić inne niż wskazane w ust. 1 kryteria indywidualne, w szczególności dotyczące
Ubezpieczonego lub przedmiotu ubezpieczenia.
3. W przypadku przedłużenia Umowy na kolejny rok BRE Ubezpieczenia zaproponuje, nie później
niż na 6 tygodni przed datą rozpoczęcia kolejnego okresu ubezpieczenia, nową wysokość składki
ustaloną przy zastosowaniu aktualnej taryfy składek, a także przedstawi inne zmiany Umowy
obowiązujące w kolejnym roku ubezpieczenia.
4. Jeśli w Umowie nie ustalono inaczej, składki są ustalane na poziomie rocznym, przy czym
dopuszcza się możliwość zapłaty składki w równych ratach w terminach i wysokościach
określonych we wniosku.
5. Wysokość składki lub jej raty oraz terminy jej płatności są określone w polisie. Za datę zapłaty
składki lub raty składki przyjmuje się dzień zaksięgowania jej na rachunku bankowym BRE
Ubezpieczenia.
6. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa
wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od
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dnia, gdy zaszła ta okoliczność, jednak nie wcześniej niż od początku bieżącego okresu
ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni
wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
7. Wygaśnięcie, wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z
obowiązku zapłaty składki za okres, w którym BRE Ubezpieczenia udzielało ochrony
ubezpieczeniowej.
8. W razie wygaśnięcia Umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta, lub automatycznie
przedłużona, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres
ubezpieczenia.
9. Składkę podlegającą zwrotowi, o której mowa w ustępie powyżej, liczy się proporcjonalnie do
niewykorzystanego okresu ubezpieczenia.
§ 9. Rozwiązanie i wygaśnięcie Umowy
1. Ubezpieczający, który nie jest przedsiębiorcą może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia
jej zawarcia, a w przypadku gdy jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
2. Rozwiązanie Umowy następuje:
a) z upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, lub automatycznie przedłużona,
b) z chwilą wypłaty lub wypłat odszkodowania w łącznej kwocie równej sumie
ubezpieczenia ustalonej dla niego w polisie,
c) w razie nieopłacenia składki lub jej pierwszej raty w terminie, z dniem doręczenia
przez BRE Ubezpieczenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy lub, w braku
wypowiedzenia umowy, z końcem okresu, za który przypadała nie zapłacona składka,
d) w razie nieopłacenia kolejnej raty składki pomimo otrzymania od BRE Ubezpieczenia
wezwania do zapłaty, z upływem 7 dni od dnia otrzymania tego wezwania,
3. Wygaśnięcie Umowy następuje:,
a) z dniem zbycia, wyrejestrowania lub utraty pojazdu, z wyjątkiem przypadków, gdy
zbycie pojazdu następuje na rzecz kredytobiorcy lub korzystającego z pojazdu
oddanego w leasing - odpowiednio w ramach umowy kredytowej lub leasingowej pod warunkiem wcześniejszego zawiadomienia BRE Ubezpieczenia za
pośrednictwem serwisu Internetowego lub telefonu o zmianach w tych umowach,
b) z dniem odstąpienia od Umowy albo jej rozwiązania zgodnie z ust. 4 poniżej.
4. Ubezpieczający w ciągu 30 dni od daty wypłaty odszkodowania albo od daty doręczenia odmowy
wypłaty odszkodowania ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu
wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się z dniem doręczenia wypowiedzenia.
§ 10. Obowiązki Ubezpieczającego
1.

W czasie trwania Umowy Ubezpieczający obowiązany jest:
1) w ciągu 5 dni roboczych zawiadomić BRE Ubezpieczenia o wszelkich zmianach
okoliczności, o które BRE Ubezpieczenia zapytywało we wniosku ubezpieczeniowym
albo przed zawarciem Umowy w innych pismach,
2) najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zbycia pojazdu poinformować o tym fakcie BRE
Ubezpieczenia za pośrednictwem serwisu Internetowego lub telefonu.
2. W razie powstania zdarzenia szkodowego Ubezpieczający zobowiązany jest:
a) w ciągu 7 dni roboczych poinformować BRE Ubezpieczenia o zaistnieniu zdarzenia
szkodowego, wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia oraz przedłożyć materiały
dowodowe i dokumenty,
b) użyć wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia i ograniczenia przewidywanych
kosztów,
c) unikać działań lub zaniechania działań, które mogłoby spowodować niepotrzebne
zwiększenie kosztów lub trudności w uzyskaniu ich zwrotu od strony przeciwnej.
3.
Obowiązki związane z zawarciem oraz wykonaniem Umowy na rzecz osoby trzeciej ciążą na
Ubezpieczającym. Jeżeli Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu Umowy na jego rzecz,
obowiązki te ciążą na nim od chwili, w której dowiedział się o tym fakcie. Obowiązek zapłaty
składki ciąży wyłącznie na Ubezpieczającym.
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§ 11. Ochrona ubezpieczeniowa
1. BRE Ubezpieczenia ma obowiązek, w ciągu dwóch tygodni od powzięcia od Ubezpieczonego
informacji o zdarzeniu ubezpieczeniowym oraz otrzymania dokumentów potrzebnych do
sprawdzenia zasadności roszczenia, w formie pisemnej potwierdzić udzielenie ochrony
ubezpieczeniowej lub odmówić świadczenia, podając przyczyny odmowy.
2. Jeżeli po sprawdzeniu stanu sprawy z uwzględnieniem stanu prawnego i dowodowego BRE
Ubezpieczenia dojdzie do wniosku, że nie ma możliwości korzystnego dla Ubezpieczonego
zakończenia sprawy lub jej koszty pozostają w rażącej dysproporcji do zamierzonego celu, BRE
Ubezpieczenia ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym na piśmie Ubezpieczonego
podając uzasadnienie swojego stanowiska.
3. BRE Ubezpieczenia jest upoważniony na podstawie Umowy do działań w ramach ochrony
interesów prawnych Ubezpieczonego, jak również ma prawo do zlecania wykonywania czynności
z tym związanych innym profesjonalnym podmiotom.
4. Ubezpieczony na żądanie BRE Ubezpieczenia jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia
faktu udzielenia pełnomocnictwa BRE Ubezpieczenia lub podmiotowi wskazanemu przez BRE
Ubezpieczenia pod rygorem nie spełnienia świadczenia ubezpieczeniowego.
5. Ubezpieczonemu przysługuje prawo swobodnego wyboru adwokata lub radcy prawnego w
zakresie reprezentowania lub wspierania jego interesów w postępowaniu sądowym lub
pozasądowym.
6. Zatrudnienia adwokata lub radcy prawnego dokonuje BRE Ubezpieczenia na rzecz
Ubezpieczonego.
7. Za wykonanie zlecenia, o którym mowa w ust. 6 powyżej, adwokat lub radca prawny ponosi w
stosunku do Ubezpieczonego bezpośrednią odpowiedzialność.
§ 12. Wypłata świadczeń
1. Ubezpieczony obowiązany jest dostarczyć do BRE Ubezpieczenia dokumenty niezbędne do
rozpatrzenia wniosku o pokrycie kosztów ochrony prawnej.
2. BRE Ubezpieczenia zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych mu dokumentów.
3. Koszty koniecznej ochrony prawnej, o których mowa w § 3, są wpłacane na odpowiedni rachunek
bankowy, po otrzymaniu przez BRE Ubezpieczenia dokumentów stwierdzających obowiązek ich
zapłaty przez Ubezpieczonego w terminie 14 dni od daty otrzymania tych dokumentów, o ile BRE
Ubezpieczenia potwierdzi udzielenie ochrony ubezpieczeniowej.
4. Dokumentami, o których mowa w ust. 3 powyżej są w szczególności faktury, wezwania sądów lub
innych organów, a także odpisy orzeczeń sądów lub innych organów.
5. BRE Ubezpieczenia może odmówić wypłaty odszkodowania lub ograniczyć jego wysokość, jeżeli
Ubezpieczający podał niezgodne z prawdą okoliczności, o które był pytany przed zawarciem
Umowy lub też nie poinformował o zmianie tych okoliczności w terminach określonych w §10
ust.1, a szkoda powstała na skutek niepodanych lub nieprawdziwych okoliczności. Jeżeli do
naruszenia obowiązków informacyjnych doszło z winy umyślnej Ubezpieczającego, w razie
wątpliwości przyjmuje się, że zdarzenie objęte ubezpieczeniem i jego następstwa są skutkiem
niepodanych lub nieprawdziwych okoliczności.
6. Jeżeli Ubezpieczający lub osoba uprawniona do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z
decyzjami BRE Ubezpieczenia, co do odmowy zaspokojenia roszczenia lub wnosi inne skargi lub
zażalenia, może ona wystąpić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
7. Wniosek, o którym mowa w ustępie powyżej zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni od daty wpływu
do BRE Ubezpieczenia.
8. Ponadto, jeżeli Ubezpieczający lub osoba uprawniona do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza
się z decyzjami BRE Ubezpieczenia, co do odmowy zaspokojenia roszczenia, może wnieść
skargę lub zażalenie do Rzecznika Ubezpieczonych działającego zgodnie z przepisami ustawy o
nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, która weszłą w
życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
§ 13. Regres ubezpieczeniowy
1. Z dniem wypłaty świadczenia z mocy prawa przechodzi na BRE Ubezpieczenia roszczenie
Ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za zdarzenie szkodowe, do
wysokości wypłaconego świadczenia (roszczenie regresowe).
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2. Jeżeli BRE Ubezpieczenia pokryło tylko część świadczeń, Ubezpieczającemu przysługuje, co do
pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem BRE Ubezpieczenia.
3. Ubezpieczający obowiązany jest udzielić BRE Ubezpieczenia wszelkiej pomocy przy dochodzeniu
roszczeń regresowych, w tym dostarczyć odpowiednie dokumenty oraz udzielić niezbędnych
informacji.
4. Jeżeli Ubezpieczający bez zgody BRE Ubezpieczenia zrzekł się roszczenia przeciwko osobie
trzeciej, odpowiedzialnej za zdarzenie szkodowe lub je ograniczył, BRE Ubezpieczenia może
odmówić wypłaty świadczenia lub je odpowiednio zmniejszyć. Jeżeli zrzeczenie się lub
ograniczenie roszczenia zostało ujawnione po wypłacie świadczenia, BRE Ubezpieczenia może
żądać od Ubezpieczającego zwrotu całości lub części wypłaconego świadczenia.
§ 14. Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

Do Umowy mogą być wprowadzone, za zgodą stron, postanowienia dodatkowe lub odmienne od
ustalonych w niniejszych OWU.
Wszystkie postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU muszą
być, pod rygorem ich nieważności, sporządzone na piśmie w formie aneksu lub załącznika do
Umowy.
Wszystkie zmiany Umowy muszą być, pod rygorem ich nieważności, sporządzone na piśmie w
formie aneksu do Umowy.
Wszelkie zawiadomienia oraz oświadczenia dotyczące Umowy mogą być skutecznie
dokonywane w rozmowie telefonicznej rejestrowanej i archiwizowanej przez BRE
Ubezpieczenia, lub za pośrednictwem serwisu internetowego BRE Ubezpieczenia, lub na
piśmie i doręczane za pokwitowaniem, za wyjątkiem oświadczeń dotyczących rozwiązania
Umowy, które mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Jeżeli Ubezpieczający zmienił swój adres i nie zawiadomił o tym BRE Ubezpieczenia, przyjmuje
się, że BRE Ubezpieczenia dopełnił obowiązku zawiadomienia, jeżeli pismo zostało wysłane
pod ostatni znany adres Ubezpieczającego. Oświadczenie lub zawiadomienie uważa się za
doręczone w chwili, w której Ubezpieczający mógłby je otrzymać, gdyby nie nastąpiła zmiana
adresu.
Wszelkie wypłaty będą dokonywane przez strony Umowy na rachunki bankowe określone w
Umowie. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli polecenie przelewu środków
pieniężnych zostało dokonane najpóźniej w ostatnim dniu terminu.
W zakresie opodatkowania świadczeń należnych z tytułu Umowy zastosowanie mają
odpowiednio obowiązujące przepisy prawa podatkowego.
Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla miejsca
zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym
Kodeksu Cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne obowiązujące akty
prawne.
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu BRE
Ubezpieczenia S.A. nr BRE-TU/2007/7/2/4 z dnia 16 lipca 2007 r. i mają zastosowanie do
umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 7 sierpnia 2007 r.
PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Jarosław Mastalerz

