
§ 1
Po sta no wie nia ogól ne

1. Ni niej sze Ogól ne Wa run ki Ubez pie cze nia As si stan ce „Au to 24h”
dla Klien tów BRE Ban ku SA, Po sia da czy ra chun ków oszczęd no -
ścio wo -roz li cze nio wych, zwa ne da lej OWU „Au to 24h”, sta no wią
pod sta wę za war cia Umo wy Ubez pie cze nia po mię dzy BRE Ubez pie -
cze nia To wa rzy stwem Ubez pie czeń i Re ase ku ra cji Spół ką Ak cyj ną,
zwa ną da lej BRE Ubez pie cze nia, a BRE Ban kiem Spół ką Ak cyj ną
(mBank), zwa nym da lej Ban kiem. 

2. Umo wa Ubez pie cze nia za war ta zo sta je na ra chu nek Po sia da czy
ra chun ków oszczęd no ścio wo – roz li cze nio wych BRE Ban ku SA,
otwar tych i pro wa dzo nych przez mBank. 

3. Za war cie Umo wy Ubez pie cze nia zo sta nie po twier dzo ne przez
BRE Ubez pie cze nia Po li są Ge ne ral ną, sta no wią cą wraz z OWU
in te gral ną część Umo wy Ubez pie cze nia.

§ 2
Definicje pojęć

1. Na pod sta wie OWU „Au to 24h” BRE Ubez pie cze nia zo bo wią zu je
się speł nić świad cze nie w przy pad ku zaj ścia zda rze nia ob ję te go
ochro ną ubez pie cze nio wą na wa run kach okre ślo nych w OWU
„Au to 24h”. 

2. Ter mi ny uży te w OWU „Au to 24h” oraz in nych do ku men tach
zwią za nych z OWU „Au to 24h” ozna cza ją:

1) Ubez pie cza ją cy – Bank za wie ra ją cy Umo wę Ubez pie cze nia
i zo bo wią za ny do opła ca nia skład ki;

2) Ubez pie czo ny – Po sia dacz ra chun ku, ob ję ty ochro ną ubez -
pie cze nio wą z ty tu łu Umo wy Ubez pie cze nia;

3) Umo wa Ubez pie cze nia – Umo wa Ubez pie cze nia za war ta
po mię dzy Ban kiem a BRE Ubez pie cze nia, na pod sta wie po -
sta no wień ni niej szych OWU, po twier dzo na po li są ge ne ral ną;

4) Po li sa Ge ne ral na– do ku ment po twier dza ją cy za war cie Umo wy
Ubez pie cze nia po mię dzy BRE Ubez pie cze nia a Ban kiem;

5) Ra chu nek ban ko wy – ra chu nek oszczęd no ścio wo -roz li cze -
nio wy otwie ra ny i pro wa dzo ny dla klien tów – Po sia da czy
ra chun ków, na pod sta wie Umo wy o pro wa dze nie ra chun ku
oszczęd no ścio wo -roz li cze nio we go, przez BRE BankSA (mBank);

6) Umo wa o pro wa dze nie ra chun ku – umo wa o pro wa dze nie
ra chun ku oszczęd no ścio wo -roz li cze nio we go, re gu lu ją ca
za sa dy je go uży wa nia, za war ta mię dzy Po sia da czem ra chun ku
a Ban kiem; 

7) Po sia dacz ra chun ku – oso ba fi zycz na, o peł nej zdol no ści
doczyn no ści praw nych, zktó rą Bank za warł umo wę opro wa -
dze nie ra chun ku, a w przy pad ku ra chun ku wspól ne go, każ dy
ze Współ po sia da czy ra chun ku;

8) Rok ubez pie cze nio wy – 12-mie sięcz ny okres li czo ny oddnia
roz po czę cia ochro ny ubez pie cze nio wej wod nie sie niu doda ne -
goUbez pie czo ne go lub rocz ni cy jej roz po czę cia;

9) Miej sce za miesz ka nia – miej sce za miesz ka nia Ubez pie czo -
ne go na te ry to rium RP, zgło szo ne Ubez pie cza ją ce mu ja ko
ad res do ko re spon den cji;

10) Cen trum Po mo cy– jed nost ka or ga ni za cyj na wska za na przez
BRE Ubez pie cze nia, doktó rej Ubez pie czo ny zo bo wią za ny jest
te le fo nicz nie zgło sić za ist nie nie zda rze nia ob ję te go ochro ną
ubez pie cze nio wą; Cen trum Po mo cy jest wy łącz nie upraw -
nio ne do or ga ni za cji i wy ko ny wa nia w imie niu BRE Ubez pie -
cze nia świad czeń wy ni ka ją cych z Umo wy Ubez pie cze nia;

11) Świad cze nia as si stan ce – usłu gi po le ga ją ce na or ga ni za cji
lub or ga ni za cji i po kry ciu kosz tów świad czeń przez Cen trum
Po mo cy na rzecz Ubez pie czo nych w przy pad ku zaj ścia zda -
rze nia lo so we go, awa rii, kra dzie ży lub na ży cze nie Ubez pie -
czo ne go, wza kre sie i w gra ni cach li mi tów świad czeń prze wi -
dzia nych w OWU „Au to 24h”;

12) Pi lot – oso ba skie ro wa na przez Cen trum Alar mo we namiej sce
zda rze nia;

13) Po jazd– sa mo chód oso bo wy, oso bo wo -cię ża ro wy lub cię ża -
ro wy o ła dow no ści do 2,5 to ny, za opa trzo ny w pol skie ta bli ce
re je stra cyj ne oraz po sia da ją cy po świad czo ne w do wo dzie
re je stra cyj nym ak tu al ne ba da nie tech nicz ne do pusz cza ją ce
po jazd do ru chu dro go we go, któ rym w mo men cie za ist nie nia
zda rze nia as si stan ce po dró żo wał Ubez pie czo ny zwy łą cze niem
po jaz dów wy naj mo wa nych iuży wa nych doza rob ko we go prze -
wo zu osób lub to wa rów;

14) Awa ria Po jaz du– każ dy przy pa dek lo so wy wy ni ka ją cy zprzy -
czyn we wnętrz nych po jaz du, po cho dze nia me cha nicz ne go
lub elek tro nicz ne go, po wo du ją cy unie ru cho mie nie po jaz du
lub ja kie kol wiek wa dli we, lub nie wła ści we funk cjo no wa nie
po jaz du unie moż li wia ją ce jaz dę w spo sób zgod ny z prze pi -
sa mi obo wią zu ją cy mi w kra ju miej sca awa rii. Za awa rię nie
są uzna wa ne: ko niecz ność uzu peł nie nia ma te ria łów eks plo -
ata cyj nych zgod nie zza le ce niem pro du cen ta po jaz du, ob słu ga
bie żą ca iokre so wa, do sta wa imon taż ak ce so riów, brak czę ści
nie zbęd nych do wy ko na nia ob słu gi bie żą cej i okre so wej, brak
ole ju sil ni ko we go; 

15) Kra dzież – kra dzież po jaz du lub je go czę ści unie moż li wia ją -
cych po ru sza nie się po jaz du, jak rów nież za bór w ce lu krót -
ko trwa łe go uży cia, czy li dzia ła nie wy czer pu ją ce zna mio na

czy nu okre ślo ne go w art. 278-280 lub art. 289 k. k., unie moż -
li wia ją ce kon ty nu owa nie po dró ży wspo sób bez piecz ny i/lub
zgod ny z prze pi sa mi kra ju miej sca kra dzie ży, z wy łą cze niem
kra dzie ży klu czy ków;

16) Po dróż– po ru sza nie się lub po stój po jaz du nate ry to rium ob -
ję tym ubez pie cze niem As si stan ce „Au to 24h”;

17) Punkt ob słu gi – za kład na praw czy po sia da ją cy au to ry za cję
pro du cen ta Po jaz du nado ko ny wa nie na praw po jaz du da nej
mar ki lub in ny za kład uzgod nio ny przez Ubez pie czo ne go
z Cen trum Po mo cy;

18) Unie ru cho mie nie Po jaz du – stan po jaz du unie moż li wia ją cy
kon ty nu owa nie po dró ży lub dal sze je go użyt ko wa nie, któ ry
po wstał nasku tek awa rii lub wy pad ku atak że prze bi cie opo ny,
brak pa li wa, roz ła do wa ny aku mu la tor, zgu bie nie/uszko dze nie
klu czy ków, za trza śnię cie klu czy ków we wnątrz po jaz du;

19) Uspraw nie nie Po jaz du – usu nię cie na tra sie po dró ży przy -
czy ny unie moż li wia ją cej kon ty nu owa nie po dró ży;

