
§ 1
Postanowienia ogólne

1. NiniejszeOgólneWarunkiUbezpieczeniaAssistancedla Posiadaczy
kart BRE Banku SA, zwane w dalszej cz´Êci OWU Assistance
Platinum, stanowià podstaw´ zawarcia UmowyUbezpieczenia,
zwanà dalej Umowà, pomi´dzy BRE Ubezpieczenia Towarzy-
stwem Ubezpieczeƒ i Reasekuracji Spółkà Akcyjnà, zwanà dalej
BRE Ubezpieczenia, a BRE Bankiem Spółkà Akcyjnà (mBank),
zwanym dalej Bankiem.

2. Umowa zawarta zostaje na rachunek Posiadaczy Kart Banku.

3. Zawarcie Umowy zostanie potwierdzone przez BRE Ubezpiecze-
nia Polisà Generalnà, stanowiàcà z OWU Assistance Platinum
integralnà cz´Êç Umowy.

§ 2
Definicje poj´ç

1. Na podstawie OWU Assistance Platinum BRE Ubezpieczenia
zobowiàzuje si´ wypłaciç odszkodowanie lub wykonaç Êwiad-
czenie w przypadku zajÊcia zdarzenia obj´tego ochronà ubez-
pieczeniowà, na warunkach okreÊlonych w OWU Assistance
Platinum.

2. Terminy u˝yte w OWU Assistance Platinum oraz innych doku-
mentach zwiàzanych z OWU Assistance Platinum oznaczajà:

1) Karta – karta kredytowagłówna lub dodatkowawydawana
przez Bank na podstawie Umowy o korzystanie z karty;

2) Umowa o korzystanie z karty – umowa zawarta po-
mi´dzy Posiadaczem karty a Bankiem, b´dàca podstawà
wydania Karty oraz regulujàca zasady jej u˝ywania;

3) Posiadacz karty – osoba fizyczna, uprawniona do korzy-
stania z Karty na mocy Umowy o korzystanie z karty;

4) Ubezpieczajàcy – Bank zawierajàcy Umow´ Ubezpie-
czenia i zobowiàzany do opłacania składki;

5) Ubezpieczony – Posiadacz karty, który nie ukoƒczył 70.
roku ˝ycia, obj´ty ochronà ubezpieczeniowà;

6) Umowa – Umowa Ubezpieczenia zawarta pomi´dzy
Bankiem a BRE Ubezpieczenia, na podstawie postanowieƒ
OWU Assistance Platinum, potwierdzona Polisà Generalnà;

7) Polisa Generalna – dokument potwierdzajàcy zawarcie
Umowy pomi´dzy BRE Ubezpieczenia a Bankiem i zawie-
rajàcy szczegółowe jej postanowienia;

8) Suma ubezpieczenia – kwota stanowiàca górny limit
odpowiedzialnoÊci BREUbezpieczeniazawszystkie zdarzenia
obj́ te ochronà ubezpieczeniowàw ramach poszczególnych
ubezpieczeƒ w ka˝dym rocznym okresie Ubezpieczenia
danego Ubezpieczonego;

9) Roczny okres ubezpieczenia – 12miesí czny okres liczony
od dnia rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej w odnie-
sieniu do danego Ubezpieczonego lub rocznicy jej rozpo-
cz´cia;

10) Pakiet – pakiet wskazany w § 3 ust. 1 OWU Assistance
Platinum okreÊlajàcy zakres ochrony ubezpieczeniowej
przysługujàcej Ubezpieczonemu;

11) Miejsce zamieszkania – lokalmieszkalny lubdom jednoro-
dzinny na terytorium RP wskazany przez Ubezpieczonego
jako miejsce stałego pobytu Ubezpieczonego, z uwzgl´d-
nieniem postanowieƒ § 20 ust. 4 i 5 OWU;

12) Centrum Alarmowe – jednostka organizacyjna wskazana
przez BRE Ubezpieczenia, do której Ubezpieczony zobowià-
zany jest zgłosiç zaistnienie zdarzenia obj´tego ochronà
ubezpieczeniowà;

13) Centrum Obsługi Kart Płatniczych (COKP) – jednostka
organizacyjna wskazana przez BRE Ubezpieczenia, upowa -̋
nionadodokonywania autoryzacji uprawnieƒdo Êwiadczeƒ,
dokonywania blokady Êrodków na koncie Karty zgodnie
z § 33 ust. 1 pkt. 6) OWU Assistance Platinum;

14) Zastrze˝enie karty – nieodwołalne zablokowanie w syste-
miemo˝liwoÊci korzystania z Karty w sposób, który został
szczegółowookreÊlonywwarunkachwydawania i zasadach
u˝ywania Karty okreÊlonych przez Bank;

15) Choroba przewlekła – stan chorobowy charakteryzujàcy
sí powolnymrozwojemorazdługookresowymprzebiegiem
trwajàcy zwyklemiesiàcami lub latami, stale bàdêokresowo
leczony;

16) Choroba psychiczna – choroba zakwalifikowana w Mí -
dzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów
Zdrowotnych ICD 10 jako zaburzenia psychiczne i zabu-
rzenia zachowania (F00-F99);

17) Dziecko – dziecko Ubezpieczonegowłasne, a tak˝e przy-
sposobione lub pasierb w wieku do lat 15, zamieszkujàce
na stałe w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego;

18) Hospitalizacja–pobytUbezpieczonegowszpitaluwcelach
leczniczych, trwajàcy nieprzerwanie przez okres dłu˝szy
ni˝ 7 dni;

19) Lekarz prowadzàcy – osoba posiadajàca uprawnienia
do wykonywania zawodu lekarza, nie b´dàca członkiem
rodzinyUbezpieczonego (tj. osoba innani̋ współmał̋ onek,
wst́ pni, zst́ pni, rodzeƒstwo, teÊciowie, zí ciowie, synowe,
przysposabiajàcy i przysposobieni Ubezpieczonego) realizu-
jàca Êwiadczenia medyczne wobec Ubezpieczonego lub
jego dzieci;

20) Nagłe zachorowanie – powstały w sposób nagły stan
chorobowy zagra˝ajàcy zdrowiu lub ˝yciu Ubezpieczonego,
wymagajàcy natychmiastowej pomocy lekarskiej, z wyłàcze-
niem wszelkich chorób czy niedyspozycji, które zaistniały
przed rozpocz´ciem ochrony ubezpieczeniowej udzielanej
Ubezpieczonemu zgodnie z OWU Assistance Platinum,
w tym zwłaszcza chorób o charakterze przewlekłym;

21) Nieszcz´Êliwy wypadek – nagłe zdarzenie, które wy-
stàpiło na terenie RP, wywołane przyczynà zewn´trznà,
w którego nast´pstwie Ubezpieczony niezale˝nie od swojej
woli doznał trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju
zdrowia lub zmarł; za nieszcz´Êliwy wypadek nie uznaje sí
udaru mózgu, zawału serca oraz zdarzeƒ b´dàcych nast́ p-
stwemwszelkich chorób, nawet wyst´pujàcych w sposób
nagły;

22) Osoba bliska – współmał˝onek, konkubent, rodzice,
teÊciowie, przysposobieni, krewni i powinowaci Ubez-
pieczonego oraz osoby prowadzàce z Ubezpieczonym
wspólne gospodarstwo domowe;

23) Osoba niesamodzielna – osoba pozostajàca pod opie-
kà Ubezpieczonego, niesamodzielna ze wzgl´du na wiek
lub osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji w rozu-
mieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

24) Zdarzenie losowe – po˝ar, uderzenie pioruna, przepí cie,
wybuch, uderzenie lub upadek statku powietrznego, ude-
rzenie pojazdu mechanicznego, huragan i grad, zalanie,
p´kanie mrozowe, zalanie przez osoby trzecie, wandalizm,
stłuczenie szyb zainstalowanych na stałe w miejscu ubez-
pieczenia;

25) Po˝ar – działanie ognia, który przedostał si´ poza paleni-
sko lub powstał bez paleniska i rozszerzył sí o własnej sile;

26) Przepí cie – gwałtowna zmiana napí cia w sieci elektrycz-
nej lub elektronicznej, powodujàca wystàpienie napi´cia
znacznie przekraczajàcegowartoÊci dopuszczalne, okreÊlone
przez producenta dla danego urzàdzenia;

27) wybuch – gwałtowna zmiana stanu równowagi układu
z jednoczesnymwyzwoleniem si´ gazów, pyłów, pary lub
cieczy wywołane ich właÊciwoÊcià rozprzestrzeniania si´
(eksplozja);

28) Upadek statku powietrznego – katastrofa bàdê przy-
musowe làdowanie obiektu latajàcegowyprodukowanego
przez człowieka, a tak˝e upadek jego cz´Êci lub przewo-
˝onego w nim ładunku;

29) Huragan – działanie wiatru o pr´dkoÊci nie mniejszej ni˝
17,5 m/s, potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Go-
spodarki Wodnej; w przypadku braku mo l̋iwoÊci uzyskania
potwierdzenia bierze sí pod uwag´ stan faktyczny i rozmiar
szkód w miejscach ich powstania oraz w bezpoÊrednim
sàsiedztwie Êwiadczàce wyraênie o masowym i niszczyciel-
skim działaniu wiatru;

30) Zalanie – działanie na ubezpieczone mienie wody, pary,
cieczy lub innych substancji, które wydostały si´ w sposób
niezamierzony i niekontrolowany z instalacji i urzàdzeƒ
wodociàgowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
instalacji gaÊniczych oraz innych instalacji technologicznych,
dotyczy równie˝ urzàdzeƒ typu pralki, wirówki, zmywarki,
lodówki wskutek:

a) awarii tych instalacji lub urzàdzeƒ,

b) nieumyÊlnego pozostawienia otwartych zaworów,

c) samoczynnego otworzenia sí główek tryskaczowych
z innych przyczyn ni˝ po˝ar,

d) cofni´cia si´ wody lub Êcieków z ogólnodost´pnej
sieci wodociàgowej albo kanalizacyjnej,

e) samoistnego tj. niezale˝nego od działaƒ osób obj́ tych
ochronà, osób trzecich lub zwierzàt domowych uszko-
dzenia akwarium lub łó˝ka wodnego;

31) Wandalizm–bezprawne, celoweuszkodzenie lub zniszcze-
nie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie;

32) Kradzie˝ z włamaniem – siłowanie lub dokonanie zaboru
mienia z zamkní tych pomieszczeƒ, po usuní ciu, poprzez
zniszczenie lub uszkodzenie przy u˝yciu siły lub narz´dzi,
istniejàcychzabezpieczeƒ lubpootworzeniuwejÊcia kluczem
podrobionym,dopasowanym lubkluczemoryginalnym, zdo-
bytym przez sprawc´ wskutek kradzie˝y z włamaniem do
innego pomieszczenia lub w wyniku rabunku;

33) Sprz´t przenoÊny – sprz t́, który zgodnie z jegowyraênym
przeznaczeniem i zało˝eniem producenta, przeznaczony
jest do u˝ytkowania tak˝e poza pomieszczeniami mieszkal-
nymi (jak np. odtwarzacz MP3, walkman, discman);

34) Awaria sprz´tu AGD/RTV/PC – ka˝dy przypadek uszko-
dzenia sprz´tu RTV, AGD lub PC znajdujàcego si´ w miej-
scu ubezpieczenia, wynikajàcy z przyczyn wewn´trznych,
a nie z działania człowieka, uderzenia, zaniedbania, zwy-
kłego zu˝ycia, normalnej konserwacji i potrzeb eksploata-
cyjnych lub u˝ytkowania niezgodnego z instrukcjà obsłu-
gi, powodujàcy nieprawidłowe funkcjonowanie takiego
sprz´tu;

35) RP – Rzeczypospolita Polska;