Elżbieta Pacholczuk
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Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życia Posiadacza Pojazdu
§ 1. Postanowienia ogólne
Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życia Posiadacza Pojazdu, zwane dalej OWU, stanowią
podstawę do zawierania przez BRE Ubezpieczenia TU S.A., zwane dalej BRE Ubezpieczenia umów
ubezpieczenia z osobami fizycznymi, których przedmiotem jest udzielenie przez BRE Ubezpieczenia
ochrony ubezpieczeniowej.
§ 2. Definicje
1. Ubezpieczający - podmiot zawierający umowę ubezpieczenia, zobowiązany do opłacenia składki.
2. Ubezpieczony - podmiot, na rzecz którego BRE Ubezpieczenia udziela ochrony
ubezpieczeniowej.
3. Uposażony - osoba (lub osoby) wyznaczona przez Ubezpieczonego, uprawniona do otrzymania
świadczenia w przypadku jego śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Jeżeli Ubezpieczony
nie wyznaczył Uposażonego, Uposażony zmarł lub śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w wyniku
umyślnego przestępstwa dokonanego przez Uposażonego świadczenie wypłacane jest członkom
rodziny Ubezpieczonego z pominięciem Uposażonego, według następującej kolejności:
a) małżonkowi,
b) dzieciom, w równych częściach, jeśli brak jest współmałżonka,
c) rodzicom, w równych częściach, jeśli brak jest współmałżonka i dzieci,
d) rodzeństwu w równych częściach, jeśli brak jest współmałżonka, dzieci i rodziców,
e) innym ustawowym spadkobiercom.
4. Umowa - umowa ubezpieczenia zawarta między BRE Ubezpieczenia a Ubezpieczającym na
podstawie niniejszych OWU.
5. Polisa – dokument potwierdzający zawarcie Umowy.
6. Suma ubezpieczenia - kwota określona w polisie stanowiąca górną granicę odpowiedzialności
BRE Ubezpieczenia.
7. Posiadacz pojazdu – właściciel pojazdu, którego dane osobowe wymienione są w polisie.
8. Pojazd – samochód osobowy albo samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do
3,5 (trzech i pół) tony,.
9. Nieszczęśliwy wypadek - przypadkowe zdarzenie, występujące nagle, wywołane przyczyną
zewnętrzną, niezależne od woli Ubezpieczonego; za nieszczęśliwy wypadek nie uważa się zawału
serca, udaru mózgu i innych chorób, nawet występujących nagle.
10. Wojna – wojna domowa, konflikt zbrojny z innym państwem, bunt, przewrót, działanie sił
zbrojnych, wprowadzenie stanu wojennego lub wyjątkowego oraz inne zdarzenia o podobnym
charakterze.
11. Zamieszki – gwałtowne demonstracje lub wrogie akcje skierowane przeciwko władzy, których
celem jest zmiana istniejącego porządku prawnego.
12. Strajk – przerwa w pracy podjęta przez pracowników w zamiarze wymuszenia spełnienia żądań
o charakterze politycznym, ekonomicznym lub socjalnym.
13. Terroryzm/sabotaż – nielegalne akcje indywidualne lub grupowe organizowane z pobudek
politycznych, religijnych lub ideologicznych skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu
zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego (terroryzm), lub dezorganizacji
funkcjonowania transportu publicznego, zakładów produkcyjnych lub usługowych (sabotaż).
§ 3. Przedmiot i zakres Ubezpieczenia
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego, jako właściciela lub posiadacza pojazdu,
którego numery rejestracyjne zostały wpisane do polisy.
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2. Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego powstałą bezpośrednio wskutek
nieszczęśliwego wypadku pojazdu, którego numery rejestracyjne zostały wpisane do polisy,
związanego z:
1) ruchem pojazdu,
2) wysiadaniem lub wsiadaniem do pojazdu,
3) postojem lub naprawą pojazdu w czasie jazdy,
4) załadunkiem, rozładunkiem lub wyładunkiem pojazdu,
5) pożarem, wybuchem lub eksplozją samochodu.
3. Ochroną ubezpieczeniową są zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Albanii,
Andory, Austrii, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii,
Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Lichtenstein, Litwy,
Luksemburga, Łotwy, Macedonii, Malty, Mołdawii, Monako, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rosji
(w części europejskiej), Rumunii, San Marino, Serbii i Czarnogóry, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii,
Szwecji, Turcji (w części europejskiej),Ukrainy, Watykanu, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.
§ 4. Ograniczenia odpowiedzialności
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje wypadków:
a) spowodowanych wskutek spożycia alkoholu przez Ubezpieczonego, nie zaleconego przez
lekarza zażycia środków odurzających lub psychotropowych, użycia narkotyków, usiłowania lub
popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego,
b) spowodowanych z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego,
c) powstałych w wyniku wojny, działań wojennych lub stanu wojennego, aktywnego
i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, terroryzmu, zamieszkach
lub rozruchach,
d) spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio energią jądrową lub promieniowaniem
radioaktywnym,
e) spowodowanych samobójstwem lub okaleczeniem na własna prośbę,
f) związanych z udziałem w wyścigach samochodowych, konkursach, rajdach, treningach,
podczas jazd próbnych, a także podczas prób szybkościowych,
g) powstałych w wyniku choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub zaburzeń
psychicznych Ubezpieczonego oraz ich skutków, a także ataku konwulsji, epilepsji,
h) spowodowanych podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez
posiadania odpowiednich uprawnień lub prowadzenia pojazdów nie dopuszczonych do ruchu
drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 5. Zawarcie Umowy
1. Zawarcie Umowy następuje na podstawie wniosku, złożonego przez Ubezpieczającego na
formularzu ustalonym przez BRE Ubezpieczenia, skierowanego do BRE Ubezpieczenia wyłącznie
za pośrednictwem serwisu internetowego lub telefonu.
2. Wniosek ten stanowi integralną część Umowy.
3. W przypadku gdy wniosek składany jest za pośrednictwem serwisu internetowego, warunkiem
zawarcia Umowy jest akceptacja przez Ubezpieczającego regulaminu świadczenia usług
ubezpieczeniowych drogą elektroniczną, przyjętego uchwałą Zarządu BRE Ubezpieczenia
i stanowiącym integralną część Umowy.
4. Ubezpieczający obowiązany jest udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone
w formularzu wniosku lub skierowane do niego na piśmie przed zawarciem Umowy.
5. BRE Ubezpieczenia zastrzega sobie prawo do uzależnienia zawarcia Umowy od indywidualnej
oceny ryzyka dokonanej przez BRE Ubezpieczenia lub inny podmiot wyspecjalizowany w zakresie
oceny ryzyka.

§ 6. Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialności
1. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy. Co roku, okres na jaki zawarto Umowę ulega
automatycznemu przedłużeniu na kolejne 12 miesięcy, chyba że Ubezpieczający lub
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BRE Ubezpieczenia złoży pisemne oświadczenie o nie wyrażeniu zgody na przedłużenie Umowy,
nie później niż na 14 dni przed upływem okresu na jaki zawarto Umowę.
2. Odpowiedzialność BRE Ubezpieczenia rozpoczyna się w dniu określonym w polisie, ale nie
wcześniej niż od dnia następującego po dniu opłacenia składki lub pierwszej raty składki
ubezpieczeniowej.
3. Odpowiedzialność BRE Ubezpieczenia kończy się w dniu określonym w polisie lub w dniu,
w którym Umowa uległa rozwiązaniu lub wygasła, w zależności od tego, które z tych zdarzeń miało
miejsce wcześniej.
§ 7. Składka
1. Składka jest ustalana według taryfy składek obowiązującej w dniu zawarcia Umowy lub w dniu
złożenia pisemnej propozycji, o której mowa w ust. 3 poniżej. Jej wysokość uzależniona jest od:
a) sumy ubezpieczenia,
b) sposobu płatności składki,
c) innych czynników wpływających na prawdopodobieństwo powstania zdarzenia objętego
ubezpieczeniem.
2. W uzasadnionych przypadkach BRE Ubezpieczenia przy ustalaniu wysokości składki może
uwzględnić inne niż wskazane w ust. 1 kryteria indywidualne w szczególności dotyczące
Ubezpieczonego.
3. W przypadku przedłużenia Umowy na kolejny rok BRE Ubezpieczenia zaproponuje, nie później niż
na 6 tygodni przed datą rozpoczęcia kolejnego okresu ubezpieczenia, nową wysokość składki
ustaloną przy zastosowaniu aktualnej taryfy składek, a także przedstawi inne zmiany Umowy
obowiązujące w kolejnym roku ubezpieczenia.
4. Jeśli w Umowie nie ustalono inaczej, składki są ustalane na poziomie rocznym, przy czym
dopuszcza się możliwość zapłaty składki w równych ratach w terminach i wysokościach
określonych we wniosku.
5. Wysokość składki lub jej raty oraz terminy jej płatności są określone w polisie. Za datę zapłaty
składki lub raty składki przyjmuje się dzień zaksięgowania jej na rachunku bankowym
BRE Ubezpieczenia.
6. W przypadku, gdy składka została rozłożona na raty i świadczenie z tytułu Umowy zostało
przyznane przed dniem wymagalności wszystkich rat składki, to pozostałe do opłacenia raty
składki stają się wymagalne w całości w dniu przyznania świadczenia z tytułu Umowy.
7. W razie ujawnienia okoliczności która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zajścia
wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od dnia,
gdy zaszła ta okoliczność, jednak nie wcześniej niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia.
W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze
skutkiem natychmiastowym.
8. Wygaśnięcie, wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy nie zwalnia Ubezpieczającego
z obowiązku zapłaty składki za okres, w którym BRE Ubezpieczenia udzielało ochrony
ubezpieczeniowej.
9. W razie wygaśnięcia Umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta, lub automatycznie
przedłużona, opłacona składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi, pod
warunkiem, że w okresie odpowiedzialności BRE Ubezpieczenia, określonym w aktualnej polisie
potwierdzającej zawarcie lub automatyczne przedłużenie Umowy, nie nastąpiło zdarzenie, za które
BRE Ubezpieczenia wypłaciło świadczenie, bądź jest zobowiązane do wypłaty świadczenia.
10. Składkę podlegającą zwrotowi, o której mowa powyżej, liczy się proporcjonalnie do
niewykorzystanego okresu ubezpieczenia.