20) Szko da cał ko wi ta – uszko dze nie po jaz du unie moż li wia ją ce
od bu do wę po jaz du zprzy czyn tech nicz nych lub ta kie uszko -
dze nie po jaz du, w przy pad ku któ re go prze wi dy wa ne kosz ty
na pra wy po jaz du  ob li czo ne we dług cen no wych ory gi nal -
nych czę ści pro du cen ta po jaz du (bez na li cza nia amor ty za cji)
i wy mia ru ko niecz nej ro bo ci zny wska za nych w pro gra mie
AU DA TEX oraz cen ro bo ci zny wau to ry zo wa nych przez pro du -
cen ta po jaz du  za kła dach na praw czych, okre ślo ne przy tym
zuwzględ nie niem po zo sta ją ce go dona li cze nia po dat ku VAT,
prze kra cza ją70 % war to ści po jaz du wdniu za ist nie nia szko dy;

21) Wy pa dek dro go wy – ja kie kol wiek zda rze nie dro go we unie -
ru cha mia ją ce po jazd, łącz nie zko li zją, wy wró ce niem po jaz du,
spad kiem po jaz du ze skar py, mo stu lub wznie sie nia, wy bu -
chem lub po ża rem w po jeź dzie, unie moż li wia ją ce kon ty nu -
owa nie jaz dy w spo sób bez piecz ny lub zgod ny z prze pi sa mi
kra ju miej sca wy pad ku;

22) Zda rze nie as si stan ce – każ dy przy pa dek unie ru cho mie nia
po jaz du lub kra dzie ży ob ję ty ochro ną ubez pie cze nio wą;

23) Woj na– woj na do mo wa, kon flikt zbroj ny zin nym pań stwem,
bunt, prze wrót, dzia ła nie sił zbroj nych, wpro wa dze nie sta nu
wo jen ne go lub wy jąt ko we go;

24) Za miesz ki – gwał tow ne de mon stra cje lub wro gie ak cje skie -
ro wa ne prze ciw ko wła dzy, któ rych ce lem jest zmia na ist nie -
ją ce go po rząd ku praw ne go;

25) Ter ro ryzm/sa bo taż – nie le gal ne ak cje in dy wi du al ne lub gru -
po we or ga ni zo wa ne z po bu dek po li tycz nych, re li gij nych lub
ide olo gicz nych skie ro wa ne prze ciw ko oso bom lub obiek tom:

a) wce lu za stra sze nia lud no ści idez or ga ni za cji ży cia pu blicz -
ne go (ter ro ryzm),

b) wce lu dez or ga ni za cji funk cjo no wa nia trans por tu pu blicz -
ne go, za kła dów pro duk cyj nych lub usłu go wych (sa bo taż);

26) RP – Rzecz po spo li ta Pol ska;

27) Do staw ca – pod miot świad czą cy usłu gi opi sa ne w §10 OWU
„AU TO 24h” na pod sta wie umo wy za war tej po mię dzy tym
pod mio tem a Ubez pie czo nym, za po śred nic twem Cen trum
Po mo cy;

28) Jaz da prób na – po słu gi wa nie się w ru chu dro go wym po jaz -
dem, po le ga ją ce naeks plo ato wa niu po jaz du wra mach ba dań
i prób pro wa dzo nych przez przed się bior stwa pro du ku ją ce
po jaz dy lub ich czę ści al bo ele men ty ich wy po sa że nia, atak że
przez pro wa dzą ce ta kie ba da nia pla ców ki na uko wo -ba daw cze;

29) Po jazd nie le gal nie wpro wa dzo ny nate ry to rium RP – po jazd
wpro wa dzo ny na te ry to rium Rzecz po spo li tej Pol skiej wbrew
obo wią zu ją cym prze pi som pra wa.

§ 3
Zakres Umowy Ubezpieczenia

Umo wa Ubez pie cze nia za war ta jest w za kre sie:

1) Ubez pie cze nia Au to As si stan ce,

2) In fo li nii Mo to ry za cyj nej,

3) In fo li nii Po dróż nej,

4) In fo li nii „Ta nie Za ku py”

5) In fo li nii Praw nej,

6) Po dróż ne go Ser wi su Con cier ge. 

§ 4
Przedmiot Ubezpieczenia

1. Przed mio tem ubez pie cze nia jest or ga ni za cja al bo or ga ni za cja
i po kry cie kosz tów świad czeń as si stan ce, świad czo nych na rzecz
Ubez pie czo ne go zapo śred nic twem Cen trum Po mo cy wprzy pad ku
wy stą pie nia zda rze nia ob ję te go ochro ną ubez pie cze nio wą wcza sie
trwa nia od po wie dzial no ści BRE Ubez pie cze nia.

2. Świad cze nia as si stan ce, o któ rych mo wa w ust. 1 po wy żej ofe ro -
wa ne są w ra mach wy bra ne go przez Ubez pie czo ne go wa rian tu
ubez pie cze nia „Au to 24h”.

3. Zgod nie z po sta no wie nia mi § 14 OWU „Au to 24h” do stęp ne są
na stę pu ją ce wa rian ty ubez pie cze nia: STAN DARD, KOM FORT
i PRE MIUM.

AUTO ASSISTANCE 
§ 5

Zakres Ubezpieczenia Auto Assistance

1. Zda rze niem ob ję tym ochro ną ubez pie cze nio wą, któ re uza sad nia
re ali za cję świad cze nia as si stan ce w za kre sie Ubez pie cze nia Au to
As si stan ce, jest w przy pad ku wa rian tu STAN DARD:

1) awa ria po jaz du w od le gło ści po wy żej 50 km od miej sca
za miesz ka nia,

2) prze bi ta opo na,

3) kra dzież po jaz du,

4) roz ła do wa ny aku mu la tor,

5) wy pa dek dro go wy.

2. Zda rze niem ob ję tym ochro ną ubez pie cze nio wą, któ re uza sad nia
re ali za cję świad cze nia as si stan ce w za kre sie Ubez pie cze nia Au to
As si stan ce, jest w przy pad ku wa rian tu KOM FORT:

1) awa ria po jaz du w od le gło ści po wy żej 50 km od miej sca
za miesz ka nia, 

2) awa ria po jaz du nie za leż nie od od le gło ści jej za ja ścia od
miej sca za miesz ka nia,

3) prze bi ta opo na,

4) brak pa li wa,

5) kra dzież po jaz du,

6) roz ła do wa ny aku mu la tor,

7) wy pa dek dro go wy.

3. Zda rze niem ob ję tym ochro ną ubez pie cze nio wą, któ re uza sad nia
re ali za cję świad cze nia as si stan ce w za kre sie Ubez pie cze nia Au to
As si stan ce, jest w przy pad ku wa rian tu PRE MIUM:

1) awa ria po jaz du,

2) prze bi ta opo na,

3) brak pa li wa,

4) kra dzież po jaz du,

5) roz ła do wa ny aku mu la tor,

6) wy pa dek dro go wy,

7) utra ta/uszko dze nie klu czy,

8) za trza śnię cie klu czy w au cie.

4. Ubez pie czo ny (lub w je go imie niu in na oso ba) zo bo wią za ny jest
zgło sić za ist nia łe zda rze nie ob ję te ochro ną ubez pie cze nio wą
do Cen trum Po mo cy.

5. Ubez pie czo ne mu przy słu gu ją wy mie nio ne w ust. 6-10 po ni żej
świad cze nia w RP lub w RP i Eu ro pie w za leż no ści od wy bra ne go
przez nie go wa rian tu ubez pie cze nia oraz do wy so ko ści okre ślo -
nych w § 14 li mi tów wska za nych w od po wied niej dla wy bra ne go
wa rian tu ta be li.

6. Ubez pie cze nie obej mu je udzie le nie po mo cy as si stan ce, je że li
po jazd zo stał unie ru cho mio ny na sku tek zda rzeń wy mie nio nych
w ust. 1-3 po wy żej w na stę pu ją cym za kre sie:

1) Uspraw nie nie po jaz du na miej scu zda rze nia – w przy pad ku
unie ru cho mie nia po jaz du, Cen trum Po mo cy przy sy ła pi lo ta
na miej sce unie ru cho mie nia po jaz du w ce lu uspraw nie nia
po jaz du. Świad cze nie to nie obej mu je kosz tów czę ści uży tych
dona pra wy. Je śli nie jest moż li wa na pra wa po jaz du namiej scu
zda rze nia wów czas Cen trum Po mo cy za pew nia ho lo wa nie
po jaz du; 

2) Ho lo wa nie po jaz du – je że li nie jest moż li we uspraw nie nie
po jaz du na miej scu zda rze nia Cen trum Po mo cy or ga ni zu je
i po kry wa kosz ty ho lo wa nia po jaz du do punk tu ob słu gi mo -
gą ce go do ko nać na pra wy lub naży cze nie Klien ta do miej sca
za miesz ka nia;

3) Do star cze nie pa li wa – do star cze nie wła ści we go pa li wa do
miej sca za trzy ma nia po jaz du wilo ści nie zbęd nej dodo jaz du
donaj bliż szej czyn nej sta cji pa liw. Koszt pa li wa po no si Ubez -
pie czo ny;