36) Strajk – przerwawpracy podj́ ta przez pracownikóww za-
miarzewymuszenia spełnienia ˝àdaƒocharakterzepolitycz-
nym, ekonomicznym lub socjalnym;

37) Terroryzm/sabota˝ – nielegalne akcje indywidualne lub
grupowe organizowane z pobudek politycznych, religijnych
lub ideologicznych skierowaneprzeciwkoosobom lubobiek-
tom:

a) w celu zastraszenia ludnoÊci i dezorganizacji ˝ycia
publicznego (terroryzm),

b) w celu dezorganizacji funkcjonowania transportu
publicznego, zakładówprodukcyjnych lub usługowych
(sabota˝);

38) Zamieszki – gwałtowne demonstracje lub wrogie akcje
skierowane przeciwko władzy, których celem jest zmia-
na istniejàcego porzàdku prawnego;

39) Sporty i aktywnoÊciwysokiego ryzyka – alpinizm,wspi-
naczkawysokogórska i skałkowa, baloniarstwo, lotniarstwo,
motolotniarstwo, paralotniarstwo, szybownictwo oraz pi-
lotowanie jakichkolwiek statków powietrznych (zgodnie
z definicjà ustawy prawo lotnicze), rafting, skoki do wody
lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich,
nurkowanie przy u˝yciu sprz´tu specjalistycznego oraz
na tzw. bezdechu (Freediving), narciarstwo, snowboard,
skoki na gumowej linie, spadochroniarstwo, speleologia,
sporty motorowe i motorowodne, sporty i sztuki walki,
myÊlistwo, jazda konna, bobsleje, skoki narciarskie, jazda
na nartach wodnych, kitesurfing, heliskiing, heliboarding,
mountainboarding, parkur, free run, B.A.S.E. jumping,
downhil, streetluge, udział w wyÊcigach wszelkiego rodzaju,
oraz jazdach próbnych, a tak˝e próbach szybkoÊciowych
poza lekkoatletykà i pływaniem, a tak˝euczestniczeniewwy-
prawach survivalowych lub wyprawach do miejsc charak-
teryzujàcych si´ ekstremalnymi warunkami klimatycznymi
czy przyrodniczymi.

§ 3

Zakres Umowy Ubezpieczenia

1. Umowa zawarta jest w zakresie:

I. Pakietu Medycznego,

II. Medycznej Platformy Informacyjnej (MPI),

III. Pakietu Assistance Techniczne w Domu,

IV. Pakietu Serwisu Concierge oraz Serwisu Informacyj-
nego.

2. BRE Ubezpieczenia udziela ochrony ubezpieczeniowej do wyso-
koÊci okreÊlonej Sumami ubezpieczenia lub do rocznego limitu
liczby Êwiadczeƒ wskazanych dla poszczególnych Pakietów,
zgodnie z postanowieniami § 36 OWU Assistance Platinum.

I. PAKIET MEDYCZNY
§ 4

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

1. Przedmiotem ubezpieczenia w ramach Pakietu Medycznego
jest organizacja alboorganizacja i pokrycie kosztówusługassistan-
ce okreÊlonych poni̋ ej, Êwiadczonych na rzecz Ubezpieczonych
za poÊrednictwem Centrum Alarmowego w przypadku wystà-
pienia zdarzenia obj´tego ochronà ubezpieczeniowà w czasie
trwania odpowiedzialnoÊci BRE Ubezpieczenia.

2. Zdarzeniem obj́ tym ochronà ubezpieczeniowà, które uzasadnia
Êwiadczenie usług assistance, jest:

1) nieszcz´Êliwy wypadek Ubezpieczonego,

2) nagłe zachorowanie Ubezpieczonego,

3) hospitalizacja Ubezpieczonego.

3. OdpowiedzialnoÊç BRE Ubezpieczenia polega na spełnieniu
na rzecz Ubezpieczonego jednego lub kilku ni̋ ej wymienionych
Êwiadczeƒ assistance w ramach jednego zdarzenia, szczegółowo
uregulowanych w opisie poszczególnych Êwiadczeƒ:

1) wizyta lekarza (w tym pediatry),

2) wizyta piel´gniarki,

3) dostawa leków i sprz´tu rehabilitacyjnego,

4) opieka piel´gniarska po hospitalizacji,

5) transport medyczny,

6) opieka nad dzieçmi, osobami niesamodzielnymi albo prze-
wózopiekunadodzieci lubopiekunanadosobaminiesamo-
dzielnymiwprzypadkunagłej hospitalizacjiUbezpieczonego,

7) transport zwierzàt domowych (psów i kotów),

8) organizacja wizyty u psychologa,

9) organizacja procesu rehabilitacyjnego,

10) całodobowe medyczne centrum rezerwacyjne,

11) przekazanie pilnych wiadomoÊci.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
ASSISTANCE PLATINUM

DLA POSIADACZY KART BRE BANKU SA WYDANYCH PRZEZ mBANK



§ 5

Wizyta lekarza

1. Je˝eli w nast´pstwie nieszcz´Êliwego wypadku lub nagłego
zachorowania Ubezpieczony lub jego dziecko doznali uszko-
dzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu, Centrum Alarmowe
zorganizuje – pod warunkiem, ˝e stan zdrowia Ubezpieczonego
lub jego dziecka wg oceny lekarza Centrum Alarmowego nie
wymaga interwencji pogotowia ratunkowego – wizyt´ lekarza
pierwszego kontaktu lub pediatry w miejscu pobytu Ubezpie-
czonego lub jego dziecka na terytorium RP oraz pokryje koszty
dojazdu i honorarium lekarza.Wprzypadku gdywocenie lekarza
CentrumAlarmowego zdarzenie wymaga interwencji pogotowia
ratunkowego Centrum Alarmowe informuje Ubezpieczonego
o koniecznoÊci dokonania zgłoszenia bezpoÊrednio podnumerem
telefonu pogotowia ratunkowego.

2. Âwiadczenie przysługuje nie wí cej ni̋ cztery razyw ciàgu ka˝dego
rocznego okresu ubezpieczenia, w razie nieszcz Ếliwegowypadku
wmiejscu pobytu na terytorium RP lub z powodu nagłego za-
chorowania, gdy stan zdrowia Ubezpieczonego uniemo˝liwia
samodzielne udanie si´ do lekarza.

3. O zasadnoÊci organizacji i pokrycia kosztów Êwiadczenia decy-
duje lekarz CentrumAlarmowego. Prawodo Êwiadczeƒo charak-
terze medycznym okreÊlonych w OWU Assistance Platinum
przysługuje pod warunkiem Êcisłego stosowania sí przez Ubez-
pieczonego do decyzji i zaleceƒ lekarza Centrum Alarmowego.

§ 6

Wizyta piel´gniarki

1. Je˝eliwnast́ pstwienieszcz´Êliwegowypadku lubnagłegozacho-
rowania Ubezpieczony doznał uszkodzenia ciała lub uszczerbku
na zdrowiu, CentrumAlarmowe, na zlecenie lekarzaprowadzàce-
go, zorganizuje wizyt´ pieĺ gniarki w miejscu pobytu Ubezpie-
czonego na terytorium RP oraz pokryje koszty dojazdu i honora-
rium piel´gniarki za wizyt´.

2. Âwiadczenie przysługuje nie wí cej ni̋ cztery razyw ciàgu ka˝dego
rocznego okresu ubezpieczenia.

§ 7

Dostawa leków i sprz´tu rehabilitacyjnego

1. Je˝eli Ubezpieczony w nast´pstwie nieszcz´Êliwego wypadku
lub nagłego zachorowania, zgodnie z dokumentem zwolnienia
lekarskiego wydanym przez lekarza prowadzàcego, powinien
le˝eç przez co najmniej 5 dni, Centrum Alarmowe zorganizuje
i pokryje koszty dostarczenia niezb´dnych leków i sprz t́u rehabi-
litacyjnego, zaleconych wczeÊniej przez lekarza prowadzàcego
na podstawie recept i odpowiednio pisemnych zaleceƒ, domiejsca
zamieszkania Ubezpieczonego.

2. Ubezpieczonemu przysługuje organizacja i pokrycie kosztów
dostawy leków i sprz´tu rehabilitacyjnego w okresie danego
zwolnienia, nie wí cej ni̋ cztery razy w ciàgu ka˝dego rocznego
okresu ubezpieczenia.

3. Ubezpieczenie nie obejmujewartoÊci leków ani sprz t́u rehabilita-
cyjnego. Koszty nabycia leków, jak i sprz´tu rehabilitacyjnego
pokrywa Ubezpieczony.

§ 8

Opieka piel´gniarska po hospitalizacji

1. Je˝eli Ubezpieczony w nast´pstwie nieszcz´Êliwego wypadku
lub nagłego zachorowania był hospitalizowany przez okres
minimum7 dni oraz zgodnie z dokumentem zwolnienia lekar-
skiego wydanym przez lekarza, powinien le˝eç po okresie ho-
spitalizacji, Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje koszty
opieki piel´gniarskiej (tj. łàczne koszty dojazdu i honorarium
piel´gniarki) w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego po za-
koƒczeniu hospitalizacji.

2. Âwiadczenie przysługuje niewí cej ni̋ dwa razyw ciàgu ka˝dego
rocznego okresu ubezpieczenia.

3. Âwiadczenie przysługuje przez okres 72 h.

§ 9

Transport medyczny

1. Je˝eli w nast´pstwie nieszcz´Êliwegowypadku lub nagłego za-
chorowania Ubezpieczonego, zaistniała koniecznoÊç – zgod-
nie z zaleceniem lekarza, którego wizyt´ organizowało Cen-
trum Alarmowe – przewiezienia Ubezpieczonego do placówki
medycznej, Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje – do wy-
sokoÊci Sumy ubezpieczenia transportu medycznego – koszty
transportu medycznego Ubezpieczonego do najbli˝szej pla-
cówki medycznej na terytorium RP mogàcej udzieliç Ubezpie-
czonemu pomocy.

2. W przypadku, gdy placówka, w której przebywa Ubezpieczony,
nie odpowiadawymogom leczenia odpowiednimdla jego stanu
zdrowia lubUbezpieczony jest skierowany na zabieg lub badania
lekarskie do innej placówki Centrum Alarmowe zorganizuje
i pokryje – do wysokoÊci Sumy ubezpieczenia transportu me-
dycznego – transport do innej placówki medycznej. Transport
jest organizowany na pisemne zalecenie lekarza prowadzàcego
leczenie, po akceptacji lekarza Centrum Alarmowego, o ile stan
zdrowia pacjenta utrudnia skorzystanie z dost´pnego publicz-
nego lub prywatnego Êrodka transportu.

3. Je˝eli w nast´pstwie nieszcz´Êliwegowypadku lub nagłego za-
chorowania Ubezpieczony został hospitalizowany przez okres
co najmniej 7 dni, Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje
– do wysokoÊci Sumy ubezpieczenia – koszty transportu medycz-
nego Ubezpieczonego ze szpitala do miejsca zamieszkania
na terytoriumRP. O zasadnoÊci transportu decyduje lekarz Cen-
trum Alarmowego, po konsultacji z lekarzem prowadzàcym.

4. Suma ubezpieczenia dla Êwiadczeƒ wskazanych w ust. 1- 3
powy˝ej ustalona jest dla ka˝dego rocznego okresu ubezpie-
czenia danegoUbezpieczonego łàcznie dlawszystkich zdarzeƒ
zaistniałych w rocznym okresie ubezpieczenia. Ka˝dorazowe
pokrycie przez BRE Ubezpieczenia kosztów Êwiadczenia assi-
stance wynikajàcego z ust. 1, 2 lub 3 powy˝ej powoduje
zmniejszenie o kwot´ tych kosztów Sumy ubezpieczenia w ra-
mach transportu medycznego dla pozostałych Êwiadczeƒ.