§ 8. Rozwiązanie i wygaśnięcie Umowy.
1. Ubezpieczający, który nie jest przedsiębiorcą może odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie
30 dni od dnia jej zawarcia, a w przypadku gdy jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
2. Rozwiązanie Umowy następuje:
a) z upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, lub automatycznie przedłużona,
b) z chwilą wypłaty świadczenia,
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c) w razie nieopłacenia składki lub jej pierwszej raty w terminie w przypadku automatycznego
przedłużenia umowy, z dniem doręczenia przez BRE Ubezpieczenia oświadczenia
o rozwiązaniu umowy lub, w braku wypowiedzenia umowy, z końcem okresu, za który
przypadała nie zapłacona składka,
d) w razie nieopłacenia kolejnej raty składki pomimo otrzymania od BRE Ubezpieczenia
wezwania do zapłaty, z upływem 7 dni od dnia otrzymania tego wezwania,
3. Wygaśnięcie Umowy następuje:
a) z dniem zbycia, wyrejestrowania lub utraty pojazdu, z wyjątkiem przypadków, gdy zbycie
pojazdu następuje na rzecz kredytobiorcy lub korzystającego z pojazdu oddanego w leasing odpowiednio w ramach umowy kredytowej lub leasingowej - pod warunkiem wcześniejszego
zawiadomienia BRE Ubezpieczenia za pośrednictwem serwisu Internetowego lub telefonu
o zmianach w tych umowach,
b) z dniem odstąpienia od Umowy albo jej rozwiązania zgodnie z ust. 4 poniżej..
4. Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie z zachowaniem 30-dniowego
okresu wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się z dniem doręczenia wypowiedzenia.
§ 9. Obowiązki Ubezpieczającego
1. W czasie trwania Umowy Ubezpieczający obowiązany jest w ciągu 5 dni roboczych zawiadomić
BRE Ubezpieczenia o wszelkich zmianach okoliczności, które mogą mieć wpływ na zwiększenie
prawdopodobieństwa powstania wypadku i o które BRE Ubezpieczenia zapytywało we wniosku
ubezpieczeniowym albo przed zawarciem umowy w innych pismach, (m.in. zmiana adresu
zameldowania, adresu korespondencyjnego).
2. Obowiązki związane z zawarciem oraz wykonaniem Umowy na rzecz osoby trzeciej ciążą na
Ubezpieczającym. Jeżeli Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu Umowy na jego rzecz, obowiązki
te ciążą na nim od chwili, w której dowiedział się o tym fakcie. Obowiązek zapłaty składki ciąży
wyłącznie na Ubezpieczającym.
§ 10. Ustalenie wysokości świadczenia
1. Wysokość świadczenia z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku ustala się po
stwierdzeniu, że istnieje związek przyczynowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem pojazdu
wymienionego w Umowie a śmiercią Ubezpieczonego.
2. W przypadku śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce
w okresie ochrony ubezpieczeniowej, BRE Ubezpieczenia wypłaci świadczenie równe sumie
ubezpieczenia z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.
§ 11. Wypłata świadczenia
1. Uposażony obowiązany jest dostarczyć do BRE Ubezpieczenia dokumenty niezbędne do
rozpatrzenia wniosku o wypłatę świadczenia.
2. BRE Ubezpieczenia zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych mu dokumentów.
3. BRE Ubezpieczenia wypłaci świadczenie w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku o wypłatę
świadczenia, chyba że wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności lub
wysokości świadczenia w terminie 30 dni okazało się niemożliwe. Wówczas świadczenie zostanie
wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie
tych okoliczności było możliwe, z tym że BRE Ubezpieczenia wypłaci bezsporną w świetle
przedłożonych dokumentów część świadczenia w terminie 30 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o wniosku o wypłatę świadczenia.
4. BRE Ubezpieczenia może odmówić wypłaty świadczenia lub ograniczyć jego wysokość, jeżeli
Ubezpieczający zataił lub podał niezgodne z prawdą okoliczności, o które Ubezpieczający był
pytany przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub też nie poinformował o zmianie tych
okoliczności w terminach określonych w §10 ust.1, a zdarzenie objęte ubezpieczeniem powstała na
skutek niepodanych lub nieprawdziwych okoliczności. Jeżeli do naruszenia obowiązków
informacyjnych doszło z winy umyślnej Ubezpieczającego, w razie wątpliwości przyjmuje się, że
zdarzenie objęte ubezpieczeniem i jego następstwa są skutkiem niepodanych lub nieprawdziwych
okoliczności.
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5. Jeżeli Uposażony lub osoba uprawniona do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z decyzjami
BRE Ubezpieczenia co do odmowy zaspokojenia roszczenia, lub wnosi inne skargi lub zażalenia,
może ona wystąpić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
6. Wniosek, o którym mowa w powyżej zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni od daty wpływu do
BRE Ubezpieczenia.
7. Ponadto, jeżeli Uposażony lub osoba uprawniona do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się
z decyzjami BRE Ubezpieczenia, co do odmowy zaspokojenia roszczenia, może wnieść skargę lub
zażalenie do Rzecznika Ubezpieczonych działającego zgodnie z przepisami ustawy o nadzorze
ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, która weszła w życie z dniem
1 stycznia 2004 r.
§ 12. Postanowienia końcowe
1. Do Umowy mogą być wprowadzone, za zgodą stron, postanowienia dodatkowe lub odmienne od
ustalonych w niniejszych OWU.
2. Wszystkie postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU muszą być,
pod rygorem ich nieważności, sporządzone na piśmie w formie aneksu lub załącznika do Umowy.
3. Wszystkie zmiany Umowy muszą być, pod rygorem ich nieważności, sporządzone na piśmie
w formie aneksu do Umowy.
4. Wszelkie zawiadomienia oraz oświadczenia dotyczące Umowy mogą być skutecznie dokonywane
w rozmowie telefonicznej rejestrowanej i archiwizowanej przez BRE Ubezpieczenia, lub za
pośrednictwem serwisu internetowego BRE Ubezpieczenia, za wyjątkiem oświadczeń dotyczących
rozwiązania Umowy, które mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
5. Jeżeli Ubezpieczający zmienił swój adres i nie zawiadomił o tym BRE Ubezpieczenia, przyjmuje
się, że BRE Ubezpieczenia dopełnił obowiązku zawiadomienia, jeżeli pismo zostało wysłane pod
ostatni znany adres Ubezpieczającego. Oświadczenie lub zawiadomienie uważa się za doręczone
w chwili, w której Ubezpieczający mógłby je otrzymać, gdyby nie nastąpiła zmiana adresu.
6. Wszelkie wypłaty będą dokonywane przez strony Umowy na rachunki bankowe określone
w Umowie. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli polecenie przelewu środków
pieniężnych zostało dokonane najpóźniej w ostatnim dniu terminu.
7. W zakresie opodatkowania świadczeń należnych z tytułu Umowy zastosowanie mają odpowiednio
obowiązujące przepisy prawa podatkowego.
8. Wszelkie spory wynikające z umowy ubezpieczenia będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla
miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uposażonego.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym
Kodeksu Cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne obowiązujące akty prawne.
10. Niniejsze
ogólne
warunki
ubezpieczenia
zostały
zatwierdzone
uchwałą
Zarządu
BRE Ubezpieczenia S.A. nr BRE-TU/2007/7/2/6 z dnia 16 lipca 2007 r. i mają zastosowanie do
umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 7 sierpnia 2007 r. .

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Mastalerz

CZŁONEK ZARZĄDU

Elżbieta Pacholczuk
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Ogólne Warunki Ubezpieczenia Niezdolności do Pracy Zarobkowej
Posiadacza Pojazdu
§ 1. Postanowienia ogólne
Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Niezdolności do Pracy Zarobkowej Posiadacza Pojazdu,
zwane dalej OWU, stanowią podstawę do zawierania przez BRE Ubezpieczenia TU S.A., zwane dalej
BRE Ubezpieczenia umów ubezpieczenia z osobami fizycznymi, których przedmiotem jest udzielenie
przez BRE Ubezpieczenia ochrony ubezpieczeniowej.
§ 2. Definicje
1. Ubezpieczający - podmiot zawierający umowę ubezpieczenia, zobowiązany do opłacenia składki.
2. Ubezpieczony - podmiot, na rzecz którego BRE Ubezpieczenia udziela ochrony
ubezpieczeniowej.
3. Uposażony - osoba (lub osoby) wyznaczona przez Ubezpieczonego, uprawniona do otrzymania
świadczenia w przypadku jego śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Jeżeli Ubezpieczony
nie wyznaczył Uposażonego, Uposażony zmarł lub śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w wyniku
umyślnego przestępstwa dokonanego przez Uposażonego świadczenie wypłacane jest członkom
rodziny Ubezpieczonego z pominięciem Uposażonego, według następującej kolejności:
a) małżonkowi,
b) dzieciom, w równych częściach, jeśli brak jest współmałżonka,
c) rodzicom, w równych częściach, jeśli brak jest współmałżonka i dzieci,
d) rodzeństwu w równych częściach, jeśli brak jest współmałżonka, dzieci i rodziców,
e) innym ustawowym spadkobiercom.
4. Umowa - umowa ubezpieczenia zawarta między BRE Ubezpieczenia a Ubezpieczającym na
podstawie niniejszych OWU.
5. Polisa – dokument potwierdzający zawarcie Umowy.
6. Suma ubezpieczenia - kwota określona w polisie stanowiąca górną granicę odpowiedzialności
BRE Ubezpieczenia.
7. Posiadacz pojazdu – właściciel pojazdu, którego dane osobowe wymienione są w polisie.
8. Pojazd – samochód osobowy albo samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do
3,5 (trzech i pół) tony,.
9. Nieszczęśliwy wypadek - przypadkowe zdarzenie, występujące nagle, wywołane przyczyną
zewnętrzną, niezależne od woli Ubezpieczonego; za nieszczęśliwy wypadek nie uważa się zawału
serca, udaru mózgu i innych chorób, nawet występujących nagle.
10.Niezdolność do pracy zarobkowej – całkowita niezdolność Ubezpieczonego do świadczenia
jakiejkolwiek pracy na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, wykonywania wolnego
zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej.
11.Wojna – wojna domowa, konflikt zbrojny z innym państwem, bunt, przewrót, działanie sił
zbrojnych, wprowadzenie stanu wojennego lub wyjątkowego oraz inne zdarzenia o podobnym
charakterze.
12.Zamieszki – gwałtowne demonstracje lub wrogie akcje skierowane przeciwko władzy, których
celem jest zmiana istniejącego porządku prawnego.
13.Strajk – przerwa w pracy podjęta przez pracowników w zamiarze wymuszenia spełnienia żądań
o charakterze politycznym, ekonomicznym lub socjalnym.
14.Terroryzm/sabotaż – nielegalne akcje indywidualne lub grupowe organizowane z pobudek
politycznych, religijnych lub ideologicznych skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu
zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego (terroryzm), lub dezorganizacji
funkcjonowania transportu publicznego, zakładów produkcyjnych lub usługowych (sabotaż).
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§ 3. Przedmiot i zakres Ubezpieczenia
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego, jako właściciela lub posiadacza
pojazdu, którego numery rejestracyjne zostały wpisane do polisy.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje niezdolność do pracy zarobkowej Ubezpieczonego powstałą
bezpośrednio wskutek nieszczęśliwego wypadku pojazdu, którego numery rejestracyjne zostały
wpisane do polisy, związanego z:
1) ruchem pojazdu,
2) wysiadaniem lub wsiadaniem do pojazdu,
3) postojem lub naprawą pojazdu w czasie jazdy,
4) załadunkiem, rozładunkiem lub wyładunkiem pojazdu,
5) pożarem, wybuchem lub eksplozją samochodu.
3. Ochroną ubezpieczeniową są zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Albanii,
Andory, Austrii, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii,
Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Lichtenstein, Litwy,
Luksemburga, Łotwy, Macedonii, Malty, Mołdawii, Monako, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rosji
(w części europejskiej), Rumunii, San Marino, Serbii i Czarnogóry, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii,
Szwecji, Turcji (w części europejskiej),Ukrainy, Watykanu, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.
§ 4. Ograniczenia odpowiedzialności
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje wypadków:
a) spowodowanych wskutek spożycia alkoholu przez Ubezpieczonego, nie zaleconego przez
lekarza zażycia środków odurzających lub psychotropowych, użycia narkotyków, usiłowania lub
popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego,
b) spowodowanych z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego,
c) powstałych w wyniku wojny, działań wojennych lub stanu wojennego, aktywnego
i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, terroryzmu, zamieszkach
lub rozruchach,
d) spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio energią jądrową lub promieniowaniem
radioaktywnym,
e) spowodowanych samobójstwem lub okaleczeniem na własna prośbę,
f) związanych z udziałem w wyścigach samochodowych, konkursach, rajdach, treningach,
podczas jazd próbnych, a także podczas prób szybkościowych,
g) powstałych w wyniku choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub zaburzeń
psychicznych Ubezpieczonego oraz ich skutków, a także ataku konwulsji, epilepsji,
h) spowodowanych podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez
posiadania odpowiednich uprawnień lub prowadzenia pojazdów niedopuszczonych do ruchu
drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 5. Zawarcie Umowy
1. Zawarcie Umowy następuje na podstawie wniosku, złożonego przez Ubezpieczającego na
formularzu ustalonym przez BRE Ubezpieczenia, skierowanego do BRE Ubezpieczenia wyłącznie
za pośrednictwem serwisu internetowego lub telefonu.
2. Wniosek ten stanowi integralną część Umowy.
3. W przypadku gdy wniosek składany jest za pośrednictwem serwisu internetowego, warunkiem
zawarcia Umowy jest akceptacja przez Ubezpieczającego regulaminu świadczenia usług
ubezpieczeniowych drogą elektroniczną, przyjętego uchwałą Zarządu BRE Ubezpieczenia
i stanowiącym integralną część Umowy.
4. Ubezpieczający obowiązany jest udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone
w formularzu wniosku lub skierowane do niego na piśmie przed zawarciem Umowy.
5. BRE Ubezpieczenia zastrzega sobie prawo do uzależnienia zawarcia Umowy od indywidualnej
oceny ryzyka dokonanej przez BRE Ubezpieczenia lub inny podmiot wyspecjalizowany w zakresie
oceny ryzyka.