4) Po moc przy wy mia nie opon – na pra wa na miej scu zda rze -
nia, wy mia na ko ła na miej scu zda rze nia, w przy pad ku bra ku
moż li wo ści na pra wy na miej scu zda rze nia Cen trum Po mo cy
zor ga ni zu je i po kry je kosz ty ho lo wa nia do punk tu ob słu gi; 

5) Or ga ni za cja wy naj mu sa mo cho du za stęp cze go – je że li
wwy ni ku unie ru cho mie nia po jaz du po jazd zo stał od ho lo wa ny
przez usłu go daw cę Cen trum Po mo cy i nie mo że być na pra -
wio ny te go sa me go dnia ro bo cze go Cen trum Po mo cy zor ga -
ni zu je wy na jem po jaz du za stęp cze go. Koszt wy naj mu po jaz du
za stęp cze go po no si Ubez pie czo ny; 

6) Otwar cie i uru cho mie nie po jaz du – je że li na sku tek utra ty,
za trza śnię cia klu czy ków w au cie lub uszko dze nia klu czy ków
nie jest moż li we uru cho mie nie bądź otwar cie po jaz du, Cen trum
Po mo cy or ga ni zu je i po kry wa kosz ty uru cho mie nia/otwar cia
po jaz du;

7. Je że li wwy ni ku uszko dze nia opo ny/opon nie by ła moż li wa na pra wa
na miej scu zda rze nia i po jazd zo stał od ho lo wa ny do punk tu na -
praw opon lub wul ka ni za cji przez usłu go daw cę Cen trum Po mo cy,
Ubez pie czo ne mu przy słu gu je:

1) Po kry cie kosz tów na pra wy opo ny/opon – Cen trum po mo cy
re fun du je kosz ty na pra wy  opo ny/opon wy ko na nej  zgod nie
z tech no lo gią na praw w warsz ta cie, do któ re go za ho lo wa ny
zo stał po jazd. Świad cze nie to nie do ty czy kosz tów zwią za nych
z wy mia ną opo ny/opon na no wą/no we oraz nie obej mu je
kosz tów no wej opo ny/opon.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 
ASSISTANCE „AUTO24H”

DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BRE BANKU SA OTWARTYCH I PROWADZONYCH PRZEZ mBANK



8. Je że li w wy ni ku unie ru cho mie nia po jaz du po jazd zo stał od ho lo -
wa ny przez usłu go daw cę Cen trum Po mo cy i nie mo że być na -
pra wio ny te go sa me go dnia, Ubez pie czo ne mu przy słu gu je jed no
z na stę pu ją cych świad czeń (tyl ko wa riant PRE MIUM): 

1) Za kwa te ro wa nie w ho te lu – or ga ni za cja i po kry cie kosz tów
trans por tu i za kwa te ro wa nia ze śnia da niem kie row cy i pa sa -
że rów w ho te lu o stan dar dzie nie wyż szym niż trzy gwiazd ko -
wy na okres nie prze kra cza ją cy cza su na pra wy po jaz du, nie
dłuż szy jed nak niż 3 do by. Kosz ty za kwa te ro wa nia w ho te lu
nie mo gą prze kro czyć200  EU RO (zajed ną oso bę/do bę) inie
obej mu ją do dat ko wych wy dat ków po nie sio nych przez kie -
row cę i pa sa że rów zwią za nych z po by tem w ho te lu tj.: te le -
fon, do dat ko we wy ży wie nie lub in ne usłu gi świad czo ne
przez ho tel, 

al bo

2) Sa mo chód za stęp czy – or ga ni za cja i po kry cie kosz tów wy -
naj mu po jaz du za stęp cze go nie dłu żej jed nak niż na 3 do by,
z za strze że niem na stę pu ją cych po sta no wień:

a) w za leż no ści od lo kal nych moż li wo ści, kla sa po jaz du
za stęp cze go bę dzie do bie ra na przez Cen trum Po mo cy
od po wied nio dokla sy unie ru cho mio ne go po jaz du, chy ba
że z przy czyn nie za leż nych nie jest to moż li we; w ta kim
przy pad ku po jazd za stęp czy bę dzie do bie ra ny w kla sie
nie gor szej niż jed ną kla sę ni żej od kla sy te go po jaz du.
W przy pad ku po jaz du in wa lidz kie go lub spe cjal nie za -
adap to wa ne go za pew nio ny zo sta nie po jazd za stęp czy
zkie row cą, je że li ża den zpa sa że rów nie mo że pro wa dzić
do star czo ne go po jaz du za stęp cze go,

b) świad cze nia po jaz du za stęp cze go nie obej mu ją kosz tów
pa li wa do po jaz du za stęp cze go, ubez pie czeń in nych niż
OC/AC i in nych opłat do dat ko wych,

c) świad cze nia po jaz du za stęp cze go przy słu gu ją wy łącz -
nie w sy tu acji, gdy ko niecz ne by ło ho lo wa nie po jaz du, 

al bo

3) Po wrót do miej sca za miesz ka nia lub kon ty nu acja po dró -
ży – or ga ni za cja i po kry cie kosz tów po wro tu lub kon ty nu acji
po dró ży kie row cy i pa sa że rów po jaz du au to bu sem lub po -
cią giem I kla sy wraz z trans por tem na dwo rzec lub sa mo lo -
tem kla sy eko no micz nej (je że li po dróż prze kra cza 1.000 km)
wraz z trans por tem na lot ni sko. Cen trum Po mo cy po kry wa
kosz ty kon ty nu acji po dró ży do miej sca do ce lo we go lub do
miej sca za miesz ka nia zgod nie zży cze niem Ubez pie czo ne go.

9. Usłu gi do dat ko we re ali zo wa ne w przy pad ku wy pad ku dro go we go,
awa rii, prze bi cia opo ny, lub kra dzie ży po jaz du:

1) Od biór po jaz du – or ga ni za cja i po kry cie kosz tów jed no ra zo -
we go prze jaz du wska za ne go przez Cen trum Po mo cy kie row cy
po od biór na pra wio ne go lub od na le zio ne go po jaz du i do star -
cze nie po jaz du do miej sca za miesz ka nia Ubez pie czo ne go
lub domiej sca do ce lo we go po dró ży. Koszt pa li wa, ubez pie czeń
in nych niż OC/AC i opłat dro go wych po kry wa Ubez pie czo ny;

2) Le gal ne zło mo wa nie – w przy pad ku szko dy cał ko wi tej lub
je że li na pra wa po jaz du prze kra cza je go war tość bądź po jazd
nie na da je się do na pra wy, Cen trum Po mo cy or ga ni zu je i po -
kry wa kosz ty zło mo wa nia po jaz du do wy so ko ści usta lo ne go
li mi tu okre ślo ne go w §14 ust. 2 pkt 3.

10. Do dat ko wo Cen trum Po mo cy naży cze nie Ubez pie czo ne go zor ga -
ni zu je na stę pu ją ce świad cze nie:

1) Or ga ni za cja zmia ny opon– naży cze nie Ubez pie czo ne go Cen -
trum Po mo cy zor ga ni zu je wi zy tę wser wi sie wce lu do ko na nia
wy mia ny opon.  Wszyst kie kosz ty zwią za ne zusłu gą po kry wa
Ubez pie czo ny.

INFOLINIA MOTORYZACYJNA
§ 6

Zakres Infolinii Motoryzacyjnej

1. W ra mach In fo li nii Mo to ry za cyj nej Cen trum Po mo cy udzie la te le -
fo nicz nie na ży cze nie Ubez pie czo ne go na stę pu ją cych in for ma cji:

1) sa mo cho do wych (np. in for ma cje na te mat su ge ro wa nych
po łą czeń i ob jaz dów, lo ka li za cji naj bliż szej sta cji ben zy no -
wej lub warsz ta tu sa mo cho do we go),

2) o moż li wo ściach wy po ży cze nia sa mo cho du,

3) w za kre sie pro ce dur w ra zie wy pad ku dro go we go,

4) o moż li wo ściach sko rzy sta nia z sie ci Cen trum Po mo cy
w za kre sie ho lo wa nia po jaz du,

5) o usłu go daw cach z sie ci Cen trum Po mo cy,

6) od no śnie pro ce dur li kwi da cji szkód z po sia da nych przez
Ubez pie czo nych po lis ubez pie cze nio wych,

7) od no śnie po łą czeń pro mo wych,

8) od no śnie kosz tów pa li wa i opłat dro go wych we wska za nym
kra ju,

9) o po dró żach i tu ry sty ce (np. in for ma cje na te mat kli ma tu
w da nym kra ju, szcze pień obo wiąz ko wych, wiz, atrak cji
tu ry stycz nych).