5. Decyzj́ o wyborze Êrodka transportu podejmuje lekarz Centrum
Alarmowego po konsultacji z lekarzem prowadzàcym Ubezpie-
czonego, uwzgĺ dniajàc stan zdrowiaUbezpieczonego, dost́ pne
Êrodki transportu oraz czas i cel transportu.

6. Prawo do Êwiadczeƒ o charakterze medycznym okreÊlonych
wOWUAssistance Platinumprzysługuje podwarunkiem Êcisłego
stosowania sí przez Ubezpieczonego do decyzji i zaleceƒ lekarza
CentrumAlarmowego,wydawanychwporozumieniu z lekarzem
prowadzàcym.

§ 10

Opieka nad dzieçmi, osobami niesamodzielnymi
w przypadku nagłej hospitalizacji Ubezpieczonego

1. Wprzypadku nagłej hospitalizacji Ubezpieczonegowwyniku nie-
szcz´Êliwego wypadku lub nagłego zachorowania, Centrum
Alarmowe, na pisemny wniosek Ubezpieczonego lub innego
prawnego opiekuna lub osoby bliskiej, zorganizuje i pokryje koszty
opieki nad dzieçmi Ubezpieczonego, lub osobami niesamo-
dzielnymi mieszkajàcymi wraz z Ubezpieczonymwmiejscu za-
mieszkania. Âwiadczenie jest realizowane wyłàcznie w przypadku
hospitalizacji trwajàcej co najmniej 7 dni (planowany czas hospita-
lizacji potwierdza lekarz prowadzàcy zajmujàcy si´ Ubezpie-
czonym w szpitalu) i w sytuacji, gdy w miejscu zamieszkania
nie ma osoby, która mogłaby takie Êwiadczenie zapewniç lub
nie jest ona w stanie dotrzeç do miejsca zamieszkania.

2. Âwiadczenie realizowane jest w miejscu uzgodnionym z opie-
kunem prawnym na terytorium RP i pod warunkiem podj´cia
takich uzgodnieƒ z opiekunem prawnym tych osób. W przy-
padku braku kontaktu z opiekunemprawnymdzieci, osób nie-
samodzielnych, Centrum Alarmowe przeka˝e zobowiàzanie
do opieki nad dzieçmi, osobami niesamodzielnymi placówce
opieki społecznej właÊciwej dla miejsca zamieszkania Ubezpie-
czonego.

3. Osoba zgłaszajàca wniosek o spełnienie Êwiadczenia okreÊlo-
nego w ust. 1, zobowiàzana jest do udzielenia pełnej informacji
jeÊli opieka nad dzieçmi, osobami niesamodzielnymi wymaga
specjalnego post´powania (np. cierpià one na choroby prze-
wlekłe lub wymagajà rehabilitacji) oraz jeÊli przyjmujà one leki
lub znajdujà si´ na diecie.

4. Âwiadczenie przysługuje przez okres 72 h, chyba ˝e została za-
pewnionaopiekaprzezosob´bliskàprzedupływemtego terminu.

5. Ubezpieczony, który skorzystał ze Êwiadczenia wskazanego
w §11OWUAssistance Platinum lub zgłosił ˝àdanie spełnienia
takiego Êwiadczenia niemo˝e skorzystaç ze Êwiadczenia wska-
zanego w §10 OWU Assistance Platinum.

6. Âwiadczenie przysługuje niewí cej ni̋ dwa razyw ciàgu ka˝dego
rocznego okresu ubezpieczenia.

7. Âwiadczenie polega na zapewnieniu opieki poprzez opiekunk´
wskazanà przez podmiot zajmujàcy sí Êwiadczeniem tego typu
usług lub przez piel´gniark´.

§ 11

Przewóz opiekuna do dzieci lub opiekuna
nad osobami niesamodzielnymi w przypadku

nagłej hospitalizacji Ubezpieczonego

1. W przypadku nagłej hospitalizacji Ubezpieczonego w wyniku
nieszcz´Êliwego wypadku lub nagłego zachorowania, trwajàcej
co najmniej 7 dni, Centrum Alarmowe, na pisemny wniosek
Ubezpieczonego lub innego prawnego opiekuna lub osoby
bliskiej, zorganizuje i pokryje koszty przewozu na terytorium RP
osoby wyznaczonej przez Ubezpieczonego, za zgodà tej osoby,
z jej miejsca zamieszkania do miejsca zamieszkania Ubezpie-
czonego, w celu sprawowania opieki nad dzieçmi lub w celu
sprawowania opieki nad osobami niesamodzielnymi. Âwiad-
czenie jest realizowane wyłàcznie w przypadku hospitalizacji
trwajàcej co najmniej 7 dni (planowany czas hospitalizacji po-
twierdza lekarz prowadzàcy zajmujàcy si´ Ubezpieczonym
w szpitalu) i w sytuacji, gdy w miejscu zamieszkania Ubezpie-
czonego nie ma osoby, która mogłaby takà opiek´ zapewniç
lub nie jest ona w stanie dotrzeç do miejsca zamieszkania.

2. O wyborze Êrodka transportu decyduje Centrum Alarmowe
i mo˝e to byç:

– pociàg poÊpieszny – bilet PKP pierwszej klasy lub

– taksówka osobowa – jednak nie dalej ni˝ na odległoÊç
maksymalnie 100 km lub

– samolot, w sytuacji, gdy podró˝ pociàgiem lub autobusem
trwałaby ponad osiemgodzin – bilet lotniczyw klasie eko-
nomicznej lub

– autobus.

3. Niewykorzystanie przez osob´ wskazanà przez Ubezpieczone-
go biletu na Êrodek transportu lub zorganizowanego Êrodka
transportu w uzgodnionym z Ubezpieczonym terminie wska-
zanym przez Centrum Alarmowe zwalnia BRE Ubezpieczenia
z odpowiedzialnoÊci w zakresie tego Êwiadczenia.

4. Ubezpieczony, który skorzystał ze Êwiadczenia wskazanego
w §10 lub zgłosił ˝àdanie spełnienia takiego Êwiadczenia nie
mo˝e skorzystaç ze Êwiadczenia wskazanego w §11.

5. Âwiadczenie przysługuje nie wi´cej ni˝ dwa razy w ciàgu ka˝-
dego rocznego okresu ubezpieczenia.

§ 12

Transport zwierzàt domowych (psów i kotów)

1. W przypadku nagłej hospitalizacji Ubezpieczonego w wyniku
nieszcz´Êliwego wypadku lub nagłego zachorowania, Centrum
Alarmowe, na wniosek Ubezpieczonego zorganizuje i pokryje
koszty transportu zwierzàt domowych (wyłàcznie psów i kotów)
nale˝àcych do Ubezpieczonego z miejsca zamieszkania Ubez-
pieczonego do najbli̋ szego schroniska albo hotelu dla zwierzàt.
Âwiadczenie jest realizowane wyłàcznie w przypadku hospita-
lizacji trwajàcej co najmniej 7 dni (planowany czas hospitalizacji
potwierdza lekarz prowadzàcy zajmujàcy si´ Ubezpieczonym
w szpitalu) i w sytuacji, gdy w miejscu zamieszkania Ubezpie-
czonego nie ma osoby, która mogłaby taki transport zapewniç.

2. Âwiadczenie przysługuje nie wi´cej ni˝ dwa razy w ciàgu ka˝-
dego rocznego okresu ubezpieczenia.

3. Âwiadczenie przysługuje pod warunkiem, ˝e Ubezpieczony
zapewni przedstawicielowi Centrum Alarmowego dost´p
do miejsca zamieszkania, w którym przebywa zwierz´ oraz
pod warunkiem przedstawienia potwierdzenia wymaganych
szczepieƒ.

§ 13

Organizacja wizyty u psychologa

1. W przypadku gdy w opinii lekarza prowadzàcego leczenie
Ubezpieczonego w nast´pstwie nieszcz´Êliwego wypadku lub
nagłego zachorowania Ubezpieczonemu niezb´dna jest pomoc
psychologa, spowodowana znacznym pogorszeniem stanu
psychicznego pozostajàcym w bezpoÊrednim zwiàzku z tym
wypadkiem lubzachorowaniem,CentrumAlarmowe,nawniosek
Ubezpieczonego, zorganizuje terapi´ psychologicznà.

2. Âwiadczenie, o którymmowaw ust. 1 powy˝ej polegawyłàcznie
na zorganizowaniu wizyty u psychologa. Koszt terapii psycho-
logicznej ponosi Ubezpieczony. BRE Ubezpieczenia nie obejmuje
ochronà ubezpieczeniowà przebiegu i skutków terapii prowa-
dzonej w ramach takiej wizyty.

3. W zakresie organizacji wizyty u psychologa nie wyst´pujà limity
Êwiadczeƒ w ciàgu rocznego okresu ubezpieczenia.

§ 14

Organizacja procesu rehabilitacyjnego

1. W przypadku, gdy w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku lub
nagłego zachorowania niezb´dna jest rehabilitacja Ubezpie-
czonego, Centrum Alarmowe, na wniosek Ubezpieczonego,
zorganizuje wizyt´ u lekarza specjalisty, który ustali kierunek
rehabilitacji Ubezpieczonego oraz zorganizuje zalecanà przez
lekarza specjalist´ terapi´ rehabilitacyjnà.

2. Âwiadczenie, o którymmowaw ust. 1 powy˝ej polegawyłàcznie
na zorganizowaniu rehabilitacji. Koszt terapii rehabilitacyjnej
ponosi Ubezpieczony. BRE Ubezpieczenia nie obejmuje ochronà
ubezpieczeniowà przebiegu i skutków terapii prowadzonej
w ramach rehabilitacji.

3. W zakresie organizacji procesu rehabilitacyjnego nie wyst´pujà
limity Êwiadczeƒ w ciàgu rocznego okresu ubezpieczenia.

§ 15

Całodobowe medyczne centrum rezerwacyjne

1. Wramachcałodobowegomedycznegocentrumrezerwacyjnego,
Centrum Alarmowe zorganizuje, na wniosek Ubezpieczonego
i w oparciu o ogólnodost´pne bazy danych, wizyt´ u wskaza-
nego przez Ubezpieczonego lekarza specjalisty.

2. Koszty wizyty lekarza ponosi Ubezpieczony.

3. Âwiadczenie, o którym mowa w ust. 1 powy˝ej polega na skon-
taktowaniu sí z placówkàmedycznà, najbli̋ szà miejsca pobytu
Ubezpieczonego, która Êwiadczy usługi właÊciwego specjalisty
i, o ile jest to mo˝liwe, umówieniu wizyty Ubezpieczonego
w tej placówce.

4. W zakresie całodobowegomedycznego centrum rezerwacyjnego
nie wyst´pujà limity Êwiadczeƒw ciàgu rocznego okresu ubez-
pieczenia.

§ 16

Przekazywanie pilnych wiadomoÊci

1. Centrum Alarmowe, na wniosek Ubezpieczonego, przeka˝e
niezwłocznie osobiewyznaczonej przezUbezpieczonego, ka˝dà
pilnà wiadomoÊç dotyczàcà jakiegokolwiek nagłego wypadku,
do którego doszłowwyniku nagłego zachorowania lub nieszcz -́
Êliwego wypadku, któremu uległ Ubezpieczony.

2. Ubezpieczony zobowiàzany jest do podania danych kontakto-
wychosoby, którejmabyçprzekazanapilnawiadomoÊç.Centrum
Alarmowe nie ponosi odpowiedzialnoÊci za skutki przekazania
wiadomoÊci.