BRE Ubezpieczenia TU S.A., ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa, NIP 1070006155, Regon 140806789, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000271543, Wysokość Kapitału Zakładowego 12.941.177 PLN

2

§ 6. Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialności
1. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy. Co roku, okres na jaki zawarto Umowę ulega
automatycznemu przedłużeniu na kolejne 12 miesięcy, chyba że Ubezpieczający lub
BRE Ubezpieczenia złoży pisemne oświadczenie o nie wyrażeniu zgody na przedłużenie Umowy,
nie później niż na 14 dni przed upływem okresu na jaki zawarto Umowę.
2. Odpowiedzialność BRE Ubezpieczenia rozpoczyna się w dniu określonym w polisie, ale nie
wcześniej niż od dnia następującego po dniu opłacenia składki lub pierwszej raty składki
ubezpieczeniowej.
3. Odpowiedzialność BRE Ubezpieczenia kończy się w dniu określonym w polisie lub w dniu,
w którym Umowa uległa rozwiązaniu lub wygasła, w zależności od tego, które z tych zdarzeń miało
miejsce wcześniej.
§ 7. Składka
1. Składka jest ustalana według taryfy składek obowiązującej w dniu zawarcia Umowy lub w dniu
złożenia pisemnej propozycji, o której mowa w ust. 3 poniżej. Jej wysokość uzależniona jest od:
a) sumy ubezpieczenia,
b) sposobu płatności składki,
c) innych czynników wpływających na prawdopodobieństwo powstania zdarzenia objętego
ubezpieczeniem.
2. W uzasadnionych przypadkach BRE Ubezpieczenia przy ustalaniu wysokości składki może
uwzględnić inne niż wskazane w ust. 1 kryteria indywidualne w szczególności dotyczące
Ubezpieczonego.
3. W przypadku przedłużenia Umowy na kolejny rok BRE Ubezpieczenia zaproponuje, nie później niż
na 6 tygodni przed datą rozpoczęcia kolejnego okresu ubezpieczenia, nową wysokość składki
ustaloną przy zastosowaniu aktualnej taryfy składek, a także przedstawi inne zmiany Umowy
obowiązujące w kolejnym roku ubezpieczenia.
4. Jeśli w Umowie nie ustalono inaczej, składki są ustalane na poziomie rocznym, przy czym
dopuszcza się możliwość zapłaty składki w równych ratach w terminach i wysokościach
określonych we wniosku.
5. Wysokość składki lub jej raty oraz terminy jej płatności są określone w polisie. Za datę zapłaty
składki lub raty składki przyjmuje się dzień zaksięgowania jej na rachunku bankowym
BRE Ubezpieczenia.
6. W przypadku, gdy składka została rozłożona na raty i świadczenie z tytułu Umowy zostało
przyznane przed dniem wymagalności wszystkich rat składki, to pozostałe do opłacenia raty
składki stają się wymagalne w całości w dniu przyznania świadczenia z tytułu Umowy.
7. W razie ujawnienia okoliczności która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zajścia
wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od dnia,
gdy zaszła ta okoliczność, jednak nie wcześniej niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia.
W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze
skutkiem natychmiastowym.
8. Wygaśnięcie, wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy nie zwalnia Ubezpieczającego
z obowiązku zapłaty składki za okres, w którym BRE Ubezpieczenia udzielało ochrony
ubezpieczeniowej.
9. W razie wygaśnięcia Umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta, lub automatycznie
przedłużona, opłacona składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi.
10.Składkę podlegającą zwrotowi, o której mowa powyżej, liczy się proporcjonalnie do
niewykorzystanego okresu ubezpieczenia.
§ 8. Rozwiązanie i wygaśnięcie Umowy.
1. Ubezpieczający, który nie jest przedsiębiorcą może odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie
30 dni od dnia jej zawarcia, a w przypadku gdy jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
2. Rozwiązanie Umowy następuje:
a) z upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, lub automatycznie przedłużona,
b) z chwilą wypłaty świadczenia,
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c) w razie nieopłacenia składki lub jej pierwszej raty w terminie w przypadku automatycznego
przedłużenia umowy, z dniem doręczenia przez BRE Ubezpieczenia oświadczenia
o rozwiązaniu umowy lub, w braku wypowiedzenia umowy, z końcem okresu, za który
przypadała nie zapłacona składka,
d) w razie nieopłacenia kolejnej raty składki pomimo otrzymania od BRE Ubezpieczenia
wezwania do zapłaty, z upływem 7 dni od dnia otrzymania tego wezwania,
3. Wygaśnięcie Umowy następuje:
a) z dniem zbycia, wyrejestrowania lub utraty pojazdu, z wyjątkiem przypadków, gdy zbycie
pojazdu następuje na rzecz kredytobiorcy lub korzystającego z pojazdu oddanego w leasing odpowiednio w ramach umowy kredytowej lub leasingowej - pod warunkiem wcześniejszego
zawiadomienia BRE Ubezpieczenia za pośrednictwem serwisu Internetowego lub telefonu
o zmianach w tych umowach,
b) z dniem odstąpienia od Umowy albo jej rozwiązania zgodnie z ust. 4 poniżej.
4. Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie z zachowaniem 30-dniowego
okresu wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się z dniem doręczenia wypowiedzenia.
§ 9. Obowiązki Ubezpieczającego
1. W czasie trwania Umowy Ubezpieczający obowiązany jest w ciągu 5 dni roboczych zawiadomić
BRE Ubezpieczenia o wszelkich zmianach okoliczności, które mogą mieć wpływ na zwiększenie
prawdopodobieństwa powstania wypadku i o które BRE Ubezpieczenia zapytywało we wniosku
ubezpieczeniowym, albo przed zawarciem Umowy w innych pismach.
2. W razie zajścia nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony zobowiązany jest:
a) w ciągu 7 dni powiadomić BRE Ubezpieczenia o wypadku za pośrednictwem telefonu lub
serwisu Internetowego,
b) powiadomić Policję i pogotowie o wypadku drogowym oraz jego ofiarach,
c) poddać się leczeniu i stosować się do zaleceń mających na celu złagodzenie skutków
wypadku,
d) umożliwić BRE Ubezpieczenia dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności
powstania wypadku, zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielić w tym celu pomocy
i wyjaśnień.
3. Obowiązki związane z zawarciem oraz wykonaniem Umowy na rzecz osoby trzeciej ciążą na
Ubezpieczającym. Jeżeli Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu Umowy na jego rzecz, obowiązki
te ciążą na nim od chwili, w której dowiedział się o tym fakcie. Obowiązek zapłaty składki ciąży
wyłącznie na Ubezpieczającym.
§ 10. Ustalenie wysokości świadczenia
1. Wysokość świadczenia z tytułu niezdolności do pracy zarobkowej Posiadacza Pojazdu wskutek
nieszczęśliwego wypadku ustala się po stwierdzeniu, że istnieje związek przyczynowy pomiędzy
nieszczęśliwym wypadkiem pojazdu wymienionego w Umowie a niezdolnością do pracy
zarobkowej Ubezpieczonego.
2. W przypadku powstania niezdolności do pracy zarobkowej Ubezpieczonego wskutek
nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej,
BRE Ubezpieczenia wypłaci świadczenie równe sumie ubezpieczenia.
3. BRE Ubezpieczenia przyznaje prawo do świadczenia, jeżeli:
a) Ubezpieczony był niezdolny do pracy nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy,
b) zgodnie z wiedzą medyczną brak jest pozytywnych rokowań na odzyskanie przez
Ubezpieczonego zdolności do pracy zarobkowej w przyszłości,
c) okres niezdolności do pracy zarobkowej rozpoczął się nie później niż przed upływem 180 dni od
daty nieszczęśliwego wypadku, przy czym wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione
łącznie.
4. Ubezpieczający i Ubezpieczony upoważnia BRE Ubezpieczenia do zasięgania opinii lekarzy
prowadzących leczenie oraz innych osób lub urzędów w sprawach związanych z wypadkiem, o ile
otrzymanie tego rodzaju informacji jest niezbędne do rozpatrzenia zasadności roszczenia.
5. Po zgłoszeniu roszczenia z tytułu niezdolności do pracy zarobkowej BRE Ubezpieczenia może
zażądać od Ubezpieczonego poddania się badaniom lekarskim u konsultanta medycznego
wskazanego przez BRE Ubezpieczenia i na koszt BRE Ubezpieczenia.
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§ 11. Wypłata świadczenia
1. Uposażony obowiązany jest dostarczyć do BRE Ubezpieczenia dokumenty niezbędne do
rozpatrzenia wniosku o wypłatę świadczenia.
2. BRE Ubezpieczenia zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych mu dokumentów.
3. BRE Ubezpieczenia wypłaci świadczenie w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku o wypłatę
świadczenia, chyba że wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności lub
wysokości świadczenia w terminie 30 dni okazało się niemożliwe. Wówczas świadczenie zostanie
wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie
tych okoliczności było możliwe, z tym że BRE Ubezpieczenia wypłaci bezsporną w świetle
przedłożonych dokumentów część świadczenia w terminie 30 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o wniosku o wypłatę świadczenia.
4. BRE Ubezpieczenia może odmówić wypłaty świadczenia lub ograniczyć jego wysokość, jeżeli
Ubezpieczający zataił lub podał niezgodne z prawdą okoliczności, o które Ubezpieczający był
pytany przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub też nie poinformował o zmianie tych
okoliczności w terminach określonych w §10 ust.1, a zdarzenie objęte ubezpieczeniem powstała na
skutek niepodanych lub nieprawdziwych okoliczności. Jeżeli do naruszenia obowiązków
informacyjnych doszło z winy umyślnej Ubezpieczającego, w razie wątpliwości przyjmuje się, że
zdarzenie objęte ubezpieczeniem i jego następstwa są skutkiem niepodanych lub nieprawdziwych
okoliczności.
5. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku powiadomienia
BRE Ubezpieczenia o wypadku w terminie określonym w § 10 ust 2 BRE Ubezpieczenia może
odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia skutków
wypadku lub uniemożliwiło BRE Ubezpieczenia ustalenie okoliczności i skutków wypadku.
6. Skutki braku zawiadomienia o wypadku nie następują, jeżeli BRE Ubezpieczenia w terminie
wyznaczonym do zawiadomienia otrzymało wiadomość o okolicznościach, które należało podać do
jego wiadomości.
7. Jeżeli Uposażony lub osoba uprawniona do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z decyzjami
BRE Ubezpieczenia co do odmowy zaspokojenia roszczenia, lub wnosi inne skargi lub zażalenia,
może ona wystąpić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
8. Wniosek, o którym mowa w powyżej zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni od daty wpływu do
BRE Ubezpieczenia.
9. Ponadto, jeżeli Uposażony lub osoba uprawniona do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się
z decyzjami BRE Ubezpieczenia, co do odmowy zaspokojenia roszczenia, może wnieść skargę lub
zażalenie do Rzecznika Ubezpieczonych działającego zgodnie z przepisami ustawy o nadzorze
ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, która weszła w życie z dniem
1 stycznia 2004 r.
§ 12. Postanowienia końcowe
1. Do Umowy mogą być wprowadzone, za zgodą stron, postanowienia dodatkowe lub odmienne od
ustalonych w niniejszych OWU.
2. Wszystkie postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU muszą być,
pod rygorem ich nieważności, sporządzone na piśmie w formie aneksu lub załącznika do Umowy.
3. Wszystkie zmiany Umowy muszą być, pod rygorem ich nieważności, sporządzone na piśmie
w formie aneksu do Umowy.
4. Wszelkie zawiadomienia oraz oświadczenia dotyczące Umowy mogą być skutecznie dokonywane
w rozmowie telefonicznej rejestrowanej i archiwizowanej przez BRE Ubezpieczenia, lub za
pośrednictwem serwisu internetowego BRE Ubezpieczenia, za wyjątkiem oświadczeń dotyczących
rozwiązania Umowy, które mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
5. Jeżeli Ubezpieczający zmienił swój adres i nie zawiadomił o tym BRE Ubezpieczenia, przyjmuje
się, że BRE Ubezpieczenia dopełnił obowiązku zawiadomienia, jeżeli pismo zostało wysłane pod
ostatni znany adres Ubezpieczającego. Oświadczenie lub zawiadomienie uważa się za doręczone
w chwili, w której Ubezpieczający mógłby je otrzymać, gdyby nie nastąpiła zmiana adresu.
6. Wszelkie wypłaty będą dokonywane przez strony Umowy na rachunki bankowe określone
w Umowie. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli polecenie przelewu środków
pieniężnych zostało dokonane najpóźniej w ostatnim dniu terminu.
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7. W zakresie opodatkowania świadczeń należnych z tytułu Umowy zastosowanie mają odpowiednio
obowiązujące przepisy prawa podatkowego.
8. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla miejsca
zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Uposażonego lub Ubezpieczonego.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym
Kodeksu Cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne obowiązujące akty prawne.
10. Niniejsze
ogólne
warunki
ubezpieczenia
zostały
zatwierdzone
uchwałą
Zarządu
BRE Ubezpieczenia S.A. nr BRE-TU/2007/7/2/7 z dnia 16 lipca 2007 r. i mają zastosowanie do
umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 7 sierpnia 2007 r..