2. In for ma cje o usłu go daw cach świad czą cych usłu gi po mo cy dro -
go wej – na ży cze nie Ubez pie czo ne go Cen trum Po mo cy prze ka że
te le fo nicz nie in for ma cje do ty czą ce firm świad czą cych usłu gi
po mo cy dro go wej.

3. In for ma cje, o któ rych mo wa w ust. 1 i 2 po wy żej ma ją cha rak ter
wy łącz nie ogól no in for ma cyj ny.

INFOLINIA PODRÓŻNA
§ 7

Zakres Infolinii Podróżnej

1. Wra mach In fo li nii Po dróż nej Cen trum Po mo cy udzie la te le fo nicz nie
naży cze nie Ubez pie czo ne go in for ma cji do ty czą cych:

1) Miejsc noc le go wych ta kich jak ho te le, pen sjo na ty, schro ni ska,
po la kem pin go we,

2) Kra ju bę dą ce go ce lem po dró ży Ubez pie czo ne go, ta kie jak: 

a. Wi zy, 

b. Wy ma ga ne szcze pie nia, 

c. Wa lu ta i kur sy wa lut, 

d. Ję zyk, 

e. Kli mat, po go da, róż ni ce cza su,

f. Dni świą tecz ne,

g. Atrak cje tu ry stycz ne,

h. Orien ta cyj ne kosz ty pa li wa i opłat dro go wych,

3) Moż li wo ści i wa run ków wy po ży cze nia sa mo cho du we wska -
za nym kra ju,

4) Ba zy ad re so wej, nu me rów te le fo nów kon tak to wych i go dzin
pra cy naj bliż szych kon su la tów iam ba sad

5) Tras i wa run ków nar ciar skich pa nu ją cych w ośrod kach nar -
ciar skich nate re nie Eu ro py,

6) Roz kła du imoż li wo ści re zer wa cji mię dzy na ro do wych po łą czeń
lot ni czych, pro mo wych lub ko le jo wych,

7) Pro ce dur wra mach ubez pie czeń kosz tów le cze nia zagra ni cą.

2. In for ma cje, októ rych mo wa wust.1 po wy żej ma ją cha rak ter wy łącz -
nie ogól no in for ma cyj ny.

INFOLINIA „TANIE ZAKUPY”
§ 8

Zakres Infolinii „Tanie Zakupy”

1. Wra mach In fo li nii „Ta nie Za ku py” Cen trum Po mo cy udzie la te le -
fo nicz nie, na ży cze nie Ubez pie czo ne go i w opar ciu o ogól no do -
stęp ne ba zy da nych, in for ma cji do ty czą cej cen pro duk tów zgod -
nie z pa ra me tra mi zde fi nio wa ny mi przez Ubez pie czo ne go (np.
ro dzaj, mo del, se ria pro duk tu, miej sce za ku pu) jak rów nież prze -
ka że Ubez pie czo ne mu in for ma cje do ty czą ce wa run ków za ku pu
i for my płat no ści (np. kar tą płat ni czą przez In ter net). Usłu ga obej -
mu je za py ta nia do ty czą ce pro duk tów owar to ści po wy żej300 PLN
ta kich jak: sprzęt RTV/AGD, sprzęt kom pu te ro wy, apa ra ty fo to gra -
ficz ne, ak ce so ria dla dzie ci, wy po sa że nie do mu, odzież, ko sme ty ki,
sprzęt spor to wy, książ ki i fil my, gry i opro gra mo wa nie, sprzęt mo to -
ry za cyj ny, ak ce so ria te le fo nicz ne.

2. In for ma cje, o któ rych mo wa w ust. 1 po wy żej ma ją cha rak ter
wy łącz nie ogól no in for ma cyj ny.

INFOLINIA PRAWNA
§ 9

Zakres Infolinii Prawnej

1. Wra mach In fo li nii Praw nej Cen trum Po mo cy za pew nia naży cze nie
Ubez pie czo ne go na stę pu ją ce świad cze nia in for ma cyj ne:

1) Te le fo nicz na in for ma cja praw na do ty cza ca obo wią zu ją cych
prze pi sów (mak sy mal nie 20 mi nut) udzie la na przez praw ni -
ków w dni ro bo cze w go dzi nach 9.00-17.00 obej mu ją ca:

a) pra wo cy wil ne, 

b) pra wo ubez pie cze nio we (z wy łą cze niem re la cji Ubez -
pie czo ne go zBRE Ubez pie cze nia lub Ubez pie cza ją cym),

c) pra wo po dat ko we do ty czą ce osób fi zycz nych,

d) pra wo pra cy,

2) Prze sła nie na ad res e -ma il lub nu mer fax wska za ny przez
Ubez pie czo ne go:

a) ak tu praw ne go (usta wa, ra ty fi ko wa na umo wa mię dzy -
na ro do wa, roz po rzą dze nie, po wszech nie obo wią zu ją cy
akt pra wa miej sco we go), 

b) wzor ca umo wy sprze da ży, naj mu, dzier ża wy, po życz ki,
da ro wi zny, o pra cę, o dzie ło, zle ce nia.

3) Udzie la nie in for ma cji te le adre so wych do ty czą cych:

a) biur po dat ko wych,

b) są dów,

c) pro ku ra tur,

d) kan ce la rii ad wo kac kich,

e) kan ce la rii rad cow skich, 

f) kan ce la rii no ta rial nych.

4) Uma wia nie wi zyt w kan ce la riach praw nych i biu rach po dat -
ko wych.

5) Świad cze nie in for ma cyj ne, o któ rym mo wa w ust. 1 pkt 2.
po wy żej, re ali zo wa ne jest w spo sób na stę pu ją cy:

a) Cen trum Po mo cy po otrzy ma niu te le fo nicz ne go zgło -
sze nia Ubez pie czo ne go prze ka zu je mu żą da ny wzór
umo wy lub żą da ny za kres in for ma cji co do wła ści wych
prze pi sów, 

b) In for ma cja o wła ści wych prze pi sach prze ka zy wa na jest
wfor mie wy cią gu zwła ści we go ak tu praw ne go wraz zje go
in ter pre ta cją praw ną,

c) Cen trum Po mo cy, wter mi nie do2 (dwóch) dni ro bo czych
oddnia te le fo nicz ne go zgło sze nia doCen trum Po mo cy,
re ali zu je świad cze nie in for ma cyj ne prze sy ła jąc Ubez -
pie czo ne mu treść od po wie dzi nawska za ny przez nie go
ad res e -ma il lub nu mer fax. 

6) In for ma cje udzie la ne w ra mach In fo li nii Praw nej ma ją cha rak -
ter ogól no -in for ma cyj ny, nie sta no wią po ra dy praw nej, nie
mo gą być trak to wa ne ja ko osta tecz na eks per ty za prawna.

PODRÓŻNY SERWIS CONCIERGE
§ 10

Zakres Podróżnego Serwisu Concierge

1. W ra mach Po dróż ne go Ser wi su Con cier ge, na proś bę Ubez pie czo -
ne go, Cen trum Po mo cy zor ga ni zu je na stę pu ją ce usłu gi w za kre sie
okre ślo nym szcze gó ło wo w po niż szej ta be li:

2. Po otrzy ma niu od Ubez pie czo ne go zle ce nia świad cze nia usłu gi
or ga ni za cyj nej, Cen trum Po mo cy nie zwłocz nie przy stę pu je
do po szu ki wa nia Do staw cy da ne go zle ce nia oraz usta la moż li -
wość wy ko na nia zle ce nia przez da ne go Do staw cę, a tak że usta la
wszyst kie wa run ki wy ko na nia da ne go zle ce nia. Na stęp nie Cen -
trum Po mo cy od dzwa nia do Ubez pie czo ne go na nu mer te le fo nu
po da ny przez nie go przyskła da niu zle ce nia oraz in for mu je Ubez -
pie czo ne go o wszyst kich wa run kach wy ko na nia zle ce nia. 

3. W przy pad ku bra ku moż li wo ści wy ko na nia usłu gi na wa run kach
po da nych przez Ubez pie czo ne go, Cen trum Po mo cy przed sta wia
Ubez pie czo ne mu okre ślo ne przez Do staw cę wa run ki wy ko na nia
da ne go zle ce nia.

4. Po otrzy ma niu od Ubez pie czo ne go zle ce nia świad cze nia usłu gi
in for ma cyj nej, Cen trum Po mo cy nie zwłocz nie przy stę pu je dopo -
szu ki wa nia in for ma cji w wy ko na niu zło żo ne go przez Ubez pie -
czo ne go zle ce nia, a na stęp nie od dzwa nia do Ubez pie czo ne go
nanu mer te le fo nu po da ny przez nie go przyskła da niu zle ce nia oraz
po da je mu in for ma cje, ja kich Ubez pie czo ny ocze ki wał przy skła -
da niu zle ce nia Cen trum Po mo cy. 