§ 17

Wyłàczenia odpowiedzialnoÊci BRE Ubezpieczenia
w ramach Pakietu Medycznego

1. Z zakresu odpowiedzialnoÊci BRE Ubezpieczenia wyłàczone sà:

1) koszty wizyty lekarza, pieĺ gniarki i transportu medycznego
oraz innych usług, które zorganizowane zostały przez
Centrum Alarmowe na skutek okolicznoÊci nie podanych
do wiadomoÊci Centrum Alarmowego albo podanych nie-
prawdziwie, koszty takich Êwiadczeƒ ponosi Ubezpieczony,

2) koszty wizyty lekarza, pieĺ gniarki i transportu medycznego
oraz innych usług, które zorganizowane zostały przez Ubez-
pieczonego bez wczeÊniejszej konsultacji i akceptacji przez
Centrum Alarmowe.

2. Ochrona ubezpieczeniowanie obejmuje zdarzeƒ powstałych z ty-
tułu lub w nast́ pstwie:

1) chorób przewlekłych, psychicznych lub depresji,

2) chorób, z którymi zwiàzana była hospitalizacja Ubezpieczo-
negowciàgu ostatnich szeÊciumiesí cy przed rozpocz´ciem
ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do poszczególnych
Ubezpieczonych,

3) fizykoterapii, helioterapii, zabiegówzewskazaƒestetycznych,

4) choróbprzenoszonychdrogàpłciowà, choróbwenerycznych,
AIDS i wirusa HIV pozytywnego,

5) przerywania cià˝y, sztucznego zapłodnienia lub ka˝dego
innego leczenia bezpłodnoÊci oraz u˝ycia Êrodków antykon-
cepcyjnych,



6) alkoholizmu lub działania Ubezpieczonego po u˝yciu al-
koholu (w rozumieniu przepisów ustawy o wychowaniu
w trzeêwoÊci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) lub Êrodków
odurzajàcych, substancji psychotropowych, oraz Êrodków
zast´pczych (w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu
narkomanii) albo leków nie przepisanych przez lekarza lub
u˝ytych niezgodnie z zaleceniem lekarza, bàdê ze wskaza-
niem ich u˝ycia, chyba, ˝e fakt ten nie miał wpływu na po-
wstanie zdarzenia obj́ tego ochronà ubezpieczeniowà,

7) epidemii, o których odpowiednie władze kraju poinformo-
waływ Êrodkachmasowegoprzekazu, ska˝eƒ oraz katastrof
naturalnych,

8) promieniowania radioaktywnego i jonizujàcego,

9) wydarzeƒ, zwiàzanych z wojnami domowymi lub o zasí gu
mí dzynarodowym, rozruchami i niepokojami społecznymi,
aktami sabota˝u oraz zamachami,

10) wypadkówwynikajàcych zbrania udziałuwzakładach, prze-
st́ pstwach lub bójkach, za wyjàtkiem działania w obronie
koniecznej lub w stanie wy˝szej koniecznoÊci,

11) leczenia przez lekarza b´dàcego członkiem rodziny Ubezpie-
czonego,

12) szczepieƒ, a tak˝e leczenia dentystycznego,

13) uprawiania sportów i aktywnoÊci wysokiego ryzyka,

14) uprawiania dyscyplin sportowych b´dàcych êródłemdochodu
Ubezpieczonego,

15) wypadków wynikajàcych z zabiegów lub leczenia nie uzna-
negow sposób naukowy i medyczny,

16) niestosowania sí Ubezpieczonego do zaleceƒ lekarza pro-
wadzàcego lub lekarza Centrum Alarmowego.

3. Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj´te nast´pstwa zdarzeƒ
powstałych przed rozpocz´ciemochrony ubezpieczeniowejw sto-
sunku do poszczególnych Ubezpieczonych.

4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje zdarzeƒ i skutków zda-
rzeƒ zwiàzanych z zagro˝eniem ˝ycia, wymagajàcych natychmia-
stowej interwencji pogotowia ratunkowego.

II. MEDYCZNA PLATFORMA
INFORMACYJNA

§ 18

1. Zdarzeniem obj́ tym ochronà ubezpieczeniowà, które uzasadnia
Êwiadczenie usług informacyjnych, jest wystàpienie problemów
zdrowotnych, w wyniku których Ubezpieczony zgłasza telefo-
nicznie do CentrumAlarmowegowniosek o uzyskanie informacji
o charakterze medycznym.

2. OdpowiedzialnoÊç BRE Ubezpieczenia polega na zapewnieniu
Ubezpieczonemu mo l̋iwoÊci skorzystania z czynnej codziennie
w godzinach od godz 7.00 do godz 23.00 infolinii, w ramach
której udzielane sà przezwyszkolony personelmedyczny – lekarzy
albo pielegniarki – informacje medyczne wskazane w § 19 OWU
Assistance Platinum.

§ 19

1. Zakres informacji udzielanych w ramach Medycznej Platformy In-
formacyjnej obejmuje przekazanie Ubezpieczonemu informacji o:

1) zdrowiu, chorobie i jednostkach chorobowych,

2) zachowaniach prozdrowotnych,

3) szpitalach, aptekach, przychodniach, lekarzach ogólnych-
– znajdujàcych sí na terenie RP,

4) pieĺ gnacji niemowlàt,

5) lekach oraz objawach niepo˝àdanych przy ich przyjmo-
waniu,

6) dietach, zdrowym ˝ywieniu,

7) grupach wsparcia, telefonach zaufania – Êwiadczàcych
pomoc i dost́ pnych na terenie RP,

8) transporcie medycznym,

9) stanach wymagajàcych nagłej pomocy,

10) danych teleadresowychplacówekdziennegopobytu,danych
o domach opieki, klubach kombatanckich itp. z przeznacze-
niem dla osób starszych, którymi sà osoby powy˝ej 60. roku
˝ycia.

2. W zakresie Medycznej Platformy Informacyjnej nie wyst´pujà
limity Êwiadczeƒ informacyjnychw ciàgu rocznego okresu ubez-
pieczenia.

III. PAKIET ASSISTANCE
TECHNICZNE W DOMU

§ 20

Przedmiot i zakres ubezpiecznia

1. Przedmiotem ubezpieczenia w ramach Pakietu Assistance
Techniczne w Domu jest organizacja albo organizacja i pokrycie
kosztów usług assistance okreÊlonych poni˝ej, Êwiadczonych
na rzecz Ubezpieczonego za poÊrednictwem Centrum Alarmo-
wego w przypadku wystàpienia zdarzenia obj´tego ochronà
ubezpieczeniowà w czasie trwania odpowiedzialnoÊci BRE
Ubezpieczenia.

2. Zdarzeniem obj́ tym ochronà ubezpieczeniowà, które uzasadnia
Êwiadczenie usług assistance, jest:

1) powstanie szkody w mieniu znajdujàcym si´ w miejscu
zamieszkania w nast´pstwie kradzie˝y z włamaniem lub
zdarzenia losowego,

2) awaria sprz´tu AGD/RTV/PC znajdujàcego si´ w miejscu
zamieszkania.

3. OdpowiedzialnoÊç BRE Ubezpieczenia polega na spełnieniu
na rzecz Ubezpieczonego jednego lub kilku ni̋ ej wymienionych
Êwiadczeƒ assistance w ramach jednego zdarzenia, szczegółowo
uregulowanych w opisie poszczególnych Êwiadczeƒ:

1) Interwencja specjalisty domowego,

2) Transport Ubezpieczonego i jego osób bliskich,

3) Dozór mienia,

4) Transport mienia,

5) Przechowanie mienia,

6) Opieka nad dzieckiem,

7) Interwencja specjalisty w zakresie napraw sprz´tu
RTV/AGD/PC,

8) Pomoc informacyjna.

4. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Pakietu Assistance Tech-
nicznewDomu udzielana jednemuUbezpieczonemu, w ramach
jednej posiadanej przez niego Karty, obejmuje wyłàcznie jedno
miejsce zamieszkania. Miejscem zamieszkania obj´tym ochro-
nà jest wyłàcznie pierwsze miejsce zamieszkania lub pobytu
wskazane przezUbezpieczonego,w którym zaistniało zdarzenie
obj´te ochronà ubezpieczeniowà, w zwiàzku z którym zreali-
zowane zostało Êwiadczenie assistance z zakresu Pakietu Assi-
stance Techniczne w Domu (na ˝àdanie Ubezpieczonego lub
osoby przez niego upowa˝nionej), w ramach ochrony ubez-
pieczeniowej udzielanej danemu Ubezpieczonemu.

5. Zasada okreÊlona w ust. 4 powy˝ej obowiàzuje przez cały okres
ubezpieczenia danego Ubezpieczonego, z wyłàczeniem sytuacji,
w której Ubezpieczony zmienił miejsce zamieszkania, w którym
zaistniało zdarzenie obj́ te ochronà ubezpieczeniowà, w zwiàzku
z którym uprzednio wykonane było Êwiadczenie okreÊlone
w ust. 3 i zawiadomił o tym fakcie Centrum Alarmowe w ter-
minie do 10 dni po zaistnieniu tego faktu.

§ 21

Interwencja specjalisty domowego

1. Je˝eli w nast´pstwie kradzie˝y z włamaniem lub zdarzenia
losowego, powstała szkoda wmieniu znajdujàcym sí wmiejscu
zamieszkania, Centrum Alarmowe, na wniosek Ubezpieczonego,
zorganizuje i pokryje – do wysokoÊci 500 PLN na zdarzenie
– koszty dojazdu wraz z kosztami robocizny odpowiedniego
specjalistymogàcegowykonaç napraw´ zaistniałych uszkodzeƒ
(tj. Êlusarza, hydraulika, elektryka, szklarza, dekarza, stolarza,
murarza, specjalisty od systemów alarmowych lub technika
urzàdzeƒ grzewczych bàdê klimatyzacyjnych), odpowiedniego
ze wzgl´du na rodzaj uszkodzenia, w miejscu zamieszkania.

2. Centrum Alarmowe, na wniosek Ubezpieczonego, mo˝e zor-
ganizowaç konferencyjne połàczenie telefoniczne Ubezpieczo-
nego z usługodawcà, który przeka˝e rady, jak samodzielnie
mo˝na usunàç uszkodzenie, o ile nie stanowi to dodatkowego
kosztu dla Ubezpieczonego. W przypadku skutecznego wyko-
rzystania rady usługodawcy przez Ubezpieczonego, realizacja
Êwiadczenia wymienionego w ust. 1 nie jest kontynuowana.
BRE Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialnoÊci za działania
Ubezpieczonego w tym zakresie.

3. Z odpowiedzialnoÊci BRE Ubezpieczenia wyłàczone sà koszty
cz´Êci zamiennych niezb´dnych dla wykonania naprawy.

4. Âwiadczenie przysługuje nie wi´cej ni˝ cztery razy w ciàgu
ka˝dego rocznego okresu ubezpieczenia.

§ 22

Transport Ubezpieczonego i jego osób bliskich

1. Je˝eli w nast´pstwie kradzie˝y z włamaniem lub zdarzenia
losowego doszło do uszkodzeƒ miejsca zamieszkania powo-
dujàcych, i˝ nie nadaje si´ ono do zamieszkania, Centrum
Alarmowe, na wniosek Ubezpieczonego, zorganizuje i pokryje
koszty przejazdu – do wysokoÊci 500 PLN na zdarzenie
– Ubezpieczonego i jego osób bliskich wraz z podr´cznym
baga˝em, Êrodkiem transportu przewoênika zawodowego,
do miejsca zamieszkania osoby wyznaczonej lub do miejsca
wskazanego przez Ubezpieczonego, na terytorium RP.

2. O wyborze Êrodka transportu decyduje Centrum Alarmowe
i mo˝e to byç:

– pociàg poÊpieszny – bilet PKP pierwszej klasy lub

– taksówka osobowa – jednak nie dalej ni˝ na odległoÊç
maksymalnie 100 km lub

– samolot, w sytuacji, gdy podró˝ pociàgiem lub autobusem
trwałaby ponad osiem godzin – bilet lotniczy w klasie
ekonomicznej lub

– autobus.