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Jarosław Mastalerz

Elżbieta Pacholczuk

BRE Ubezpieczenia TU S.A., ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa, NIP 1070006155, Regon 140806789, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000271543, Wysokość Kapitału Zakładowego 12.941.177 PLN

6

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POBYTU W SZPITALU W
WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU POSIADACZA POJAZDU
§ 1. Postanowienia ogólne
Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pobytu w Szpitalu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku
Posiadacza Pojazdu, zwane dalej OWU, stanowią podstawę do zawierania przez BRE Ubezpieczenia
TU SA, zwane dalej BRE Ubezpieczenia umów ubezpieczenia z osobami fizycznymi, których
przedmiotem jest udzielenie przez BRE Ubezpieczenia ochrony ubezpieczeniowej.
§ 2. Definicje
1. Ubezpieczający - podmiot zawierający umowę ubezpieczenia, zobowiązany do opłacenia składki.
2. Ubezpieczony - podmiot, na rzecz którego BRE Ubezpieczenia udziela ochrony
ubezpieczeniowej.
3. Umowa - umowa ubezpieczenia zawarta między BRE Ubezpieczenia a Ubezpieczającym na
podstawie niniejszych OWU.
4. Polisa – dokument potwierdzający zawarcie Umowy.
5. Posiadacz pojazdu – właściciel pojazdu, którego dane osobowe wymienione są w polisie.
6. Pojazd – samochód osobowy albo samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do
3,5 (trzech i pół) tony,.
7. Suma ubezpieczenia - kwota określona w polisie stanowiąca górną granicę odpowiedzialności
BRE Ubezpieczenia.
8. Nieszczęśliwy wypadek - przypadkowe zdarzenie, występujące nagle, wywołane przyczyną
zewnętrzną, niezależne od woli Ubezpieczonego; za nieszczęśliwy wypadek nie uważa się zawału
serca, udaru mózgu i innych chorób, nawet występujących nagle.
9. Szpital – działający zgodnie z polskim prawem zakład lecznictwa zamkniętego przeznaczony dla
chorych, wymagających opieki leczniczej, zabiegów operacyjnych lub zabiegów diagnostycznych,
zapewniający chorym całodobową opiekę średniego i wyższego personelu medycznego. Definicja
szpitala nie obejmuje ośrodków opieki społecznej, ośrodków dla psychicznie chorych, hospicjów
onkologicznych, ośrodków dla leczenia uzależnień od narkotyków, alkoholu i innych, ośrodków
sanatoryjnych, ośrodków rehabilitacyjnych i ośrodków wypoczynkowych.
10. Choroba – stwierdzona przez lekarza dynamiczna reakcja ustroju na działania czynnika
chorobotwórczego zewnętrznego lub wewnętrznego, prowadząca do zaburzeń naturalnego
współdziałania narządów i tkanek, a w konsekwencji prowadząca do zaburzeń czynnościowych
i zmian organicznych narządów lub całego ustroju.
11.Pobyt w szpitalu – stałe, nieprzerwane przebywanie Ubezpieczonego w szpitalu (bądź
w szpitalach, jeżeli zmiana szpitala nastąpiła w ramach kontynuacji leczenia) w celu leczenia,
trwające nie krócej niż 4 dni od dnia przyjęcia Ubezpieczonego do szpitala, do dnia wypisania
Ubezpieczonego ze szpitala.
12.Wojna – wojna domowa, konflikt zbrojny z innym państwem, bunt, przewrót, działanie sił
zbrojnych, wprowadzenie stanu wojennego lub wyjątkowego oraz inne zdarzenia o podobnym
charakterze.
13.Zamieszki – gwałtowne demonstracje lub wrogie akcje skierowane przeciwko władzy, których
celem jest zmiana istniejącego porządku prawnego.
14.Strajk – przerwa w pracy podjęta przez pracowników w zamiarze wymuszenia spełnienia żądań
o charakterze politycznym, ekonomicznym lub socjalnym.
15.Terroryzm/sabotaż – nielegalne akcje indywidualne lub grupowe organizowane z pobudek
politycznych, religijnych lub ideologicznych skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu
zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego (terroryzm), lub dezorganizacji
funkcjonowania transportu publicznego, zakładów produkcyjnych lub usługowych (sabotaż).
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§ 3. Przedmiot i zakres Ubezpieczenia
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego, jako właściciela lub posiadacza
pojazdu, którego numery rejestracyjne zostały wpisane do polisy.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje pobyt w szpitalu Ubezpieczonego spowodowany bezpośrednio
nieszczęśliwym wypadkiem pojazdu, którego numery rejestracyjne zostały wpisane do polisy,
związanym z:
1) ruchem pojazdu,
2) wysiadaniem lub wsiadaniem do pojazdu,
3) postojem lub naprawą pojazdu w czasie jazdy,
4) załadunkiem, rozładunkiem lub wyładunkiem pojazdu,
5) pożarem, wybuchem lub eksplozją samochodu.
3. Ochroną ubezpieczeniową są zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Albanii,
Andory, Austrii, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii,
Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Lichtenstein, Litwy,
Luksemburga, Łotwy, Macedonii, Malty, Mołdawii, Monako, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rosji
(w części europejskiej), Rumunii, San Marino, Serbii i Czarnogóry, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii,
Szwecji, Turcji (w części europejskiej),Ukrainy, Watykanu, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.
§ 4. Ograniczenia odpowiedzialności
1. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje wypadków:
a) spowodowanych wskutek spożycia alkoholu przez Ubezpieczonego, nie zaleconego przez
lekarza zażycia środków odurzających lub psychotropowych, użycia narkotyków, usiłowania lub
popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego,
b) spowodowanych z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa,
c) powstałych w wyniku wojny, działań wojennych lub stanu wojennego, aktywnego
i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, terroryzmu, zamieszkach
lub rozruchach,
d) spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio energią jądrową lub promieniowaniem
radioaktywnym,
e) spowodowanych samobójstwem, próbą samobójczą, samookaleczeniem lub okaleczeniem na
własna prośbę,
f) związanych z udziałem w wyścigach samochodowych, konkursach, rajdach, treningach,
podczas jazd próbnych, a także podczas prób szybkościowych,
g) powstałych wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub zaburzeń
psychicznych Ubezpieczonego oraz ich skutków, a także ataku konwulsji, epilepsji,
h) powstałych podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez
posiadania odpowiednich uprawnień lub prowadzenia pojazdów nie dopuszczonych do ruchu
drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Świadczenie nie zostanie wypłacone, jeżeli pobyt w szpitalu miał na celu wykonywanie zabiegów
rehabilitacyjnych.
§ 5. Zawarcie Umowy
1. Zawarcie Umowy następuje na podstawie wniosku, złożonego przez Ubezpieczającego na
formularzu ustalonym przez BRE Ubezpieczenia, skierowanego do BRE Ubezpieczenia wyłącznie
za pośrednictwem serwisu internetowego lub telefonu.
2. Wniosek ten stanowi integralną część Umowy.
3. W przypadku, gdy wniosek składany jest za pośrednictwem serwisu internetowego, warunkiem
zawarcia Umowy jest akceptacja przez Ubezpieczającego regulaminu świadczenia usług
ubezpieczeniowych drogą elektroniczną, przyjętego uchwałą Zarządu BRE Ubezpieczenia
i stanowiącym integralną część Umowy.
4. Ubezpieczający obowiązany jest udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone
w formularzu wniosku lub skierowane do niego na piśmie przed zawarciem Umowy.
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5. BRE Ubezpieczenia zastrzega sobie prawo do uzależnienia zawarcia Umowy od indywidualnej
oceny ryzyka dokonanej przez BRE Ubezpieczenia lub inny podmiot wyspecjalizowany w zakresie
oceny ryzyka.
§ 6. Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialności
1. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy. Co roku, okres na jaki zawarto Umowę ulega
automatycznemu przedłużeniu na kolejne 12 miesięcy, chyba że Ubezpieczający lub BRE
Ubezpieczenia złoży pisemne oświadczenie o nie wyrażeniu zgody na przedłużenie Umowy, nie
później niż na 14 dni przed upływem okresu na jaki zawarto Umowę.
2. Odpowiedzialność BRE Ubezpieczenia rozpoczyna się w dniu określonym w polisie, ale nie
wcześniej niż od dnia następującego po dniu opłacenia składki lub pierwszej raty składki
ubezpieczeniowej.
3. Odpowiedzialność BRE Ubezpieczenia kończy się w dniu określonym w polisie lub w dniu,
w którym Umowa uległa rozwiązaniu lub wygasła, w zależności od tego, które z tych zdarzeń miało
miejsce wcześniej.
§ 7. Składka
1. Składka jest ustalana według taryfy składek obowiązującej w dniu zawarcia Umowy lub w dniu
złożenia pisemnej propozycji, o której mowa w ust. 3 poniżej. Jej wysokość uzależniona jest od:
a) sumy ubezpieczenia,
b) sposobu płatności składki,
c) innych czynników wpływających na prawdopodobieństwo powstania zdarzenia objętego
ubezpieczeniem.
2. W uzasadnionych przypadkach BRE Ubezpieczenia przy ustalaniu wysokości składki może
uwzględnić inne niż wskazane w ust. 1 kryteria indywidualne w szczególności dotyczące
Ubezpieczonego.
3. W przypadku przedłużenia Umowy na kolejny rok BRE Ubezpieczenia zaproponuje, nie później niż
na 6 tygodni przed datą rozpoczęcia kolejnego okresu ubezpieczenia, nową wysokość składki
ustaloną przy zastosowaniu aktualnej taryfy składek, a także przedstawi inne zmiany Umowy
obowiązujące w kolejnym roku ubezpieczenia.
4. Jeśli w Umowie nie ustalono inaczej, składki są ustalane na poziomie rocznym, przy czym
dopuszcza się możliwość zapłaty składki w równych ratach w terminach i wysokościach
określonych we wniosku.
5. Wysokość składki lub jej raty oraz terminy jej płatności są określone w polisie. Za datę zapłaty
składki lub raty składki przyjmuje się dzień zaksięgowania jej na rachunku bankowym BRE
Ubezpieczenia.
6. W razie ujawnienia okoliczności która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zajścia
wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od dnia,
gdy zaszła ta okoliczność, jednak nie wcześniej niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia.
W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze
skutkiem natychmiastowym.
7. Jeżeli ujawniona okoliczność, o której mowa powyżej, zwiększa prawdopodobieństwo zajścia
wypadku w takim stopniu, że BRE Ubezpieczenia nie zawarłoby Umowy, gdyby o tej okoliczności
wiedziało, BRE Ubezpieczenia może odstąpić od Umowy w ciągu miesiąca od ujawnienia tej
okoliczności.
8. Wygaśnięcie, wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy nie zwalnia Ubezpieczającego