5. Cen trum Po mo cy po dej mu je mak sy mal nie czte ry pró by te le fo -
nicz ne go skon tak to wa nia się zUbez pie czo nym, wce lu udzie le nia
mu in for ma cji w ra mach Po dróż ne go Ser wi su Con cier ge. Wra mach
te go kon tak tu Cen trum Po mo cy in for mu je Ubez pie czo ne go o przy -
ję ciu zle ce nia przez da ne go Do staw cę oraz owa run kach wy ko na nia
da ne go zle ce nia przez te go Do staw cę. Wa run ki umo wy okre śla -
ją ce spo sób wy ko na nia usłu gi zor ga ni zo wa nej przez Cen trum
Po mo cy, jak rów nież wszel kie zwią za ne z tym kosz ty, okre śla wy -
łącz nie umo wa za war ta po mię dzy Do staw cą a Ubez pie czo nym
za po śred nic twem Cen trum Po mo cy. Umo wę uwa ża się za za war tą
zchwi lą jed no znacz nej ak cep ta cji przez Ubez pie czo ne go wszyst -
kich wa run ków wy ko na nia da nej usłu gi przez Do staw cę. 

6. Kosz ty świad cze nia usług bądź do sta wy to wa rów, okre ślo ne
napod sta wie umów za war tych przez Ubez pie czo ne go zDo staw cą
ob cią ża ją Ubez pie czo ne go. Ubez pie czo ny jest zo bo wią za ny do
po kry cia w/w kosz tów w spo sób uzgod nio ny z Do staw cą bez po -
śred nio u Do staw cy lub za po śred nic twem Cen trum Po mo cy.
Moż li we for my płat no ści to: kar ta kre dy to wa, prze lew, go tów ka.

Pomoc w planowaniu i organizacji wyjazdów
turystycznych uwzględniając określone 
przez klienta upodobania, charakter wyjazdu
oraz dodatkowe atrakcje (tj. spływ kajakowy,
wspinaczka, lot balonem, nurkowanie, safari,
rejs żaglowcem)

Pomoc administracyjna w przypadku 
za gu bie nia do ku men tów za gra ni cą, in for mo wa nie
o procedurach postępowania i pomoc w kontakcie
z odpowiednimi służbami za granicą

Informowanie o pogodzie i klimacie w danym 
kra ju, tem pe ra tu rach w wy bra nych miej sco wo -
ściach, warunkach pogodowych na drogach,
obowiązkowych szczepieniach,  procedurach
związanych z ubieganiem się o wizę, atrakcjach
turystycznych w wybranej miejscowości

Pomoc w organizacji odzyskania i ponownego
skierowania zagubionego lub opóźnionego
bagażu podróżnego

Organizacja wynajęcia samochodu w kraju 
i za granicą wedle wybranego przez klienta  
typu i modelu pojazdu

Organizacja pomocy tłumacza w miejscu pobytu
za granicą lub tłumaczeń telefonicznych

Informacje turystyczne (atrakcje turystyczne,
adresy biur podróży, możliwości rezerwacji hoteli
i samochodów, obowiązkowe szczepienia, wizy)

In for ma cje ko mu ni ka cyj ne (su ge ro wa ne po łą cze nia
i objazdy, lokalizacja stacji benzynowych, adresy
warsztatów samochodowych, czas oczekiwania
na przejściach granicznych, rozkłady połączeń
komunikacyjnych)

Organizacja rezerwacji, zakupu i dostarczenia pod
wskazany adres biletów kolejowych lub lotniczych

Organizacja usług związanych z serwisem
samochodowym tj. mycie, naprawa,  przeglądy
oraz rezerwacja w stacji obsługi pojazdów

Informowanie o imprezach i kulturalnych 
i rozrywkowych tj. wystawy w galeriach sztuki,
koncerty muzyki klasycznej, sztuki operowe,
spektakle teatralne, pokazy filmowe, musicale,
festiwale muzyki, koncerty muzyki rozrywkowej,
koncerty jazzowe jak również wydarzenia sportowe
(mistrzostwa sportowe, wyścigi konne, turnieje
tenisa ziemnego, mecze i turnieje polo, turnieje
golfa, skoki narciarskie) w tym również organizacja
rezerwacji, zakupu i dostarczenia biletów na imprezy

Organizacja wynajęcia sprzętu sportowego

Organizacja rezerwacji w klubie fitness 
oraz wynajęcia osobistego trenera, wizyty 
w gabinetach odnowy biologicznej, u fryzjera,
wizażysty, stylisty, kosmetyczki, wyjazdów 
do ośrodków SPA

Na życzenie
Ubezpieczonego

(Bez limitu)

PODRÓŻNY SERWIS CONCIERGE



§ 11
Wyłączenia odpowiedzialności BRE Ubezpieczenia

1. Z za kre su ochro ny ubez pie cze nio wej „Au to 24h” wy łą czo ne są
na stę pu ją ce kosz ty:
1) wy ni ka ją ce z po wta rza ją cej się awa rii, bę dą cej na stęp -

stwem nie usu nię cia przez Ubez pie czo ne go jej przy czy ny
po udzie le niu świad cze nia,

2) bę dą ce na stęp stwem użyt ko wa nia po jaz du nie zgod nie z je go
prze zna cze niem oraz spo wo do wa ne przez prze wo żo ny
ła du nek, w tym ła du nek wszel kie go ro dza ju przy czep,

3) po wsta łe pod czas uży wa nia po jaz du przez Ubez pie czo ne go
lub upraw nio ne go kie row cę ja ko na rzę dzia prze stęp stwa,

4) po wsta łe w cza sie uży wa nia po jaz du w związ ku z obo wiąz -
ko wy mi świad cze nia mi narzecz woj ska lub in nych pod mio tów,
a tak że po wsta łe w po jaz dach uczest ni czą cych w ak cjach
pro te sta cyj nych i blo ka dach dróg,

5) po wsta łe w po jaz dach uży wa nych do ce lów za rob ko wych,
tj. tak sów kach, po jaz dach wy po ży czal ni sa mo cho dów,

6) po wsta łe w po jeź dzie od da nym do sprze da ży ko mi so wej,
7) po wsta łe w po jeź dzie, któ re go kie ru ją cy w chwi li zda rze nia

nie po sia dał wy ma ga nych upraw nień dokie ro wa nia po jaz dem:
pra wa jaz dy, ba dań le kar skich, wy ma ga ne go świa dec twa kwa -
li fi ka cji, a brak po wyż szych miał wpływ na po wsta nie lub
roz miar szko dy,

8) po wsta łe w po jeź dzie, któ re go kie ru ją cy w chwi li zda rze nia
znaj do wał się w sta nie nie trzeź wo ści lub sta nie po uży ciu
al ko ho lu (w ro zu mie niu prze pi sów Usta wy o wy cho wa niu
w trzeź wo ści i prze ciw dzia ła niu al ko ho li zmo wi lub środ ków
odu rza ją cych, sub stan cji psy cho tro po wych, oraz środ ków
za stęp czych (wro zu mie niu prze pi sów Usta wy oprze ciw dzia -
ła niu nar ko ma ni, a stan ten miał wpływ na po wsta nie lub
roz miar szko dy, 

9) po wsta łe pod czas jazd prób nych, raj dów, wy ści gów, tre nin gów,
kon kur sów al bo uży cia po jaz du ja ko re kwi zy tu,

10) po wsta łe w po jeź dzie nie le gal nie wpro wa dzo nym na te ry to -
rium RP, chy ba że Ubez pie czo ny nie wie dział, bądź przy za -
cho wa niu na le ży tej sta ran no ści nie mógł się  do wie dzieć
otym, że po jazd zo stał wpro wa dzo ny nie le gal nie przez oso bę
trze cią,

11) po wsta łe pod czas uży cia po jaz du do trans por tu to wa rów
nie bez piecz nych wro zu mie niu prze pi sów Usta wy oprze wo zie
to wa rów nie bez piecz nych,

12) po wsta łe pod czas uży cia po jaz du do na uki jaz dy,
13) ob ję te za kre sem ubez pie cze nia po jaz dów me cha nicz nych

od utra ty, znisz cze nia lub uszko dze nia (au to ca sco).
2. BRE Ubez pie cze nia nie po kry wa kosz tów po nie sio nych przez

Ubez pie czo ne go bez po wia do mie nia ize zwo le nia Cen trum Po mo cy,
na wet je śli są ob ję te ochro ną ubez pie cze nio wą i miesz czą się
w li mi tach świad czeń okre ślo nych w OWU „Au to 24h” z za strze -
że niem §17 ust. 5.

3. Od po wie dzial ność w za kre sie ja ko ści i spo so bu wy ko na nia
świad czeń as si stan ce oraz od po wie dzial ność cy wil ną zazor ga ni -
zo wa ne przez Cen trum Po mo cy świad cze nie as si stan ce okre ślo ne
wOWU „Au to 24h” po no szą każ do ra zo wo ze wnętrz ni usłu go daw cy.