3. Centrum Alarmowe, na wniosek Ubezpieczonego, zorganizuje
i pokryje koszty powrotu – do wysokoÊci 500 PLN na zdarzenie
w ramach kwoty okreÊlonej w ust. 1 – Ubezpieczonego i jego
osób bliskich wy˝ej wymienionym Êrodkiem transportu.

4. Âwiadczenie przysługuje niewí cej ni̋ dwa razyw ciàgu ka˝dego
rocznego okresu ubezpieczenia.

§ 23

Dozór mienia

1. Je˝eli w nast´pstwie kradzie˝y z włamaniem lub zdarzenia
losowego doszło do uszkodzeƒ miejsca zamieszkania powo-

dujàcych, i˝ nie nadaje si´ ono do zamieszkania, Centrum
Alarmowe, na wniosek Ubezpieczonego, zorganizuje i pokryje
koszty wynaj´cia do – wysokoÊci 1000 PLN na zdarzenie
– ochrony Êwiadczonej przez podmiot zawodowo zajmujàcy
si´ ochronà osób i mienia w przypadku gdy po zaistnieniu
szkody, w zwiàzku z nieobecnoÊcià Ubezpieczonego lub osób
bliskich zachodzi koniecznoÊç zabezpieczenia mienia w miejscu
zamieszkania przed utratà lub uszkodzeniem.

2. Realizacja Êwiadczenia, o którym mowa w ust. 1 powy˝ej, do-
konywana w przypadku uszkodzeƒ zaistniałych w nast´pstwie
kradzie˝y z włamaniem, nast´puje wyłàcznie po potwierdzeniu
przez Ubezpieczonego zgłoszenia zdarzenia na policji kopià
dokumentu zgłoszenia zdarzenia przesłanà do Centrum Alar-
mowego:

a) faxem na numer wskazany przez Centrum Alarmowe lub
e-mailem na wskazany adres poczty elektronicznej,

b) w przypadku braku mo l̋iwoÊci przekazania potwierdzenia
zgłoszenia zdarzenia na policj´ w wymieniony powy˝ej
sposób, Ubezpieczony zobowiàzany jest okazaç zgłoszenie
przedstawicielowi Centrum Alarmowego bezpoÊrednio
przed realizacjà usługi,

c) jeÊli okolicznoÊci zdarzenia albo nieobecnoÊç Ubezpieczo-
nego w miejscu zdarzenia uniemo˝liwiajà przedstawienie
dokumentu zgłoszenia zdarzenia na policj́ , Ubezpieczony
niezwłocznie ustali z Centrum Alarmowym inny sposób
dostarczenia ww. dokumentu do Centrum Alarmowego
w terminie nie póêniej ni˝ w ciàgu 7 dni kalendarzowych
od dnia zgłoszenia zdarzenia do Centrum Alarmowego,

d) w przypadku braku zgłoszenia zdarzenia na policj´ BRE
Ubezpieczenia zastrzega sobie prawo dochodzenia od
Ubezpieczonego zwrotu kosztówponiesionychna realizacj́
usługi.

3. Âwiadczenie przysługuje niewí cej ni̋ dwa razyw ciàgu ka˝dego
rocznego okresu ubezpieczenia.

4. Ubezpieczony, który skorzystał ze Êwiadczenia wskazanego
w §24 albo §25 OWU Assistance Platinum lub zgłosił ˝àdanie
spełnienia takiego Êwiadczenia nie mo˝e skorzystaç ze Êwiad-
czenia wskazanego w niniejszym paragrafie OWU Assistance
Platinum.

§ 24

Transport mienia

1. Je˝eli w nast´pstwie kradzie˝y z włamaniem lub zdarzenia
losowego doszło do uszkodzeƒ miejsca zamieszkania powo-
dujàcych, i˝ nie nadaje si´ ono do zamieszkania, CentrumAlar-
mowe, na wniosek Ubezpieczonego, zorganizuje i pokryje
koszty transportu pojazdem o ładownoÊci do 3,5 tony, mienia
Ubezpieczonego w celu jego zabezpieczenia, z miejsca zamiesz-
kania do najbli˝szej miejscu zamieszkania (w granicach 50 km
odmiejsca zamieszkania) przechowalni mebli na terytorium RP
lub do innego miejsca na terytorium RP wskazanego przez
Ubezpieczonego (w granicach 50 km od miejsca ubezpiecze-
nia) do wysokoÊci 1000 PLN na zdarzenie.

2. Realizacja Êwiadczenia, o którym mowa w ust. 1, dokonywa-
na w przypadku uszkodzeƒ zaistniałych w nast́ pstwie kradzie˝y
z włamaniem, nast´puje wyłàcznie po potwierdzeniu przez
Ubezpieczonego zgłoszenia zdarzenia na policji kopià doku-
mentu zgłoszenia zdarzenia przesłanà do CentrumAlarmowego:

a) faxem na numer wskazany przez Centrum Alarmowe lub
emailem na wskazany adres poczty elektronicznej,

b) w przypadku braku mo l̋iwoÊci przekazania potwierdzenia
zgłoszenia zdarzenia na policj́ wwymienionywy˝ej sposób,
Ubezpieczony zobowiàzany jest okazaç zgłoszenie przed-
stawicielowi Centrum Alarmowego bezpoÊrednio przed
realizacjà usługi,

c) jeÊli okolicznoÊci zdarzenia albo nieobecnoÊç Ubezpieczo-
nego w miejscu zdarzenia uniemo˝liwiajà przedstawienie
dokumentu zgłoszenia zdarzenia na policj́ , Ubezpieczony
niezwłocznie ustali z Centrum Alarmowym inny sposób
dostarczenia ww. dokumentu do Centrum Alarmowego
Assistancew terminie nie póêniej ni̋ w ciàgu 7 dni kalenda-
rzowych od dnia zgłoszenia zdarzenia do CentrumAlarmo-
wego,

d) w przypadku braku zgłoszenia zdarzenia na policj´ BRE
Ubezpieczenia zastrzega sobieprawodochodzeniaodUbez-
pieczonego zwrotu kosztówponiesionych na realizacj́ usługi.

3. Âwiadczenie przysługuje nie wi´cej ni˝ dwa razy w ciàgu ka˝-
dego rocznego okresu ubezpieczenia.

4. Ubezpieczony, który skorzystał ze Êwiadczenia wskazanego
w §23 albo §25 OWU Assistance Platinum lub zgłosił ˝àdanie
spełnienia takiego Êwiadczenia nie mo˝e skorzystaç ze Êwiad-
czenia wskazanego w niniejszym paragrafie OWU Assistance
Platinum.

§ 25
Przechowanie mienia

1. Je˝eli w nast´pstwie kradzie˝y z włamaniem lub zdarzenia
losowego doszło do uszkodzeƒ miejsca zamieszkania powo-
dujàcych, i˝ nie nadaje si´ ono do zamieszkania, Centrum
Alarmowe, na wniosek Ubezpieczonego, zorganizuje i pokryje
koszty przechowania mienia osoby Ubezpieczonej, w celu jego
zabezpieczenia, w przechowalni mebli na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej (w granicach 50 km odmiejsca zamieszkania)
do wysokoÊci 1000 złotych na zdarzenie.



2. Realizacja Êwiadczenia, o którym mowa w ust. 1, dokonywana
w przypadku uszkodzeƒ zaistniałych w nast´pstwie kradzie˝y
z włamaniem, nast´puje wyłàcznie po potwierdzeniu przez
Ubezpieczonego zgłoszenia zdarzenia na policji kopià do-
kumentu zgłoszenia zdarzenia, przesłanà do Centrum Alar-
mowego:

a) faxem na numer wskazany przez Centrum Alarmowe
lub emailem na wskazany adres poczty elektronicznej,

b) w przypadku braku mo˝liwoÊci przekazania potwier-
dzenia zgłoszenia zdarzenia na policj´ w wymieniony
wy˝ej sposób, Ubezpieczony zobowiàzany jest okazaç
zgłoszenie przedstawicielowi Centrum Alarmowego
bezpoÊrednio przed realizacjà usługi,

c) jeÊli okolicznoÊci zdarzenia albo nieobecnoÊç Ubezpie-
czonego w miejscu zdarzenia uniemo˝liwiajà przedsta-
wienie dokumentu zgłoszenia zdarzenia na policj´,
Ubezpieczony niezwłocznie ustali z Centrum Alarmowym
inny sposób dostarczenia ww. dokumentu do Centrum
Alarmowego Assistance w terminie nie póêniej ni̋ w ciàgu
7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia zdarzenia do Cen-
trum Alarmowego,

d) w przypadku braku zgłoszenia zdarzenia na policj´ BRE
Ubezpieczenia zastrzega sobieprawodochodzeniaodUbez-
pieczonego zwrotu kosztów poniesionych na realizacj´
usługi.

3. Âwiadczenie przysługuje nie wi´cej ni˝ dwa razy w ciàgu
ka˝dego rocznego okresu ubezpieczenia.

4. Ubezpieczony, który skorzystał ze Êwiadczenia wskazanego
w §23 albo §24 OWU Assistance Platinum lub zgłosił ˝àdanie
spełnienia takiego Êwiadczenia nie mo˝e skorzystaç ze Êwiadcze-
nia wskazanego w niniejszym paragrafie OWU Assistance Pla-
tinum.

§ 26
Opieka nad dzieckiem

1. Je˝eli w nast´pstwie kradzie˝y z włamaniem lub zdarzenia
losowego doszło do uszkodzeƒ miejsca zamieszkania powo-
dujàcych, i˝ nie nadaje si´ ono do zamieszkania, Centrum
Alarmowe na pisemny wniosek Ubezpieczonego, zorganizuje
i pokryje koszty opieki nad dzieçmi Ubezpieczonego. Âwiad-
czenie przysługuje w sytuacji, gdy w miejscu zamieszkania
nie ma osoby, która mogłaby takie Êwiadczenie zapewniç
lub nie jest ona w stanie dotrzeç do miejsca zamieszkania.

2. Âwiadczenie polega na zapewnieniu opieki poprzez opie-
kunk´ wskazanà przez podmiot zajmujàcy si´ Êwiadczeniem
tego typu usług lub przez piel´gniark´.

3. Âwiadczenie realizowane jest w miejscu wskazanym przez
Ubezpieczonego na terytorium RP i pod warunkiem podj´cia
takich uzgodnieƒ z opiekunem prawnym dzieci. W przypadku
braku kontaktu z Ubezpieczonym lub innym opiekunem praw-
nym dzieci, Centrum Alarmowe przeka˝e zobowiàzanie do
opieki nad dzieçmi placówce opieki społecznej właÊciwej dla
miejsca zamieszkania Ubezpieczonego.

4. Osoba zgłaszajàca wniosek o spełnienie Êwiadczenia okre-
Êlonego w ust. 1 powy˝ej, zobowiàzana jest do udzielenia
pełnej informacji, jeÊli opieka nad dzieçmi wymaga specjal-
nego post´powania (np. cierpià one na choroby przewlekłe
lub wymagajà rehabilitacji) oraz jeÊli przyjmujà one leki lub
znajdujà si´ na diecie.

5. Âwiadczenie przysługuje przez okres 24 h, chyba ˝e została
zapewniona opieka przez osob´ bliskà przed tym terminem.

6. Âwiadczenie przysługuje niewí cej ni̋ dwa razyw ciàgu ka˝dego
rocznego okresu ubezpieczenia.

§ 27
Interwencja specjalisty w zakresie napraw sprz´tu

AGD/RTV/PC

1. W przypadku awarii sprz´tu AGD/RTV/PC zaistniałej wmiejscu
zamieszkania Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje koszty
dojazdu oraz robocizny specjalisty odpowiedniego ze wzgl´du
na rodzaj awarii, do wysokoÊci 500 PLN na zdarzenie.