z obowiązku zapłaty składki za okres, w którym BRE Ubezpieczenia udzielało ochrony
ubezpieczeniowej.
9. W razie wygaśnięcia Umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta, lub automatycznie
przedłużona, opłacona składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi, pod
warunkiem, że w okresie odpowiedzialności BRE Ubezpieczenia, określonym w aktualnej polisie
potwierdzającej zawarcie lub automatyczne przedłużenie Umowy, nie nastąpiło zdarzenie, za które
BRE Ubezpieczenia wypłaciło świadczenie, bądź jest zobowiązane do wypłaty świadczenia.
10.Składkę podlegającą zwrotowi, o której mowa w powyżej, liczy się proporcjonalnie do
niewykorzystanego okresu ubezpieczenia.
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§ 8. Rozwiązanie i wygaśnięcie Umowy
1. Ubezpieczający, który nie jest przedsiębiorcą może odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie
30 dni od dnia jej zawarcia, a w przypadku gdy jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
2. Rozwiązanie Umowy następuje:
a) z upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, lub automatycznie przedłużona,
b) z chwilą wypłaty świadczenia,
c) w razie nieopłacenia składki lub jej pierwszej raty w terminie w przypadku automatycznego
przedłużenia umowy, z dniem doręczenia przez BRE Ubezpieczenia oświadczenia
o rozwiązaniu umowy lub, w braku wypowiedzenia umowy, z końcem okresu, za który
przypadała nie zapłacona składka,
d) w razie nieopłacenia kolejnej raty składki pomimo otrzymania od BRE Ubezpieczenia
wezwania do zapłaty, z upływem 7 dni od dnia otrzymania tego wezwania,
3. Wygaśnięcie Umowy następuje:
a) z dniem zbycia, wyrejestrowania lub utraty pojazdu wymienionego w Umowie, z wyjątkiem
przypadków, gdy zbycie pojazdu następuje na rzecz kredytobiorcy lub korzystającego
z pojazdu oddanego w leasing - odpowiednio w ramach umowy kredytowej lub leasingowej pod warunkiem wcześniejszego zawiadomienia BRE Ubezpieczenia za pośrednictwem
serwisu Internetowego lub telefonu o zmianach w tych umowach,
b) z dniem odstąpienia od Umowy albo jej rozwiązania zgodnie z ust. 4 poniżej.
4. Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie z zachowaniem 30-dniowego
okresu wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się z dniem doręczenia wypowiedzenia.
§ 9. Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego
1. W czasie trwania Umowy Ubezpieczający obowiązany jest w ciągu 5 dni roboczych zawiadomić
BRE Ubezpieczenia o wszelkich zmianach okoliczności, które mogą mieć wpływ na zwiększenie
prawdopodobieństwa powstania wypadku i o które BRE Ubezpieczenia zapytywało we wniosku
ubezpieczeniowym albo przed zawarciem Umowy w innych pismach.
2. W razie zajścia nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony zobowiązany jest:
a) W ciągu 7 dni powiadomić BRE Ubezpieczenia o wypadku za pośrednictwem telefonu lub
serwisu Internetowego,
b) powiadomić Policję i pogotowie o wypadku drogowym oraz jego ofiarach,
c) poddać się leczeniu i stosować się do zaleceń mających na celu złagodzenie skutków
wypadku,
d) umożliwić BRE Ubezpieczenia dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności
powstania wypadku, zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielić w tym celu pomocy
i wyjaśnień.
3. Ubezpieczony jest zobowiązany na wezwanie BRE Ubezpieczenia poddać się badaniom
przeprowadzonym przez lekarzy wskazanych przez BRE Ubezpieczenia. Koszty badań, w tym
koszty wynagrodzenia tych lekarzy pokrywa BRE Ubezpieczenia.
4. Obowiązki związane z zawarciem oraz wykonaniem Umowy na rzecz osoby trzeciej ciążą na
Ubezpieczającym. Jeżeli Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu Umowy na jego rzecz, obowiązki
te ciążą na nim od chwili, w której dowiedział się o tym fakcie. Obowiązek zapłaty składki ciąży
wyłącznie na Ubezpieczającym.
§ 10. Ustalenie wysokości świadczenia
1. Wysokość świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu ustala się po stwierdzeniu, że istnieje związek
przyczynowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem pojazdu wymienionego w Umowie a pobytem
Ubezpieczonego w szpitalu.
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2. W przypadku, gdy pobyt w szpitalu Ubezpieczonego rozpoczął w czasie trwania ochrony
ubezpieczeniowej, BRE Ubezpieczenia wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie równe sumie
dziennych stawek wypadkowych.
3. Dzienna stawka wypadkowa jest równa 1 % sumy ubezpieczenia z tytułu Umowy za każdy dzień
pobytu w szpitalu.
4. W każdym kolejnym 12-miesięcznym okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej
BRE Ubezpieczenia wypłaci łącznie świadczenia za nie więcej niż 30 dni pobytu w szpitalu
w danym 12 - miesięcznym okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
5. Ubezpieczający i Ubezpieczony upoważnia BRE Ubezpieczenia do zasięgania opinii lekarzy
prowadzących leczenie oraz innych osób lub urzędów w sprawach związanych z wypadkiem, o ile
otrzymanie teo rodzaju informacji jest niezbędne do rozpatrzenia zasadności roszczenia.
§ 11. Wypłata świadczenia
1. Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest dostarczyć do BRE Ubezpieczenia dokumenty
niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę świadczenia.
2. BRE Ubezpieczenia zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych mu dokumentów.
3. BRE Ubezpieczenia wypłaci świadczenie w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku o wypłatę
świadczenia, chyba że wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności lub
wysokości świadczenia w terminie 30 dni okazało się niemożliwe. Wówczas świadczenie zostanie
wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie
tych okoliczności było możliwe, z tym że BRE Ubezpieczenia wypłaci bezsporną w świetle
przedłożonych dokumentów część świadczenia w terminie 30 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o wniosku o wypłatę świadczenia.
4. W przypadku, gdy pobyt w szpitalu trwa ponad 14 dni, przebywający w szpitalu Ubezpieczony
może zgłosić wniosek o dokonanie wypłaty części świadczenia. BRE Ubezpieczenia może
dokonać wypłaty części świadczenia pod warunkiem otrzymania dokumentów koniecznych do
podjęcia decyzji o wypłacie części świadczenia. Minimalnym okresem uprawniającym do
zgłoszenia wniosku o dokonanie wypłaty części świadczenia jest każdy kolejny 14-dniowy okres
pobytu w szpitalu.
5. BRE Ubezpieczenia może odmówić wypłaty odszkodowania lub ograniczyć jego wysokość, jeżeli
Ubezpieczający podał niezgodne z prawdą okoliczności, o które był pytany przed zawarciem
Umowy lub też nie poinformował o zmianie tych okoliczności w terminach określonych w §10 ust.1,
a szkoda powstała na skutek niepodanych lub nieprawdziwych okoliczności. Jeżeli do naruszenia
obowiązków informacyjnych doszło z winy umyślnej Ubezpieczającego, w razie wątpliwości
przyjmuje się, że zdarzenie objęte ubezpieczeniem i jego następstwa są skutkiem niepodanych lub
nieprawdziwych okoliczności. .
6. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku powiadomienia
BRE Ubezpieczenia o wypadku w terminie określonym w § 10 ust 2 BRE Ubezpieczenia może
odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia skutków
wypadku lub uniemożliwiło BRE Ubezpieczenia ustalenie okoliczności i skutków wypadku.
7. Skutki braku zawiadomienia o wypadku nie następują, jeżeli BRE Ubezpieczenia w terminie
wyznaczonym do zawiadomienia otrzymało wiadomość o okolicznościach, które należało podać do
jego wiadomości.
8. Jeżeli Ubezpieczający lub osoba uprawniona do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się
z decyzjami BRE Ubezpieczenia co do odmowy zaspokojenia roszczenia, lub wnosi inne skargi lub
zażalenia, może ona wystąpić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
9. Wniosek, o którym mowa w powyżej zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni od daty wpływu do
BRE Ubezpieczenia.
10.Ponadto, jeżeli Ubezpieczający lub osoba uprawniona do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza
się z decyzjami BRE Ubezpieczenia, co do odmowy zaspokojenia roszczenia, może wnieść skargę
lub zażalenie do Rzecznika Ubezpieczonych działającego zgodnie z przepisami ustawy o nadzorze
ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, która weszłą w życie z dniem
1 stycznia 2004 r.
§ 12. Postanowienia końcowe
1. Do Umowy mogą być wprowadzone, za zgodą stron, postanowienia dodatkowe lub odmienne od
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ustalonych w niniejszych OWU.
2. Wszystkie postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU muszą być,
pod rygorem ich nieważności, sporządzone na piśmie w formie aneksu lub załącznika do Umowy.
3. Wszystkie zmiany Umowy muszą być, pod rygorem ich nieważności, sporządzone na piśmie
w formie aneksu do Umowy.
4. Wszelkie zawiadomienia oraz oświadczenia dotyczące Umowy mogą być skutecznie dokonywane
w rozmowie telefonicznej rejestrowanej i archiwizowanej przez BRE Ubezpieczenia, lub za
pośrednictwem serwisu internetowego BRE Ubezpieczenia, za wyjątkiem oświadczeń dotyczących
rozwiązania Umowy, które mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
5. Jeżeli Ubezpieczający zmienił swój adres i nie zawiadomił o tym BRE Ubezpieczenia, przyjmuje
się, że BRE Ubezpieczenia dopełnił obowiązku zawiadomienia, jeżeli pismo zostało wysłane pod
ostatni znany adres Ubezpieczającego. Oświadczenie lub zawiadomienie uważa się za doręczone
w chwili, w której Ubezpieczający mógłby je otrzymać, gdyby nie nastąpiła zmiana adresu.
6. Wszelkie wypłaty będą dokonywane przez strony Umowy na rachunki bankowe określone
w Umowie. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli polecenie przelewu środków
pieniężnych zostało dokonane najpóźniej w ostatnim dniu terminu.
7. W zakresie opodatkowania świadczeń należnych z tytułu Umowy zastosowanie mają odpowiednio
obowiązujące przepisy prawa podatkowego.
8. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla miejsca
zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym
Kodeksu Cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne obowiązujące akty prawne.
10. Niniejsze
ogólne
warunki
ubezpieczenia
zostały
zatwierdzone
uchwałą
Zarządu
BRE Ubezpieczenia S.A. nr BRE-TU/2007/7/2/5 z dnia 16 lipca 2007 r. i mają zastosowanie do
umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 7 sierpnia 2007 r.