§ 12
Ochrona ubezpieczeniowa

1. Po sia dacz ra chun ku przy stę pu je doUmo wy Ubez pie cze nia po przez
zło że nie oświad cze nia o przy stą pie niu do Umo wy Ubez pie cze nia
w for mie pi sem nej, elek tro nicz nej lub przez te le fon, o ile Ubez pie -
cza ją cy udo stęp ni ta ką funk cjo nal ność.

2. Przedprzy stą pie niem Po sia da cza ra chun ku doUmo wy Ubez pie cze -
nia, Ubez pie cza ją cy jest zo bo wią za ny do udo stęp nie nia Po sia da -
czo wi ra chun ku tre ści OWU „Au to 24h”.

3. Wsto sun ku dokaż de go Ubez pie czo ne go ochro na ubez pie cze nio wa
roz po czy na się pierw sze go dnia mie sią ca ka len da rzo we go, na stę -
pu ją ce go bez po śred nio po mie sią cu, w któ rym Ubez pie czo ny
wy ra ził zgo dę naprzy stą pie nie doUmo wy Ubez pie cze nia, podwa -
run kiem po sia da nia ak tyw ne go ra chun ku ban ko we go i zgło sze nia
Ubez pie czo ne go doBRE Ubez pie cze nia przez Ubez pie cza ją ce go.

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

5. Wsto sun ku dokaż de go Ubez pie czo ne go ochro na ubez pie cze nio wa
wy ga sa: 
1) z dniem roz wią za nia Umo wy Ubez pie cze nia po mię dzy Ubez -

pie cza ją cym aBRE Ubez pie cze nia,
2) zdniem roz wią za nia Umo wy opro wa dze nie ra chun ku, 
3) z ostat nim dniem mie sią ca ka len da rzo we go, za któ ry przy pa -

da ła nie za pła co na skład ka,
4) z ostat nim dniem mie sią ca ka len da rzo we go, za któ ry zo sta ła

opła co na skład ka, w przy pad ku re zy gna cji przez Ubez pie czo -
ne go zau to ma tycz ne go prze dłu że nia ochro ny ubez pie cze nio -
wej nako lej ny okres, 

5) zdniem śmier ci Ubez pie czo ne go.
6. BRE Ubez pie cze nia do pusz cza moż li wość wzno wie nia ochro ny

ubez pie cze nio wej po jej wy ga śnię ciu w przy pad ku okre ślo nym
w ust. 5 pkt. 3) po wy żej. Wzno wie nie ochro ny na stę pu je wów czas
zpierw szym dniem mie sią ca ka len da rzo we go, wktó rym Ubez pie -
cza ją cy do ko nał płat no ści skład ki za da ne go Ubez pie czo ne go,
chy ba że prze rwa w ochro nie ubez pie cze nio wej trwa ła dłu żej niż
2 mie sią ce ka len da rzo we. W przy pad ku gdy prze rwa w ochro nie
ubez pie cze nio wej trwa ła dłu żej niż2 mie sią ce ka len da rzo we wzno -
wie nie ochro ny ubez pie cze nio wej nie jest moż li we, aob ję cie ochro ną
ubez pie cze nio wą wy ma ga po now ne go przy stą pie nia do Umo wy
Ubez pie cze nia zgod nie zust.1 po wy żej.

7. W przy pad ku zmia ny wa rian tu ubez pie cze nia przez Ubez pie czo -
ne go, ochro na ubez pie cze nio wa w za kre sie do ko na nych zmian
roz po czy na się pierw sze go dnia mie sią ca ka len da rzo we go, na -
stę pu ją ce go bez po śred nio po mie sią cu, w któ rym Ubez pie czo ny
do ko nał zmia ny wa rian tu ubez pie cze nia oraz zmia na ta zo sta ła
zgło szo na przez Ubez pie cza ją ce go doBRE Ubez pie cze nia.

§ 13
Rezygnacja z ubezpieczenia

1. Ubez pie czo ny ma pra wo zre zy gno wać z au to ma tycz ne go prze dłu -
że nia ochro ny ubez pie cze nio wej w każ dym mo men cie jej trwa nia.
Ubez pie czo ny skła da wtym ce lu oświad cze nie ore zy gna cji zochro ny
ubez pie cze nio wej nako lej ny okres Ubez pie cze nia wfor mie pi sem -
nej, elek tro nicz nej lub przez te le fon, o ile Ubez pie cza ją cy udo stęp -
ni ta ką funk cjo nal ność.

2. W przy pad ku re zy gna cji z au to ma tycz ne go prze dłu że nia ochro ny
ubez pie cze nio wej na ko lej ny okres, ochro na ubez pie cze nio wa
bę dzie trwa ła dokoń ca okre su, zaktó ry zo sta ła za pła co na skład ka.

3. W przy pad ku re zy gna cji z au to ma tycz ne go prze dłu że nia ochro ny

ubez pie cze nio wej po now ne przy stą pie nie do Umo wy Ubez pie cze -
nia jest moż li we potrzech mie sią cach odda ty zło że nia re zy gna cji.

§ 14
Limity świadczeń

1. Limity liczby i wartości poszczególnych świadczeń stanowią górną
granicę odpowiedzialności BRE Ubezpieczenia i ustalane są na okres
jednego roku ubezpieczeniowego.

2. Limity liczby i wartości poszczególnych świadczeń dla danego
Ubezpieczonego w ramach określonego wariantu ubezpieczenia
Assistance ”Auto24h” w roku ubezpieczeniowym przedstawiają
odpowiednio poniższe tabele:

1) Wariant STANDARD - obowiązuje na terytorium RP
SYTUACJA

W JAKIEJ PRZYSŁUGUJE 
ŚWIADCZENIE

• Awaria pojazdu w odległości 
powyżej 50 km od miejsca
zamieszkania

• Przebita opona
• Kradzież pojazdu
• Rozładowany akumulator
• Wypadek drogowy

• Przebita/uszkodzona opona

Na życzenie Ubezpieczonego

ŚWIADCZENIE ASSISTANCE

Usprawnienie pojazdu na miejscu 
zdarzenia lub Holowanie pojazdu

Pokrycie kosztów naprawy opony/opon

Informacja o usługodawcach 
świadczących usługi pomocy drogowej

Organizacja zmiany opon

Infolinia Podróżna

Infolinia „Tanie Zakupy“

Infolinia Prawna

Liczba 
świadczeń w roku

ubezpieczeniowym

2

1

Maksymalna 
wartość świadczenia 

na 1 zdarzenie

500 PLN

300 PLN

Bez limitu

Bez limitu

Bez limitu

Bez limitu

2) Wariant KOMFORT - obowiązuje na terytorium RP
SYTUACJA

W JAKIEJ PRZYSŁUGUJE 
ŚWIADCZENIE

• Awaria pojazdu*
• Przebita opona
• Brak paliwa
• Kradzież pojazdu
• Rozładowany akumulator

Wypadek drogowy

• Przebita/uszkodzona opona

• Utrata lub uszkodzenie kluczy
• Zatrzaśnięcie kluczy w aucie

Na życzenie Ubezpieczonego

ŚWIADCZENIE ASSISTANCE

Usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia lub
Holowanie pojazdu 

Dostarczenie paliwa

Pomoc w wymianie opon                                            

Organizacja wynajmu samochodu zastępczego

Pokrycie kosztów naprawy opony/opon

Otwarcie i uruchomienie pojazdu

Informacja o usługodawcach 
świadczących usługi pomocy drogowej

Organizacja zmiany opon

Infolinia Podróżna

Infolinia „Tanie Zakupy“

Infolinia Prawna

Maksymalna 
wartość świadczenia 

na 1 zdarzenie

700 PLN

Bez limitu

500 PLN

300 PLN

400 PLN

Bez limitu

Bez limitu

Bez limitu

Bez limitu

Bez limitu

Liczba 
świadczeń w roku

ubezpieczeniowym

2

2

1

1

1

3) Wariant PREMIUM - obowiązuje na terytorium Europy
SYTUACJA

W JAKIEJ PRZYSŁUGUJE 
ŚWIADCZENIE

• Awaria pojazdu 
• Przebita opona
• Brak paliwa
• Kradzież pojazdu
• Rozładowany akumulator
• Wypadek drogowy

• Przebita/uszkodzona opona

• Awaria
• Przebita opona
• Kradzież pojazdu
• Wypadek drogowy

• Utrata lub uszkodzenie kluczy
• Zatrzaśnięcie kluczy w aucie

Na życzenie Ubezpieczonego

ŚWIADCZENIE ASSISTANCE

Usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia lub
Holowanie pojazdu 

Dostarczenie paliwa

Pomoc w wymianie opon 

Zakwaterowanie 
w hotelu 

Samochód  zastępczy

Powrót do miejsca
zamieszkania lub
kontynuacja podróży                                     

Pokrycie kosztów naprawy opony/opon

Odbiór pojazdu

Legalne złomowanie

Otwarcie i uruchomienie pojazdu

Informacja o usługodawcach 
świadczących usługi pomocy drogowej

Organizacja zmiany opon

Infolinia Motoryzacyjna

Infolinia Podróżna

Infolinia „Tanie Zakupy“

Infolinia Prawna

Infolinia Serwis Concierge

Maksymalna 
wartość świadczenia 

na 1 zdarzenie

1 000 PLN

Bez limitu

500 PLN

3 doby  
200 EURO / os.