2. Âwiadczenie przysługuje niewí cej ni̋ dwa razyw ciàgu ka˝dego
rocznego okresu ubezpieczenia.

3. Realizacja tego Êwiadczenia przysługujewodniesieniu do sprz t́u:
AGD (dotyczy wszelkiego sprz´tu zabudowanego powszech-
nego u˝ytku oraz wolnostojàcych pralek, lodówek, zamra˝arek,
zmywarek, kuchni gazowych i elektrycznych i kuchenekmikrofa-
lowych), RTV (poza sprz´tem przenoÊnym), PC (komputery
osobiste PC lub notebooki, drukarki, skanery wraz z okablowa-
niem oraz lokalnym oprzyrzàdowaniem dost´pu do Internetu),
z zastrze˝eniem postanowieƒ ust. 5 i 6 poni̋ ej.

4. W przypadku koniecznoÊci przewiezienia sprz t́u AGD/RTV/PC,
który uległ awarii, do serwisu, Centrum Alarmowe zorganizuje
transport sprz t́u z miejsca zamieszkania do serwisu oraz z serwi-
su domiejsca ubezpieczenia po dokonanej naprawie, z zastrze-
˝eniem, i˝ koszty dojazdu, robocizny specjalisty oraz cz´Êci
zamiennych u˝ytych w celu naprawy zaistniałych uszkodzeƒ
ponosi Ubezpieczony.

5. CentrumAlarmowe, nawniosekUbezpieczonego,mo˝e zorgani-
zowaç konferencyjne połàczenie telefoniczne Ubezpieczonego
z usługodawcà, który przeka˝e rady, jak samodzielnie mo˝na
usunàç awari´, o ile nie stanowi to dodatkowego kosztu dla
Ubezpieczonego.Wprzypadku skutecznegowykorzystania rady
usługodawcy przez Ubezpieczonego, realizacja Êwiadczenia

wymienionego w ust. 1 nie jest kontynuowana. BRE Ubezpiecze-
nia nie ponosi odpowiedzialnoÊci za działania Ubezpieczonego
w tym zakresie.

6. Sprz´t AGD/RTV/PC na gwarancji producenta nie jest obj´ty
ochronà ubezpieczeniowà.

7. BRE Ubezpieczenia nie pokrywa kosztu cz´Êci zamiennych
niezb´dnych dla wykonania naprawy.

§ 28
Pomoc informacyjna

1. W ramach pomocy informacyjnej Centrum Alarmowe udzieli
na wniosek Ubezpieczonego i w oparciu o ogólnodost́ pne bazy
danych, informacji o numerach telefonów podmiotów, działajà-
cych w pobli̋ u miejsca zamieszkania, Êwiadczàcych nast´pujàce
usługi:

a) Êlusarskie,

b) hydrauliczne,

c) dot. urzàdzeƒ i instalacji grzewczych,

d) elektryczne,

e) dekarskie,

f) szklarskie,

g) murarskie,

h) malarskie,

i) glazurnicze,

j) stolarskie,

k) parkieciarskie.

2. Na wniosek Ubezpieczonego Centrum Alarmowemo˝e zorgani-
zowaç usługi specjalistów, Êwiadczàcych usługi, o którychmowa
wust. 1, z zastrze˝eniem, i̋ koszty dojazdu, robocizny specjalisty
oraz cz´Êci zamiennych u˝ytych w celu naprawy zaistniałych
uszkodzeƒ ponosi Ubezpieczony.

§ 29
Wyłàczenia odpowiedzialnoÊci
BRE Ubezpieczenia w ramach

Pakietu Assistance Techniczne w Domu

1. Z zakresu odpowiedzialnoÊci BRE Ubezpieczenia wyłàczone
sà:

1) usługi zwiàzane z uszkodzeniami, za których napraw´
odpowiadajà wyłàcznie właÊciwe słu˝by administracyj-
ne lub właÊciwe słu˝by pogotowia technicznego, ener-
getycznego, wodno – kanalizacyjnego czy gazowego,
np. awarie:

a) pionów instalacji ciepłej i zimnej wody,

b) pionów kanalizacyjnych,

c) instalacji gazowej,

d) przyłàczy do budynku,

2) usługi zwiàzane z konserwacjà urzàdzeƒ,

3) usługi zwiàzane z naprawà szkód wmieniu lub zwiàzane
z awarià sprz´tu AGD/RTV/PC, jeÊli szkody te miały miejsce
przed obj´ciem ochronà ubezpieczeniowà.

IV. PAKIET SERWISU
CONCIERGE oraz SERWISU

INFORMACYJNEGO
§ 30

PAKIET SERWISU CONCIERGE

Usługi Pakietu Serwisu Concierge polegajà na zorganizowaniu przez
Centrum Alarmowe na wniosek Ubezpieczonego usługi okreÊlonej
w § 31 OWU Assistance Platinum Êwiadczonej przez podmiot trzeci
na rzecz Ubezpieczonego. Całkowity koszt usługi ponosi Ubezpie-
czony. Zapłata za usług´ dokonywana jest przy u˝yciu Karty u pod-
miotu – dostawcy usługi – bezpoÊrednio przez Ubezpieczonego lub
– o ile to mo˝liwe – za poÊrednictwem Centrum Alarmowego.

§ 31

Zakres usług udzielanych w ramach Pakietu Serwisu Concierge
obejmuje organizacj´ na terenie całego Êwiata nast´pujàcych
Êwiadczeƒ dost´pnych w miar´ lokalnych mo˝liwoÊci:

1) dostarczenie towarów – Êwiadczenie obejmuje organizacj´, na
wniosek i koszt Ubezpieczonego, dostarczenia wskazanych przez
Ubezpieczonego towarów (np. kwiatów, zakupów, standardowe-
go prezentu, etc.) podwskazany przez Ubezpieczonego adres,

2) organizacj´ wypoczynku w wybranym przez Ubezpieczonego
miejscu – Êwiadczenie obejmuje dokonanie rezerwacji,
na wniosek i koszt Ubezpieczonego, wybranego hotelu, pen-
sjonatu, wycieczek organizowanych przez biura podró˝y,

3) organizacj´ opiekunki do dziecka lub innej pomocy domowej
– Êwiadczenie obejmuje zorganizowanie, na wniosek i koszt
Ubezpieczonego, opieki nad dzieçmi Ubezpieczonego lub
usług pomocy domowej w zakresie drobnych prac domowych
w miejscu wskazanym przez Ubezpieczonego,

4) organizacj´ opieki dla drobnych zwierzàt domowych to jest
kotów i/albo psów – Êwiadczenie obejmuje zorganizowanie,
na wniosek i koszt Ubezpieczonego, opieki nad drobnymi
zwierz´tami domowymi za poÊrednictwem podmiotów wy-
specjalizowanych w tym zakresie, wmiejscu wskazanym przez
Ubezpieczonego,

5) organizacj´ usług specjalnych w miejscu wskazanym przez
Ubezpieczonego – Êwiadczenie obejmuje zorganizowanie,
na wniosek i koszt Ubezpieczonego, wizyty usługodawcy
okreÊlonego przez Ubezpieczonego takich jak osobisty trener,
masa˝ysta, fryzjer, itp., w miejscu wskazanym przez Ubezpie-
czonego,

6) zorganizowanie przeglàdu technicznego/naprawy samochodu
Ubezpieczonego – Êwiadczenie obejmuje dokonanie, na wniosek
i koszt Ubezpieczonego, rezerwacji terminu przeglàdu tech-
nicznego/naprawy samochodu wwybranej przez Ubezpieczo-
nego stacji serwisowej, oraz organizacj´ odbioru samochodu
w miejscu ustalonym z Ubezpieczonym, dostarczenia samo-
chodu do stacji serwisowej oraz odbioru samochodu ze stacji
i dostarczenia samochodu w miejsce ustalone z Ubezpieczo-
nym,

7) zorganizowanie usługi oddania samochodu Ubezpieczonego
do myjni samochodowej – Êwiadczenie obejmuje zorganizo-
wanie, nawniosek i koszt Ubezpieczonego, odbioru samochodu
wmiejscu ustalonym zUbezpieczonym, zawiezienia samochodu
na myjni´ samochodowà w celu realizacji usługi, a nast´pnie
odprowadzenia samochoduwmiejsce ustalone z Ubezpieczo-
nym,

8) zorganizowanie wynajmu samochodu lub pojazdu zast´pcze-
go – Êwiadczenie obejmuje zorganizowanie na wniosek i koszt
Ubezpieczonego według specjalnych, preferencyjnych cen dla
Posiadaczy Kart Banku, wynajmu samochodu w klasie mini-
mum Êredniej lub pojazdu zast´pczego, w agencji wynajmu
(rent a car), podstawienia samochodu lub pojazdu zast´pczego
w miejscu ustalonym z Ubezpieczonym a nast´pnie odbioru
samochodu lub pojazdu zast´pczego z miejsca ustalonego
z Ubezpieczonym,

9) zorganizowanie wynajmu limuzyny z kierowcà – Êwiadczenie
obejmuje zorganizowanie, na wniosek i koszt Ubezpieczonego,
wynajmu limuzyny z kierowcà w agencji wynajmu (rent a car),
oraz podstawienia limuzyny z kierowcà w miejscu ustalonym
z Ubezpieczonym,

10) rezerwacje i dostarczenie biletów na wybranà imprez´ kultu-
ralnà i sportowà oraz biletów lotniczych, kolejowych lub auto-
karowych – Êwiadczenie obejmuje, na wniosek i koszt Ubez-
pieczonego, dokonanie rezerwacji lub dokonanie rezerwacji
i organizacj´ dostarczenia wskazanego przez Ubezpieczonego
biletu pod podany przez Ubezpieczonego adres,

11) rezerwacj´ w centrach biznesowych i konferencyjnych – Êwiad-
czenie obejmuje dokonanie rezerwacji, na wniosek i koszt
Ubezpieczonego, w wybranych przez Ubezpieczonego cen-
trach biznesowych i konferencyjnych,

12) rezerwacj´ miejsca we wskazanej przez Ubezpieczonego i/lub
rekomendowanej przez Centrum Alarmowe placówce usługo-
wej – Êwiadczenie obejmuje dokonanie, na wniosek i koszt
Ubezpieczonego, rezerwacji miejsca w restauracji, hotelu lub
innej placówce usługowej o podobnym charakterze,

13) organizacj´ przyj´ç domowych – Êwiadczenie obejmuje zamó-
wienie, na wniosek i koszt Ubezpieczonego, usług firm cate-
ringowych w miejscu okreÊlonym przez Ubezpieczonego,

14) zamówienie tłumaczeƒ pisemnych i ustnych – Êwiadczenie
obejmuje zamówienie, na wniosek i koszt Ubezpieczonego,
usług profesjonalnych agencji tłumaczeniowychw zakresie tłu-
maczeƒ pisemnych oraz ustnych.

§ 32
Tryb realizacji usług Pakietu Serwisu Concierge

przez Centrum Alarmowe

1. Âwiadczenia w ramach Pakietu Serwisu Concierge realizowane
sà na podstawie wniosku Ubezpieczonego, zgłoszonego tele-
fonicznie do Centrum Alarmowego.