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Jarosław Mastalerz

Elżbieta Pacholczuk
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OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ
POMOCY ASSISTANCE – SAMOCHÓD ZASTĘPCZY
§ 1. Przepisy ogólne
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia natychmiastowej pomocy assistance, zwane dalej OWU,
stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi, osobami
prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, zwanymi
dalej Ubezpieczającymi, a BRE Ubezpieczenia Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. zwanym dalej
BRE Ubezpieczenia.
2. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć także na rzecz osoby trzeciej wymienionej w umowie
ubezpieczenia. W takiej sytuacji postanowienia niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia
stosuje się odpowiednio do osoby, na rzecz której umowę zawarto.
3. Do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone, za zgodą stron, postanowienia dodatkowe lub
odmienne od ustalonych w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.
4. Wszystkie postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU muszą być,
pod rygorem ich nieważności, sporządzone na piśmie w formie aneksu lub załącznika do umowy
ubezpieczenia.
5. Wszystkie zmiany umowy ubezpieczenia muszą być, pod rygorem ich nieważności, sporządzone
na piśmie w formie aneksu do umowy ubezpieczenia.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia mają
zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego
(Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) i Ustawy o działalności
ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1151 z późniejszymi zmianami).
§ 2. Definicje
Przez pojęcia użyte w niniejszych OWU rozumie się:
1. Centrum Alarmowe – Europ Assistance Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, działający
w imieniu BRE Ubezpieczenia podmiot odpowiedzialny za likwidację szkód w zakresie
ubezpieczenia natychmiastowej pomocy assistance;
2. miejsce zamieszkania Ubezpieczonego – miejsce zamieszkania jak również siedzibę
(w przypadku osób prawnych) właściciela pojazdu wskazanego w dowodzie rejestracyjnym albo
miejsce zamieszkania kierowcy pojazdu;
3. naprawa pojazdu – usunięcie przyczyny uniemożliwiającej kontynuowanie podróży lub powrót do
miejsca zamieszkania Ubezpieczonego;
4. osoba uprawniona do korzystania z pojazdu – osobę, która weszła w posiadanie kluczyka
(kluczyków) służącego do otwarcia i uruchomienia pojazdu za zgodą właściciela pojazdu lub innej
osoby uprawnionej do posiadania kluczyków tego pojazdu;
5. pilot – osobę skierowaną przez Centrum Alarmowe na miejsce zdarzenia;
6. pojazdy mechaniczne – zwane dalej „pojazdami”, to zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy
Prawo o ruchu drogowym pojazdy silnikowe z wyjątkiem motorowerów i pojazdów szynowych,
przyczepy, przyczepy lekkie oraz naczepy;
7. polisa - dokument potwierdzający zawarcie Umowy;
8. punkt obsługi – zakład naprawczy posiadający autoryzację producenta na dokonywanie napraw
pojazdu danej marki lub inny zakład uzgodniony przez Ubezpieczonego z Centrum Alarmowym,
pod warunkiem, że nie jest on w dalszej odległości od miejsca wystąpienia zdarzenia niż
najbliższy zakład posiadający autoryzację;
9. wiek pojazdu (okres eksploatacji) – liczba pełnych lat eksploatacji pojazdu liczonych od daty
pierwszej rejestracji pojazdu dokonanej w roku jego produkcji, a jeżeli pierwsza rejestracja
nastąpiła w kolejnym roku po roku produkcji, to liczonych od 31 grudnia roku produkcji pojazdu;
10. wypadek drogowy – nagłe zetknięcie się z przedmiotem, osobą lub zwierzęciem znajdującym się
poza pojazdem, wskutek którego nastąpiło uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu lub jego części
trwale zamontowanych;
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11. Ubezpieczający – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą
osobowości prawnej zawierającą umowę ubezpieczenia i zobowiązaną do opłacania składki;
12. Ubezpieczony – właściciela pojazdu lub osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu;
13. Umowa – umowa ubezpieczenia zawarta między BRE Ubezpieczenia a Ubezpieczającym na
podstawie niniejszych OWU.
§ 3. Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja natychmiastowej pomocy assistance za pośrednictwem
Centrum Alarmowego i pokrycie jej kosztów przez BRE Ubezpieczenia, w zakresie i na zasadach
określonych w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.
§ 4. Zakres ubezpieczenia
1. BRE Ubezpieczenia obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku wypadku
drogowego mającego miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
2. Ubezpieczeniem mogą być objęci właściciele lub osoby uprawnione do korzystania z pojazdów,
na rzecz których zawarte zostało z BRE Ubezpieczenia ubezpieczenie autocasco pojazdów bądź
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody
powstałe w związku z ruchem pojazdu, pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki.
§ 5.
1. Ubezpieczenie obejmuje udzielenie natychmiastowej pomocy assistance, jeżeli pojazd został
unieruchomiony w następstwie wypadku drogowego.
2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje:
1) naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia – w celu usprawnienia pojazdu Centrum Alarmowe
przysyła na miejsce awarii pomoc drogową; zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie naprawę
pojazdu niezbędną do kontynuowania podróży lub powrotu do miejsca zamieszkania
Ubezpieczonego w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami obowiązującymi w kraju
wystąpienia zdarzenia,
2) holowanie pojazdu – jeżeli nie jest możliwa naprawa pojazdu, pilot odholuje pojazd do
najbliższego punktu obsługi albo miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, jeżeli nie jest ono
w dalszej odległości od miejsca wystąpienia zdarzenia niż najbliższy punkt obsługi,
3) organizację wynajmu samochodu zastępczego i pokrycie kosztów wynajmu samochodu klasy
porównywalnej z klasą pojazdu ubezpieczonego, o maksymalnej pojemności silnika 2.000 cm3
na maksymalny okres 7 dni, jeżeli pojazd został odholowany i nie może zostać naprawiony tego
samego dnia.
3. Świadczenia pojazdu zastępczego nie obejmują kosztów paliwa do pojazdu zastępczego,
ubezpieczeń innych niż OC/AC i opłat dodatkowych, rozumianych jako kaucja na pokrycie udziału
własnego oraz innych wymogów stawianych przez firmy wynajmujące (Rent-a-Car), jak również
nie zwalniają Ubezpieczonego z konieczności posiadania karty kredytowej lub innych
zabezpieczeń wymaganych przy udostępnieniu pojazdu zastępczego zgodnie z ogólnymi
warunkami wynajmu stosowanymi przez wypożyczalnie.
4. Ubezpieczony jest zobowiązany zapoznać się z ogólnymi warunkami wynajmu oraz warunkami
ubezpieczenia wynajmowanego pojazdu i postępować zgodnie z otrzymanymi poleceniami
i wskazówkami. Odbiór pojazdu jest równoznaczny ze zrozumieniem i akceptacją powyższych
warunków przez Ubezpieczonego.
§ 6.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje również udzielanie pomocy informacyjnej przez Centrum
Alarmowe, w szczególności na temat:
1. warunków pogodowych,
2. sugerowanych połączeń i objazdów, lokalizacji stacji benzynowych i warsztatów,
3. sytuacji na przejściach granicznych,
4. podróży i turystyki (np. informacje na temat klimatu w danym kraju, szczepień obowiązkowych,
wiz, atrakcji turystycznych),
5. możliwości wypożyczenia samochodu,
BRE Ubezpieczenia TU S.A., ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa, NIP 1070006155, Regon 140806789, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000271543, Wysokość Kapitału Zakładowego 12.941.177 PLN

2

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

możliwości skorzystania z sieci Centrum Alarmowego w zakresie holowania pojazdu,
usługodawców z sieci Centrum Alarmowego,
procedur likwidacji szkód z posiadanych przez Ubezpieczonych polis ubezpieczeniowych,
połączeń lotniczych i promowych,
kosztów paliwa i opłat drogowych we wskazanym kraju,
procedur w ramach ubezpieczeń kosztów leczenia za granicą,
możliwości organizacji rozrywek (np. repertuar teatrów, kin, oper, informacje o koncertach i
innych wydarzeniach kulturalnych, informacje na temat klubów wraz z ich adresami), wydarzeń
sportowych (np. informacje o rozgrywkach sportowych i ich wynikach).

§ 7. Wyłączenia odpowiedzialności
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody:
1. objęte zakresem ubezpieczenia pojazdów autocasco;
2. spowodowane umyślnie przez właściciela pojazdu albo osobę, z którą pozostaje on we wspólnym
gospodarstwie domowym;
3. powstałe podczas prowadzenia pojazdu przez właściciela pojazdu lub osobę uprawnioną do
korzystania z tego pojazdu:
a) w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu,
b) pod wpływem narkotyków i innych środków odurzających lub leków osłabiających zdolność
koncentracji,
c) nie posiadających właściwych uprawnień do kierowania pojazdem w tym również świadectwa
kwalifikacji / zaświadczenia / oświadczenia,
4. w przypadku oddalenia się kierującego, będącego osobą uprawnioną do korzystania lub
rozporządzania pojazdem, z miejsca zdarzenia, gdy fakty towarzyszące temu wskazują na
działanie zmierzające do ukrycia okoliczności wyłączających odpowiedzialność BRE
Ubezpieczenia;
5. powstałe podczas kierowania pojazdem niezarejestrowanym lub pojazdem nie posiadającym
aktualnego badania technicznego jak również dodatkowego badania technicznego, o którym
mowa w art. 81 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98,
poz.602 z późniejszymi zmianami);
6. wynikające z uszkodzenia, będącego następstwem nie usunięcia jego przyczyny po udzieleniu
świadczenia przez BRE Ubezpieczenia;
7. powstałe w pojazdach używanych w wyścigach i treningach do wyścigów;
8. powstałe w pojazdach używanych do wynajmu zarobkowego w wypożyczalniach samochodów;
9. powstałe w pojazdach używanych do nauki jazdy;
10. powstałe w pojazdach używanych jako rekwizyty lub do jazd próbnych;
11. powstałe podczas używania pojazdu jako narzędzia przestępstwa, przez właściciela lub osobę
uprawnioną do korzystania lub rozporządzania tym pojazdem;
12. powstałe w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem a także
zaistniałe wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku (bagażu);
13. spowodowane działaniami wojennymi, rozruchami, zamieszkami, aktami terroru, sabotażem lub
powstałe podczas użycia pojazdu w związku z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska,
policji i innych podmiotów a także dotyczące pojazdów czynnie uczestniczących w akcjach
protestacyjnych, blokadach dróg itp.;
14. spowodowane działaniem: energii jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieniowania
laserowego lub maserowego oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego;
15. w pojeździe wprowadzonym nielegalnie w polski obszar celny tj. wówczas, gdy pojazd nie był
zgłoszony lub dostarczony do miejsca odprawy celnej albo w zgłoszeniu celnym lub innym
dokumencie podano nieprawdziwe dane;
16. w pojeździe oddanym do sprzedaży komisowej;
17. polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży bagażu, rzeczy osobistych i przedmiotów
pozostawionych w pojeździe na czas holowania.
§ 8.
1. BRE Ubezpieczenia nie zwraca kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego jeżeli nie
powiadomił o zdarzeniu i nie uzyskał zgody Centrum Alarmowego, nawet jeżeli są one objęte
zakresem ubezpieczenia, a ich wysokość mieści się w granicach limitów odpowiedzialności, o
których mowa w §12.
2. Jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że Ubezpieczony z przyczyn obiektywnych nie był w stanie
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zgłosić zdarzenia do Centrum Alarmowego niezwłocznie po jego zajściu, BRE Ubezpieczenia
może dokonać refundacji poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów do wysokości, w jakiej
zostałyby one poniesione, gdyby dane świadczenie było bezpośrednio zorganizowane i opłacone
przez Centrum Alarmowe.
3. Refundacja, o której mowa w ust. 2 może zostać dokonana wyłącznie na podstawie oryginałów
rachunków lub faktur za usługi, których koszt Ubezpieczony poniósł w związku z wystąpieniem
zdarzenia objętego ubezpieczeniem wraz z oryginałami dowodów ich zapłaty.
4. Wniosek o refundacje należy złożyć pisemnie do Centrum Alarmowego na adres: Europ
Assistance Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa.
5. W przypadku uznania zasadności wniosku o refundację Centrum Alarmowe działając w imieniu
BRE Ubezpieczenia dokonuje zwrotu kosztów w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku
o refundację.
§ 9. Zawarcie umowy ubezpieczenia
1. Zawarcie Umowy następuje na podstawie wniosku, złożonego przez Ubezpieczającego na
formularzu ustalonym przez BRE Ubezpieczenia, skierowanego do BRE Ubezpieczenia wyłącznie
za pośrednictwem serwisu internetowego lub telefonu. Wniosek Ubezpieczającego winien
zawierać co najmniej następujące dane:
1) imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) Ubezpieczającego,
2) imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) Ubezpieczonego (dotyczy zawarcia umowy na
rzecz osoby trzeciej),
3) okres ubezpieczenia,
4) wariant ubezpieczenia,
2. BRE Ubezpieczenia może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych
informacji, mających wpływ na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego.
3. W przypadku gdy wniosek składany jest za pośrednictwem serwisu internetowego, warunkiem
zawarcia Umowy jest akceptacja przez Ubezpieczającego regulaminu świadczenia usług
ubezpieczeniowych drogą elektroniczną, przyjętego uchwałą Zarządu BRE Ubezpieczenia
i stanowiącym integralną część Umowy.
4. Zawarcie umowy BRE Ubezpieczenia potwierdza polisą lub innym dokumentem ubezpieczenia.
5. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy. Co roku, okres na jaki zawarto Umowę ulega
automatycznemu przedłużeniu na kolejne 12 miesięcy, chyba że Ubezpieczający lub
BRE Ubezpieczenia złoży pisemne oświadczenie o nie wyrażeniu zgody na przedłużenie Umowy,
nie później niż na 14 dni przed upływem okresu na jaki zawarto Umowę z zastrzeżeniem ust. 6
poniżej.
6. Umowa nie ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne 12 miesięcy, jeżeli okres eksploatacji
pojazdu, będącego przedmiotem ubezpieczenia, przekroczył 10 lat.
§ 10. Początek i koniec odpowiedzialności
1. Odpowiedzialność BRE Ubezpieczenia rozpoczyna się w dniu określonym w polisie, ale nie
wcześniej niż od dnia następującego po dniu opłacenia składki lub pierwszej raty składki
ubezpieczeniowej..
2. Odpowiedzialność BRE Ubezpieczenia kończy się w dniu określonym w polisie lub w dniu,
w którym Umowa uległa rozwiązaniu lub wygasła, w zależności od tego, które z tych zdarzeń
miało miejsce wcześniej.
§ 11. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia
1. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy Ubezpieczający ma
prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia, w terminie 30 dni, a w przypadku gdy
Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy.
2. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się:
1)
z upływem okresu ubezpieczenia na który została zawarta lub automatycznie przedłużona;
2)
w razie nieopłacenia składki lub jej pierwszej raty w terminie w przypadku automatycznego
przedłużenia umowy, z dniem doręczenia przez BRE Ubezpieczenia oświadczenia
o rozwiązaniu umowy lub, w przypadku braku wypowiedzenia umowy, z końcem okresu, za
który przypadała niezapłacona składka;
3)
w razie nieopłacenia kolejnej raty składki pomimo otrzymania od BRE Ubezpieczenia
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wezwania do zapłaty, z upływem 7 dni od dnia otrzymania tego wezwania;
3. Wygaśnięcie umowy ubezpieczenia następuje:
1) z chwilą przeniesienia własności pojazdu na inną osobę z zastrzeżeniem ust. 4;
2) z chwilą wyrejestrowania pojazdu;
3) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia;
4. W przypadku przejścia prawa własności pojazdu na dotychczasowego posiadacza umowa
ubezpieczenia nie rozwiązuje się pod warunkiem, że posiadacz pojazdu był w dotychczasowej
umowie ubezpieczenia Ubezpieczającym.
§ 12. Limit odpowiedzialności
1. Górną granicę odpowiedzialności BRE Ubezpieczenia dla jednego zdarzenia stanowi kwota lub
liczba dni zgodnie z poniższą tabelką:
Zakres świadczeń
Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia
Holowanie pojazdu do warsztatu lub do
wskazanego miejsca, jeżeli awarii nie można
usunąć w miejscu zdarzenia
Samochód zastępczy w przypadku, gdy pojazd
został odholowany do punktu obsługi i nie może
zostać naprawiony tego samego dnia