3 doby

Bilet autobusowy lub PKP
(1 klasa)/ bilet na samolot

(klasa ekonomiczna)

300 PLN

1 000 PLN

1 000 PLN

Bez limitu

Bez limitu

Bez limitu

Bez limitu

Bez limitu

Bez limitu

Liczba 
świadczeń w roku

ubezpieczeniowym

2

2

2

1

1

1

1

Przysługuje jedno świadczenie w przypadku awarii pojazdu, która miała miejsce w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania oraz jedno
świadczenie w przypadku awarii pojazdu niezależnie od odległości jej zajaścia od miejsca zamieszkania.

Świadczenia
zamienne

4 —

4 —

4 —

4 800 PLN
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ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa 
tel.: +48 22 444 70 00 • fax.: +48 22 444 70 02 
www.breubezpieczenia.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
KRS 0000271543 • REGON 140806789 • NIP 107 000 61 55 
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3. Po sia dacz ra chun ku ob ję ty ochro ną ubez pie cze nio wą ma moż li -
wość w każ dej chwi li w trak cie trwa nia ro ku ubez pie cze nio we go
zmia ny wa rian tu ubez pie cze nia, skła da jąc w tym ce lu Ubez pie cza -
ją ce mu dys po zy cję zmia ny wa rian tu ubez pie cze nia wfor mie pi sem -
nej, elek tro nicz nej lub przez te le fon, o ile Ubez pie cza ją cy udo stęp ni
ta ką funk cjo nal ność.

4. Wprzy pad ku zmia ny wa rian tu ubez pie cze nia wtrak cie trwa nia ro ku
ubez pie cze nio we go licz ba i war tość wy ko rzy sta nych świad czeń
ule gaza li cze niu napo czet świad czeń wno wo wy bra nym wa rian cie.

§ 15
Okres ubez pie cze nia

1. Umo wa Ubez pie cze nia zo sta je za war ta naczas nie okre ślo ny.

2. Ubez pie cza ją cy ma pra wo dood stą pie nia odUmo wy Ubez pie cze nia
w ter mi nie 7 dni od jej za war cia. Od stą pie nie od Umo wy Ubez pie -
cze nia na stę pu je na pod sta wie pi sem ne go oświad cze nia Ubez pie -
cza ją ce go.

3. Umo wa Ubez pie cze nia mo że być roz wią za na w każ dym cza sie,
po przez zło że nie przez jed ną ze Stron tj. Ubez pie cza ją ce go (Bank)
i BRE Ubez pie cze nia pi sem ne go oświad cze nia o wy po wie dze niu,
z za cho wa niem 3-mie sięcz ne go wy po wie dze nia ze skut kiem
na ko niec mie sią ca ka len da rzo we go.

4. Zło że nie oświad cze nia o od stą pie niu od Umo wy Ubez pie cze nia
oraz wy po wie dze nie Umo wy Ubez pie cze nia nie zwal nia Ubez pie -
cza ją ce go z obo wiąz ku za pła ty skład ki za okres, w któ rym BRE
Ubez pie cze nia udzie la ło ochro ny ubez pie cze nio wej.

§ 16
Skład ka

1. Ubez pie cza ją cy zo bo wią za ny jest opła cać skład kę za wszyst kich
Ubez pie czo nych w ter mi nach i wy so ko ści okre ślo nych w po li sie
ge ne ral nej nara chu nek ban ko wy wska za ny przez BRE Ubez pie cze nia.

2. Skład kę usta la się bio rąc poduwa gę:

1) okres od po wie dzial no ści BRE Ubez pie cze nia,

2) licz bę Ubez pie czo nych, 

3) wa riant ubez pie cze nia,

4) wy so ko ści li mi tów licz by iwar to ści po szcze gól nych świad czeń
wro ku ubez pie cze nio wym,

5) in ne czyn ni ki wpły wa ją ce napraw do po do bień stwo wy stą pie nia
zda rze nia ubez pie cze nio we go.

§ 17
Postępowanie w razie zajścia zdarzenia 

objętego ochroną ubezpieczeniową

1. W ra zie po wsta nia zda rze nia ob ję te go ochro ną ubez pie cze nio wą,
Ubez pie czo ny po wi nien za po biec w mia rę moż li wo ści zwięk sza niu
się szko dy iogra ni czyć kon se kwen cje zda rze nia.

2. Ubez pie czo ny (lub w je go imie niu in na oso ba) obo wią za ny jest
przed pod ję ciem dzia łań we wła snym za kre sie, nie zwłocz nie skon -
tak to wać się z Cen trum Po mo cy, czyn nym ca łą do bę, sie dem dni
wty go dniu ipo dać na stę pu ją ce da ne:

1) Imię i na zwi sko Ubez pie czo ne go po sia da cza ra chun ku,

2) Nu mer PE SEL lub nu me ru pasz por tu Ubez pie czo ne go,

3) Ad res miej sca za miesz ka nia Ubez pie czo ne go,

4) Nu mer te le fo nicz ny, pod któ rym Cen trum Po mo cy mo że
skon tak to wać się z Ubez pie czo nym lub oso bą przez nie go
wy zna czo ną,

5) Krót ki opis zda rze nia oraz ro dzaj po trzeb nej po mo cy,

6) Wszel kie in ne in for ma cje nie zbęd ne do re ali za cji usług
as si stan ce.

3. Po nad to Ubez pie czo ny po wi nien:

1) Udzie lić pra cow ni ko wi Cen trum Po mo cy wy ja śnień do ty czą -
cych zda rze nia, nie zbęd nych dousta le nia od po wie dzial no ści
iza kre su świad czeń Ubez pie czy cie la,

2) Udzie lić pi lo to wi lub spe cja li ście przy sła ne mu przez Cen trum
Po mo cy wszel kich nie zbęd nych peł no moc nictw,

3) Nie po wie rzać wy ko na nia świad czeń, do któ rych speł nie nia
zo bo wią za ne jest BRE Ubez pie cze nia in nym oso bom, chy ba
że Cen trum Po mo cy nie przy stą pi do speł nie nia świad cze nia
w okre sie 2 go dzin od za wia do mie nia o szko dzie (w ra zie
bra ku in nych uzgod nień po mię dzy Ubez pie czo nym aCen trum
Po mo cy) lub wy ra zi zgo dę na speł nie nie świad cze nia przez
in ną oso bę,

4) Współ dzia łać z Cen trum Po mo cy w za kre sie nie zbęd nym do
wy ko na nia zo bo wią za nia.

4. Cen trum Po mo cy, po otrzy ma niu zgło sze nia oraz nie zbęd nych do
wy ko na nia świad cze nia in for ma cji okre ślo nych w ust. 2 i ust. 3
po wy żej, przy stę pu je nie zwłocz nie do or ga ni za cji po mo cy i usług
as si stan ce, bio rąc pod uwa gę dys po zy cje Ubez pie czo ne go i moż li -
wo ści lo kal ne. 

5. W przy pad ku, gdy Cen trum Po mo cy nie przy stą pi do speł nie nia
świad cze nia wokre sie dwóch go dzin odza wia do mie nia oszko dzie
al bo awa rii lub wy ra zi zgo dę na speł nie nie świad cze nia przez in ną
oso bę, Cen trum Po mo cy do ko na zwro tu Ubez pie czo ne mu kosz tów
re ali za cji świad cze nia do wy so ko ści od po wied nie go li mi tu okre ślo -
ne go w§14.

§ 18
Regres Ubezpieczeniowy

1. Zdniem wy pła ty od szko do wa nia prze cho dzi naBRE Ubez pie cze nia
przy słu gu ją ce Ubez pie czo ne mu rosz cze nie do oso by od po wie -
dzial nej za szko dę, do wy so ko ści wy pła co ne go od szko do wa nia.
Je że li BRE Ubez pie cze nia po kry ło tyl ko część szko dy, Ubez pie czo -
ne mu przy słu gu je do po zo sta łej czę ści pierw szeń stwo za spo ko je -
nia przedrosz cze niem BRE Ubez pie cze nia. 

2. Ubez pie czo ny obo wią za ny jest do star czyć BRE Ubez pie cze nia
wszel kie in for ma cje i do ku men ty oraz do ko nać czyn no ści nie zbęd -
nych dla sku tecz ne go do cho dze nia praw przez BRE Ubez pie cze nia
okre ślo nych wust.1.