2. Całkowity koszt usługi wynikajàcy z realizacji Êwiadczenia
Pakietu Serwisu Concierge ponosi Ubezpieczony.

3. Âwiadczenia w ramach Pakietu Serwisu Concierge mogà
zostaç zorganizowane za poÊrednictwem Centrum Alarmo-
wego, wyłàcznie je˝eli spełnione zostanà łàcznie nast´pujàce
warunki:

1) usługa, o której zorganizowanie wnioskuje Ubezpieczony,
jest zgodna z prawem i jej realizacja nie narusza obowià-
zujàcych przepisów prawa,

2) zorganizowanie usługi, o którà wnioskuje Ubezpieczony,
nie jest sprzeczne z zasadami etycznymi lub zasadami
współ˝ycia społecznego, ani nie wymaga u˝ycia metod
niezgodnych z prawem,

3) usługa, o której zorganizowanie wnioskuje Ubezpieczony,
nie jest zwiàzana z prowadzonà przez niego działalnoÊcià
gospodarczà lub zawodowà, w tym w szczególnoÊci,
w ramach realizacji Êwiadczenia okreÊlonego w § 31
pkt. 1) OWU Assistance Platinum, towar, o którego do-
starczenie wnioskuje Ubezpieczony nie jest przeznaczony
do dalszej sprzeda˝y,

4) Centrum Alarmowe łàcznie: zaakceptowało wniosek
Ubezpieczonego o organizacj´ usługi i przedstawiło kosz-
torys jej wykonania,

5) Ubezpieczony udost́ pnił Centrum Alarmowemu wszystkie
dane konieczne do sprawdzenia jego uprawnieƒ do Êwiad-
czeƒorazdanedo realizacji tych Êwiadczeƒ,w tymdanenie-
zb´dne w celu skontaktowania sí z Ubezpieczonym,



6) Ubezpieczony wyraził pisemnà (lub wyra˝onà w innej for-
mie, zaakceptowanej przez Centrum Alarmowe) zgod´
na pokrycie pełnego kosztu usługi za pomocà Karty wy-
stawionej na jego nazwisko i udost´pnił CentrumAlarmo-
wemu wszystkie dane niezb´dne dla obcià˝enia niniejszej
Karty kosztami usługi,

7) mo˝liwe jest (przy uwzgl´dnieniu limitu Êrodków dost´p-
nych na rachunku Karty) pokrycie za poÊrednictwem Cen-
trumAlarmowego pełnego (lub cz´Êciowego – je˝eli Cen-
trum Alarmowe zaakceptuje cz´Êciowe pokrycie kosztu)
kosztu usługi za pomocà Karty wystawionej na rzecz
Ubezpieczonego,

8) Ubezpieczony zło˝ył wymagane przez Centrum Alarmo-
we oÊwiadczenia co do wyra˝enia zgody lub akceptacji
warunków realizacji Êwiadczeƒ, o którychmowa powy˝ej,
w szczególnoÊci: podpisał formularz przekazania/przyj´-
cia pojazdu.

§ 33
Procedura post´powania i obowiàzki Ubezpieczonego
oraz wyłàczenia odpowiedzialnoÊci BRE Ubezpieczenia
w ramach realizacji Êwiadczeƒ Pakietu Serwisu Concierge

przez Centrum Alarmowe

1. Procedura post́ powania przy realizacji usług w ramach Pakietu
Serwisu Concierge jest nast́ pujàca:

1) składajàc telefonicznie wniosek o zorganizowanie usługi
Ubezpieczony podaje charakterystyk´ usługi lub towaru,
o którego dostarczenie wnioskuje, wnioskowany sposób
i termin realizacji usługi oraz opcjonalnie – zakres cenowy
i maksymalny łàczny koszt usługi,

2) Ubezpieczony i przedstawiciel CentrumAlarmowegouzgad-
niajà termin,w którymCentrumAlarmowe przedstawi kosz-
torys usługi lub te˝ informacj́ o braku mo l̋iwoÊci realizacji
usługi,

3) CentrumAlarmoweprzedstawiaUbezpieczonemukosztorys
okreÊlajàcypełny kosztusługi, jakimobcià˝yUbezpieczonego;
pełny koszt usługi obejmujewszystkie koszty jakiemuszà zo-
staç poniesione w celu zrealizowania wnioskowanej usługi,
w tym w szczególnoÊci: koszt nabycia danego, wnioskowa-
nego przez Ubezpieczonego, towaru lub usługi, koszt prze-
chowywania towaru i dostarczenia towaru/usługi w sposób
ustalony z Ubezpieczonym, koszty podatków i innych obcià-
˝eƒ publicznoprawnych zwiàzanych z realizacjà usługi oraz
inne koszty konieczne dowykonania usługi wobec Ubezpie-
czonego w ramach Pakietu Serwis Concierge; w przypadku,
gdyzgodnie zpkt. 5)poni̋ ejwymagane jestwyra˝enieprzez
Ubezpieczonego zgody na zapłat́ pełnego kosztu usługi
za pomocà Karty w formie wskazanej orzez Centrum Alar-
mowe, opis i kosztorys przedstawiony jest Ubezpieczonemu
w postaci Formularza Zamówienia przygotowanego przez
CentrumAlarmowe i przesłanego faksem pod numer poda-
ny przez Ubezpieczonego lub pocztà elektronicznàw formie
zeskanowanego dokumentu wysłanego pod adres mailowy
podany przez Ubezpieczonego,

4) Ubezpieczony i przedstawiciel CentrumAlarmowegouzgad-
niajà termin realizacji usługi,

5) w przypadku akceptacji przedstawionego kosztorysu, Ubez-
pieczony dokonuje osobiÊcie płatnoÊci na rzecz podmiotu
zbywajàcego dany towar lub wykonujàcego usług´ bàdê
w sytuacji gdy nie jest to mo l̋iwe wyra˝a zgod´ na zapłat́
przez CentrumAlarmowe –o ile tomo l̋iwe – pełnego kosz-
tu usługi za pomocà wystawionej na rzecz Ubezpieczonego
Karty; oÊwiadczenie powy˝sze musi byç zło˝one i przekaza-
new formiewskazanej przezCentrumAlarmowe (np.w for-
mie pisemnej, na Formularzu Zamówienia przygotowanym
przez Centrum Alarmowe i przekazywanym Centrum Alar-
mowemu faksem na nr+48 (22) 529 84 81 lub w formie
zeskanowanej, za pomocà poczty elektronicznej pod adres
mailowy concierge@ipa.com.pl, z zastrze˝eniem, i˝
w przypadku, gdy łàczny koszt jednej usługi nie przekro-
czy 150 PLN (sto pí çdziesiàt) złotych brutto, Centrum Alar-
mowe na ˝yczenie Ubezpieczonego mo˝e zaakceptowaç
oÊwiadczenie zło˝one w innej formie. Ubezpieczony przeka-
zuje Centrum Alarmowemu wskazane przez Centrum Alar-
mowedaneniezb´dnedoautoryzacji Karty i dokonaniapłat-
noÊci przy jej pomocy – o ile dokonanie takiej płatnoÊci przez
Centrum Alarmowe jest mo l̋iwe,

6) Centrum Alarmowe dokonuje, o ile jest to mo l̋iwe – za po-
ÊrednictwemCentrumObsługiKart Płatniczych–zablokowa-
nia na Karcie Ubezpieczonego Êrodków w wysokoÊci pełne-
go kosztu usługi wskazanego w kosztorysie zaakceptowa-
nym przez Ubezpieczonego lub obcià˝a Kart́ pełnym kosz-
tem usługi,

7) CentrumAlarmoweorganizujeusług´ i po jejwykonaniuob-
cià˝a – o ile jest to mo l̋iwe – podwarunkiem ˝e nie zostało
to dokonane wczeÊniej – Kart́ Ubezpieczonego pełnym
kosztem usługi, a w razie jakichkolwiek przeszkód w realiza-
cji usługi, Centrum Alarmowe niezwłocznie informuje o tym
Ubezpieczonego i odblokowuje Êrodki zablokowane na Kar-
cie zgodnie z pkt. 6) powy˝ej lub dokonuje zwrotu pobra-
nych Êrodków; w takim przypadku BRE Ubezpieczenia jest
zwolnione z odpowiedzialnoÊci za wykonanie usługi.

2. BRE Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialnoÊci za ewentualne
opóênienia w wykonaniu usług w ramach Pakietu Serwisu Con-
cierge zlecanych w okresie od dnia 23 grudnia do dnia 2 stycznia
ka˝dego roku.

3. Centrum Alarmowe jest uprawnione do odmowy realizacji usługi
na rzecz Ubezpieczonego, na którego rzecz organizowało wcze-
Êniej jakàkolwiek usług´ w ramach Pakietu Serwisu Concierge,
aUbezpieczony odmówił jej przyj́ cia, dokonał zwrotu dostarczo-
nego towaru lub w innym trybie zrezygnował z usługi (odstàpił
odudokumentowanychuzgodnieƒ transakcyjnych) i doprowadził
do zwrotu poniesionych przez niego kosztów usługi, pomimo i̋
usługa była zrealizowana zgodnie z postanowieniami OWUAssi-
stance Platinum i uzgodnieniami z Ubezpieczonym; powy˝sze nie
dotyczy przypadków, gdy towar lub usługa były obcià˝onewada-
mi oraz przypadków, gdy zwrot został dokonany bezpoÊrednio
na rzecz osoby trzeciej zbywajàcej towar lub realizujàcej usług ,́
bez wysuwania wobec BRE Ubezpieczenia roszczeƒ o zwrot po-
niesionych przez Ubezpieczonego kosztów usługi.

4. Ubezpieczony, nawezwanie przedstawiciela CentrumAlarmowe-
go, zobowiàzany jest dookazaniawa˝nej Karty, a tak˝e dookaza-
nia dokumentu potwierdzajàcego to˝samoÊç. W przypadku od-
mowy wykonania powy˝szego obowiàzku BRE Ubezpieczenia
mo˝e odmówiç spełnienia usługi.

5. Wszelkie Êwiadczenia, o których mowa w §31 OWU Assistance
Platinum, realizowane sà zgodnie z opisem poszczególnych
Êwiadczeƒ zawartym w §32 OWU Assistance Platinum, szczegó-
łowy zakres Êwiadczenia obj́ tego zobowiàzaniem BRE Ubezpie-
czenia mo˝e byç dookreÊlony w drodze ustaleƒ pomí dzy Ubez-
pieczonym a Centrum Alarmowym, co nie zmienia podstawy
prawnej obowiàzku Êwiadczenia.

6. Podstawà prawnà zobowiàzania do realizacji na rzecz Ubezpie-
czonego ÊwiadczeƒokreÊlonychw§31OWUAssistance Platinum
jest Umowa. ˚adne z postanowieƒ Umowy ani OWU Assistance
Platinum nie mo˝e byç interpretowane w sposób wskazujàcy, i̋
pomí dzy BRE Ubezpieczenia a Ubezpieczonym dochodzi do za-
warcia umowy, na podstawie której realizowane sà Êwiadczenia
okreÊlone w §31 OWUAssistance Platinum.

7. W przypadku usług obejmujàcych organizacj́ dostarczania okre-
Êlonych towarów, odpowiedzialnoÊç BRE Ubezpieczenia polega
nawykonywaniuprzezCentrumAlarmoweczynnoÊci zwiàzanych
zpoÊredniczeniemwnabyciu okreÊlonego towaruprzezUbezpie-
czonego. W ramach wykonywania powy˝szych usług Centrum
Alarmowe dokonuje nabycia w imieniu i na rzecz Ubezpieczone-
go (tj. ze skutkiem prawnym dla Ubezpieczonego), o ile Ubezpie-
czony nie dokonuje zakupu osobiÊcie okreÊlonego towaru
od podmiotu trzeciego, zajmujàcego sí zbywaniem towarów
(w tym zapłatyw imieniu Ubezpieczonego ceny za nabycie towa-
ru i odebrania towaruw imieniuUbezpieczonego) oraz organizu-
je dostarczenie towaru do Ubezpieczonego.