Limity
do 400 zł
do 400 zł
do 7 dni

§ 13. Składka ubezpieczeniowa
1. Wysokość należnej składki ubezpieczeniowej określona jest w umowie ubezpieczenia.
2. Wysokość składki ubezpieczeniowej uzależniona jest od wariantu ubezpieczenia.
3. Przy ustaleniu wysokości składki ubezpieczeniowej uwzględnia się koszty związane z zawarciem
umowy ubezpieczenia oraz z jej wykonaniem.
4. Wysokość składki ubezpieczeniowej ustalana jest według taryfy obowiązującej w dniu zawarcia
(lub zmiany) umowy ubezpieczenia lub w dniu złożenia pisemnej propozycji, o której mowa w ust.
poniżej.
5. W przypadku przedłużenia Umowy na kolejny rok BRE Ubezpieczenia zaproponuje, nie później niż
na 6 tygodni przed datą rozpoczęcia kolejnego okresu ubezpieczenia, nową wysokość składki
ustaloną przy zastosowaniu aktualnej taryfy składek, a także przedstawi inne zmiany Umowy
obowiązujące w kolejnym roku ubezpieczenia.
6. Jeśli w Umowie nie ustalono inaczej, składki są ustalane na poziomie rocznym, przy czym
dopuszcza się możliwość zapłaty składki w równych ratach w terminach i wysokościach
określonych we wniosku.
7. Wysokość składki lub jej raty oraz terminy jej płatności są określone w polisie. Za datę zapłaty
składki, lub raty składki, przyjmuje się datę zaksięgowania jej na rachunku bankowym BRE
Ubezpieczenia.
8. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa
zdarzenia objętego ochrona ubezpieczeniową, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany
wysokości składki, poczynając od dnia, gdy zaszła ta okoliczność, jednak nie wcześniej niż od
początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może
w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
9. Wygaśnięcie, wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy nie zwalnia Ubezpieczającego
z obowiązku zapłaty składki za okres, w którym BRE Ubezpieczenia udzielało ochrony
ubezpieczeniowej.
§ 14. Zwrot składki
1. Jeżeli umowa ubezpieczenia wygasła przed końcem okresu ubezpieczenia określonego w polisie,
BRE Ubezpieczenia zwraca składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia.
2. Składkę podlegającą zwrotowi, o której mowa w ust. 1 powyżej, liczy się proporcjonalnie do
niewykorzystanego okresu ubezpieczenia.
§ 15. Obowiązki ubezpieczonego
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1. 1. W przypadku powstania szkody Ubezpieczony zobowiązany jest do:
1) podjęcia wszelkich czynności mających na celu zmniejszenie rozmiaru szkody oraz
zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu przed dalszą szkodą;
2) w razie zajścia zdarzenia uprawniającego Ubezpieczonego do korzystania z pomocy
oferowanej przez producenta lub importera pojazdu w ramach gwarancji - skorzystania z niej
w pierwszej kolejności.
2. Ponadto do obowiązków Ubezpieczonego należy:
1) niezwłocznie po zaistnieniu szkody lub uzyskaniu o niej wiadomości zawiadomić telefonicznie
Centrum Alarmowe, dzwoniąc pod numer telefonu (22) 5 704 701;
2) posiadać w momencie zaistnienia szkody polisę, bądź inny dokument ubezpieczenia i okazać
go na żądanie pilota, lub w inny sposób potwierdzić zawarcie umowy ubezpieczenia;
3) podjąć aktywną współpracę z Centrum Alarmowym w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności
powstania szkody i ustalenia jej rozmiaru oraz udzielić wyjaśnień dotyczących szkody,
niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności BRE Ubezpieczenia i zakresu świadczeń;
4) udzielić pilotowi wszelkich niezbędnych pełnomocnictw i okazać mu dowód rejestracyjny
pojazdu;
5) nie powierzać wykonania usług, do których spełnienia zobowiązane jest BRE Ubezpieczenia
innym osobom, chyba że Centrum Alarmowe nie przystąpi do spełniania świadczenia
w okresie 2 (dwóch) godzin od zawiadomienia o szkodzie lub wyrazi zgodę na spełnienie
usług przez inną osobę.
3. BRE Ubezpieczenia ma prawo odmówić spełnienia świadczenia objętego Umową, jeżeli
Ubezpieczający dopuścił się rażącego niedbalstwa w wykonaniu obowiązków określonych w ust. 1
pkt 1) powyżej, a szkoda powstała na skutek niepodanych lub nieprawdziwych okoliczności. Jeżeli
do naruszenia obowiązków informacyjnych doszło z winy umyślnej Ubezpieczającego, w razie
wątpliwości przyjmuje się, że zdarzenie objęte ubezpieczeniem i jego następstwa są skutkiem
niepodanych lub nieprawdziwych okoliczności.
§ 16. Roszczenia regresowe
1. Z dniem wypłaty odszkodowania roszczenie Ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej,
odpowiedzialnej za szkodę, przechodzi z mocy prawa na BRE Ubezpieczenia do wysokości
kosztów świadczeń. Jeżeli BRE Ubezpieczenia pokryło tylko część szkody, Ubezpieczającemu
przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia roszczeń przed roszczeniem
BRE Ubezpieczenia.
2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przechodzi na BRE Ubezpieczenia, jeśli sprawcą
szkody jest osoba, za którą Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność lub z którą pozostaje we
wspólnym gospodarstwie domowym, a także osobom uprawnionym do korzystania lub
rozporządzania tym pojazdem.
3. Ubezpieczający obowiązany jest udzielić BRE Ubezpieczenia wszelkich informacji i pomocy,
dostarczyć wymagane dokumenty, a także dokonać lub umożliwić prowadzenie czynności
niezbędnych do skutecznego dochodzenia roszczeń regresowych przeciw osobom trzecim
odpowiedzialnym za szkodę.
4. Jeżeli Ubezpieczający skutecznie zrzekł się, w całości lub części, bez zgody BRE Ubezpieczenia,
praw do roszczenia odszkodowawczego, przysługujących mu w stosunku do osoby
odpowiedzialnej za szkodę, BRE Ubezpieczenia S.A może odmówić organizacji i pokrycia
kosztów świadczeń w całości lub w części. Jeżeli fakt ten zostanie ujawniony już po
zorganizowaniu i pokryciu kosztów świadczeń, BRE Ubezpieczenia może żądać zwrotu całości
lub części tych kosztów.
§ 17. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zawiadomienia oraz oświadczenia dotyczące Umowy mogą być skutecznie dokonywane
w rozmowie telefonicznej rejestrowanej i archiwizowanej przez BRE Ubezpieczenia, lub za
pośrednictwem serwisu internetowego BRE Ubezpieczenia, lub na piśmie i doręczane za
pokwitowaniem, za wyjątkiem oświadczeń dotyczących rozwiązania Umowy, które mogą być
składane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Jeżeli Ubezpieczający zmienił swój adres i nie zawiadomił o tym BRE Ubezpieczenia, przyjmuje
się, że BRE Ubezpieczenia dopełnił obowiązku zawiadomienia, jeżeli pismo zostało wysłane pod
ostatni znany adres Ubezpieczającego. Oświadczenie lub zawiadomienie uważa się za doręczone
w chwili, w której Ubezpieczający mógłby je otrzymać, gdyby nie nastąpiła zmiana adresu.
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3. Wszelkie wypłaty będą dokonywane przez strony Umowy na rachunki bankowe określone
w Umowie. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli polecenie przelewu środków
pieniężnych zostało dokonane najpóźniej w ostatnim dniu terminu.
4. W zakresie opodatkowania świadczeń należnych z tytułu Umowy zastosowanie mają odpowiednio
obowiązujące przepisy prawa podatkowego.
5. Wszelkie spory wynikające z umowy ubezpieczenia będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla
miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego.

§ 18.
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu BRE Ubezpieczenia
TU S.A. nr BRE-TU/2007/7/2/8 z dnia 16 lipca 2007 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia
zawieranych od dnia 7 sierpnia 2007 r.

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Jarosław Mastalerz

Elżbieta Pacholczuk
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