3. W ra zie zrze cze nia się przez Ubez pie czo ne go bez zgo dy BRE Ubez -
pie cze nia praw przy słu gu ją cych mu doosób trze cich, BRE Ubez pie -
cze nia mo że od mó wić wy pła ty od szko do wa nia wca ło ści lub czę ści,
awprzy pad ku, gdy od szko do wa nie zo sta ło już wy pła co ne, pod le ga
ono zwro to wi wca ło ści lub czę ści.

§ 19
Postanowienia końcowe

1. Je że li Ubez pie cza ją cy lub Ubez pie czo ny nie zga dza się zde cy zja mi
BRE Ubez pie cze nia co do od mo wy za spo ko je nia rosz cze nia lub
wy so ko ści przy zna ne go świad cze nia, bądź chciał by zło żyć skar gę
lub za ża le nie zwią za ne zprzy stą pie niem doUmo wy lub jej wy ko -
na niem,  mo że on wy stą pić zwnio skiem skie ro wa nym do Za rzą du
BRE Ubez pie cze nia. 

2. Wnio sek, o któ rym mo wa w ust. 1, zo sta nie roz pa trzo ny w cią gu
30 dni od da ty wpły wu do BRE Ubez pie cze nia.

3. W za kre sie opo dat ko wa nia świad czeń na leż nych z ty tu łu Umo wy
Ubez pie cze nia za sto so wa nie ma ją od po wied nio obo wią zu ją ce
prze pi sy pra wa po dat ko we go.

4. Po wódz two o rosz cze nie wy ni ka ją ce z Umo wy Ubez pie cze nia
moż na wy to czyć al bo we dług prze pi sów o wła ści wo ści ogól nej
al bo przed sąd wła ści wy dla miej sca za miesz ka nia lub sie dzi by
Ubez pie cza ją ce go lub Ubez pie czo ne go.

5. W spra wach nie ure gu lo wa nych po sta no wie nia mi OWU sto su je
się prze pi sy pra wa pol skie go, w tym Ko dek su Cy wil ne go, usta wy
o dzia łal no ści ubez pie cze nio wej oraz in nych obo wią zu ją cych
ak tów praw nych.

6. Ni niej sze Ogól ne Wa run ki Ubez pie cze nia As si stan ce „Au to 24h”
dla Po sia da czy Ra chun ków BRE Bank S.A. Otwar ty chi Pro wa dzo -
nych Przez mBank zo sta ły za twier dzo ne uchwa łą Za rzą du BRE
Ubez pie cze nia TU iRS.A. nr BRE -TU/2013/4/2/3 zdnia29.04.2013 r.
i wcho dzą w ży cie z dniem 03.06.2013 ro ku.

Informacja Prawna  
Wzwiąz ku zwej ściem wży cie Usta wy z dnia 5 sierp nia 2015 r. o roz pa -
try wa niu re kla ma cji przez po mio ty ryn ku fi nan so we go ioRzecz ni ku Fi -
nan so wymod11 paź dzier ni ka2015 r. ule ga ją zmia nie za sa dy skła da -
nia i roz pa try wa nia re kla ma cji na usłu gi świad czo ne przez pod mio ty
ryn ku fi nan so we go.

1. Wkaż dym przy pad ku oso ba upraw nio na zUmo wy Ubez pie cze nia
mo że wno sić Re kla ma cje. Re kla ma cja to wy stą pie nie, wtym skar -
ga iza ża le nie, skie ro wa ne doTo wa rzy stwa za wie ra ją ce za strze że -
nia do ty czą ce usług świad czo nych przez To wa rzy stwo.

2. Re kla ma cje moż na skła dać w na stę pu ją cy spo sób:
• To wa rzy stwu BRE Ubez pie cze nia TU iR S. A.: 

— ust nie – te le fo nicz nie pod nr te le fo nu +48 22 444 70 00
(koszt po łą cze nia zgod nie z ta ry fą ope ra to ra) al bo oso bi -
ście pod czas wi zy ty w jed no st ce To wa rzy stwa,

— w for mie elek tro nicz nej na ad res e -ma il: 
ser wis@axau bez pie cze nia.pl

— w for mie pi sem nej – oso bi ście w sie dzi bie To wa rzy stwa
– BRE Ubez pie cze nia TU iR S.A. w War sza wie, 
ul. Ks. I. Sko rup ki 5, al bo 

— dro gą pocz to wą na ad res:
BRE Ubez pie cze nia TU iR S.A.
Ul. Ks. I. Sko rup ki 5, 00-963 War sza wa

3. Re kla ma cja mo że być zło żo na w każ dej jed no st ce To wa rzy stwa
ob słu gu ją cej klien tów. 

4. Od po wiedź To wa rzy stwa na Re kla ma cję zo sta nie udzie lo -
na w for mie pi sem nej lub za po mo cą in ne go trwa łe go no śni ka
in for ma cji al bo pocz tą elek tro nicz ną, je że li oso ba skła da ją ca
Re kla ma cję zło ży wnio sek o udziel nie od po wie dzi w tej for mie.
Do dat ko wo na wnio sek oso by skła da ją cej Re kla ma cję To wa rzy -
stwo po twier dza pi sem nie lub w in ny uzgod nio ny spo sób fakt
jej zło że nia.

5. Zło że nie Re kla ma cji nie zwłocz nie po po wzię ciu za strze żeń
uła twi i przy spie szy rze tel ne jej roz pa trze nie. 

6. W przy pad ku gdy To wa rzy stwo nie po sia da da nych kon tak to -
wych oso by skła da ją cej Re kla ma cję, przy skła da niu Re kla ma cji,
na le ży po dać na stę pu ją ce da ne: imię, na zwi sko, ad res do ko re -
spon den cji, ad res e -ma il (w przy pad ku wy bo ru ta kiej for my kon -
tak tu).

7. Od po wie dzi na Re kla ma cję To wa rzy stwo udzie la bez zbęd nej
zwło ki, nie póź niej niż w ter mi nie 30 dni od dnia otrzy ma nia
Re kla ma cji. 

8. W szcze gól nie skom pli ko wa nych przy pad kach, unie moż li wia ją -
cych roz pa trze nie Re kla ma cji i udzie le nie od po wie dzi w ter mi -
nie 30 dni, To wa rzy stwo w tym ter mi nie wy śle in for ma cję o przy -
czy nie nie moż no ści roz pa trze nia Re kla ma cji. W ta kim przy pad -
ku od po wiedź na Re kla ma cję zo sta nie udzie lo na nie póź niej niż
w ter mi nie 60 dni od dnia jej otrzy ma nia. 

9. Jeżeli osoba składająca Reklamację nie zgadza się ze stanowis-
kiem Towarzystwa wyrażonym w odpowiedzi na Reklamację,
może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika
Finansowego. Osoba składająca Reklamację może również
wystąpić do sądu powszechnego z powództwem przeciwko
Towarzystwu tj. BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń
i Reasekuracji S.A. Powództwo o roszczenie wynikające z Umowy
Ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właści-
wości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania
lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnio-
nego z Umowy Ubezpieczenia. Powództwo o roszczenie wynika-
jące z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów
o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca
zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy
uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia.

10. Klient bę dą cy kon su men tem ma tak że moż li wość zwró ce nia się
o po moc do wła ści we go miej sco wo Po wia to we go (Miej skie go)
Rzecz ni ka Kon su men tów.

11. To wa rzy stwo pod le ga nad zo ro wi Ko mi sji Nad zo ru Fi nan so we go.

11. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o poza-
sądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Towarzystwo
informuje, że podmiotem uprawnionym dla Towarzystwa do pro-
wadzenia postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązy-
wania sporów z konsumentami w rozumieniu tej ustawy jest
Rzecznik Finansowy (Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa;
www.rf.gov.pl).

W przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego 
prosimy o niezwłoczny kontakt 

z Centrum Pomocy mBanku
pod nr tel.: +48 (22) 459 10 00

Nr polisy generalnej 9000080

Informujemy, że dla Klientów, 
którzy przystąpili 

do Ubezpieczenia przed 01.06.2014 r.
maksymalna wysokość świadczenia pokrycia 

kosztów naprawy opony/opon na 1 zdarzenie 
wynosi 400 zł.

Od listopada 2013 r. zmienia się nazwa firmy i skrót Banku z „BRE Bank Spółka Akcyjna“ i „BRE Bank S.A.“ 
na „mBank Spółka Akcyjna“ oraz „mBank S.A.“ Zasady oferowania oraz obsługi produktów pozostają bez zmian.

Z dniem 1 grudnia 2015 r. BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna zmieniło nazwę na AXA Ubezpieczenia Towarzystwo
Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna, w skrócie AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. Zmianie uległ także adres siedziby Towarzystwa na ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

Zasady oferowania oraz obsługi produktów pozostają bez zmian.