8. BRE Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialnoÊci za wady fizycz-
ne lub prawne rzeczy nabytych przez Ubezpieczonego, których
nabycie lub dostarczenie organizowane było w ramach wykony-
wania Êwiadczeƒ okreÊlonych w §31 OWU Assistance Platinum,
ani za wykonanie i jakoÊç usług wykonywanych przez podmioty
trzecie, które to usługi były organizowane w ramach wykonywa-
nia Êwiadczeƒ okreÊlonych w §31 OWU Assistance Platinum
(w szczególnoÊci nie ponoszà odpowiedzialnoÊci za szkody wyni-
kajàce z nienale˝ytego wykonania usługi przez podmiot trzeci).

9. BREUbezpieczenianieponosiodpowiedzialnoÊci za szkodyponie-
sione przez Ubezpieczonego lub osoby trzecie w zwiàzku z naby-
ciem towarów lubwzwiàzku z korzystaniemzusługwnioskowa-
nych przez Ubezpieczonego, które organizowane były przez Cen-
trum Alarmowe w ramach wykonywania Êwiadczeƒ okreÊlonych
w §31 OWUAssistance Platinum.

§ 34
PAKIET SERWISU INFORMACYJNEGO

1. Usługi Pakietu Serwisu Informacyjnego polegajà na zapewnieniu
Ubezpieczonemumo l̋iwoÊci skorzystania z serwisu informacyjne-
go Centrum Alarmowego, w ramach którego udzielane sà infor-
macje w zakresie okreÊlonym szczegółowow ust. 2 poni̋ ej.

2. W ramach usług Pakietu Serwisu Informacyjnego Centrum Alar-
moweudzieli, nawniosekUbezpieczonego iwoparciu o ogólno-
dost́ pne bazy danych, informacji o placówkach znajdujàcych sí
na terytoriumRP, usługach realizowanych na terytoriumRP,wyda-
rzeniach majàcych miejsce na terytorium RP oraz procedurach
obowiàzujàcych na terytorium RPw nast́ pujàcym zakresie:

1) informacje o wydarzeniach kulturalnych, mo l̋iwoÊci rezer-
wacji biletów oraz adresach agencji i placówek artystycz-
nych, przez co rozumie sí informacje dotyczàce miejsca
i daty wa˝niejszych wydarzeƒ kulturalnych odbywajàcych
sí na terytorium RP, w tym zwłaszcza artystycznych wyst´-
pów premierowych, repertuarze wa˝niejszych kin, teatrów,
oper, filharmonii, sal koncertowych, telefony i adresy agen-
cji rozprowadzajàcych bilety na imprezy kulturalne;

2) informacje sportowe, przez co rozumie sí informacje do-
tyczàce miejsca i daty wa˝niejszych imprez sportowych or-
ganizowanych na terytoriumRP, adresówwa˝niejszych pol-
skich klubów sportowych, wyników wa˝niejszych rozgry-
wek sportowych;

3) informacje o podró˝ach i turystyce, przez co rozumie si´
informacje o adresach i telefonach działajàcych na teryto-
rium RP biur i agencji podró˝y, atrakcjach turystycznych
oferowanych przez wa˝niejsze miejscowoÊci turystyczne
na terytorium RP, oÊrodkach wyspecjalizowanych w zabie-
gach spa, sanatoryjnych, hippicznych, jaskiniach solnych
oraz t´˝niach;

4) informacje dla kierowców, przez co rozumie sí informacje
o adresach najbli˝szych warsztatów samochodowych na-
prawczych, stacji benzynowych, firm Êwiadczàcych usługi
holowania, wypo˝yczalniach samochodów i przyczep, oraz
informacje drogowe takie jakie informacje o zamkní tych
odcinkach dróg oraz mo˝liwych objazdach, informacje
o kosztach paliwa i opłatach drogowych;

5) informacje dotyczàce procedurw razie wypadku samocho-
dowego, przez co rozumie si´ informacje o procedurze
w razie wypadku lub kolizji samochodowej zaistniałych
w kraju oraz procedurze likwidacji szkody;

6) informacje dotyczàce lokalizacji i czasu oczekiwania
na przejÊciach granicznych, przez co rozumie sí informacje
o przybli̋ onym nat´˝eniu ruchu na polskich przejÊciach
granicznych, ich godzinach otwarcia oraz lokalizacji przejÊç
granicznych;

7) informacje dotyczàce rozkładów jazdy Êrodków komunika-
cji mí dzymiastowej (główne połàczenia autokarowe, kole-
jowe, lotnicze imorskie, promy), przez co rozumie sí infor-
macje o dost´pnych rozkładach połàczeƒ komunikacyjnych
na terenie Polski, ze szczególnymuwzgĺ dnieniem komuni-
kacji lotniczej, morskiej przybrze˝nej lub Êródlàdowej wa˝-
niejszych połàczeƒ kolejowych i autokarowych;

8) informacje omo l̋iwoÊci rezerwacji hoteli i wynajmu samo-
chodów, przez co rozumie sí informacje o adresach i tele-
fonachwa˝niejszych hoteli i pensjonatóww Polsce, omo˝-
liwoÊci rezerwacji hoteli, pensjonatów na terytorium RP, ad-
resach i telefonach firm Êwiadczàcych usługi wynajmu sa-
mochodów osobowych i dostawczych do 3,5 T, informacje
o mo l̋iwoÊci rezerwacji samochodów osobowych i do-
stawczych do 3,5 T w firmach wyspecjalizowanych w wy-
najmie samochodów, informacje o mo l̋iwoÊci rezerwacji
wynajmu samochodu wraz z kierowcà;

9) informacje o całodobowych numerach telefonów obowià-
zujàcych na terytoriumRP, pod którymimo˝na zgłosiç utra-
t´ karty płatniczej;

10) informacje dotyczàce warunków pogodowych na wybra-
nym terenie, przez co rozumie sí informacje o bie˝àcych
warunkach pogodowychw ró˝nych regionach RP, progno-
zie pogody jednodniowej lub kilkudniowej;

11) informacje dotyczàce procedury w przypadku utraty (zagu-
bienia lub kradzie˝y) dokumentów to˝samoÊci, przez co ro-
zumie sí informacje o formalnoÊciach administracyjnych
obowiàzujàcych na terytorium RP koniecznych do podj́ cia
w razie zagubienia lub kradzie˝y paszportu, dowodu oso-
bistego, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdu, jak
równie˝ informacje o adresach jednostek policji na terenie
Polski, do których nale˝y zwróciç sí w przypadku kradzie˝y
ww. dokumentów.

V. POSTANOWIENIAWSPÓLNE
§ 35

Ochrona Ubezpieczeniowa

1. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna si´ wobec:

1) Ubezpieczonego, któremu wydano Kart´ przed dniem za-
warcia Umowy – z dniemwejÊciaw ˝ycie Umowy i pod wa-
runkiem zgłoszenia Karty do ubezpieczenia, jednak nie
wczeÊniej ni˝ z dniem aktywacji Karty,

2) Ubezpieczonego, któremuwydano Kart´ po dniu zawarcia
Umowy–zdniemaktywacjiKartyUbezpieczonemu,niewcze-
Êniej jednak ni̋ z dniem wejÊcia w ˝ycie Umowy i pod wa-
runkiem zgłoszenia Karty do ubezpieczenia.

2. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie Pakietu Medycznego,
Medycznej Platformy Informacyjnej, Pakietu Assisiance Techniczne
w Domu oraz Pakietu Serwisu Informacyjnego obowiàzuje
na terytorium RP i obejmuje wyłàcznie zdarzenia zaistniałe
na terytorium RPw okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej
danego Ubezpieczonego. Âwiadczenia wynikajàce z OWU Assi-
stance Platinum sà spełniane na terytorium RP z uwzgl´dnie-
niem ust. 3.

3. Usługi w zakresie Pakietu Serwisu Concierge b´dà Êwiadczone
na terenie całego Êwiata, z wyłàczeniem krajów znajdujàcych
si´ w stanie wojny, zamieszek lub zagro˝enia zamachami ter-
rorystycznymi.

4. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do poszczególnych
Ubezpieczonych wygasa:

1) z dniem rozwiàzania Umowy,

2) z dniem rozwiàzania Umowy o korzystanie z karty,

3) po upływie 14 dni od dnia zastrze˝enia Karty,

4) z dniem utraty wa˝noÊci Karty.

5. W przypadku utraty wa˝noÊci Karty lub jej zastrze˝enia, o których
mowa w ust. 4 pkt. 3 i 4 powy˝ej, ochrona ubezpieczeniowa
zostaje automatycznie wznowiona z chwilà aktywacji nowej
Karty wydanej w miejsce Karty zastrze˝onej lub Karty, która
straciła wa˝noÊç.

§ 36
Sumy Ubezpieczenia

1. Suma ubezpieczenia stanowi górnà granic´ odpowiedzialnoÊci
BRE Ubezpieczenia.



2. Sumy ubezpieczenia poszczególnych Êwiadczeƒ dla Posiadaczy
Kart przedstawiajà poni˝sze tabele:

§ 37
Okres Ubezpieczenia

1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesí cy, przy czym okres
ten ulega przedłu˝eniu na kolejne okresy 12-miesi´czne, o ile
˝adna ze Stron jej nie wypowie poprzez zło˝enie pisemnego
oÊwiadczenia o wypowiedzeniu najpóêniej na 3 miesiàce
przed koƒcem danego 12 – miesi´cznego okresu jej obowià-
zywania ze skutkiem na koniec miesiàca kalendarzowego.

2. Umow´ uwa˝a si´ za zawartà z dniem okreÊlonym w Polisie
Generalnej.

3. Ubezpieczajàcy ma prawo do odstàpienia od Umowy w termi-
nie 7 dni od jej zawarcia. Odstàpienie od Umowy nast´puje
na podstawie pisemnego oÊwiadczenia Ubezpieczajàcego.

4. Zło˝enie oÊwiadczenia o odstàpieniu od Umowy oraz wypo-
wiedzenie Umowy nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku
zapłaty składki za okres, w którym BRE Ubezpieczenia udzielało
ochrony ubezpieczeniowej.

§ 38
Składka

1. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest opłacaç składk´ w terminach
iwysokoÊci okreÊlonychwPolisieGeneralnej na rachunekbankowy
wskazany przez BRE Ubezpieczenia.

2. Składk´ ustala si´ bioràc pod uwag´:

1) okres odpowiedzialnoÊci BRE Ubezpieczenia,

2) liczb´ Kart,

3) wysokoÊci poszczególnych Sum Ubezpieczenia i limitów
Êwiadczeƒ w rocznym okresie ubezpieczenia,

4) inne czynniki wpływajàce na prawdopodobieƒstwo
powstania zdarzenia obj´tego ochronà ubezpieczenio-
wà.

§ 39
Wyłàczenia odpowiedzialnoÊci BRE Ubezpieczenia

1. BRE Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialnoÊci i jest zwol-
nione z obowiàzku zwrotuwszelkich kosztów, je˝eli Ubezpie-
czony nie wykonał obowiàzku uprzedniego zgłoszenia ˝àdania
spełnienia Êwidczenia do Centrum Alarmowego zgodnie z po-
stanowieniami OWU Assistance Platinum i poniósł takie koszty
bez porozumienia z Centrum Alarmowym.

2. BRE Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialnoÊci za niewy-
konanie lubopóênieniewwykonaniu usługi assistance okreÊlonej
w OWU Assistance Platinum, jeÊli opóênienie lub niemo l̋iwoÊç
wykonania Êwiadczeƒ spowodowane sà strajkami, niepokojami
społecznymi, zamieszkami, atakami terroru, sabota˝u, wojnà
(równie˝ domowà), skutkami promieniowania radioaktywnego,
siłà wy˝szà, anomaliami pogodowymi lub nagłym mrozem,
a tak˝e ograniczeniami w poruszaniu si´ wprowadzonymi
decyzjami władz administracyjnych, mogàcymi powodowaç
niedyspozycyjnoÊç usługodawców realizujàcych dane Êwiad-
czenia.

3. OdpowiedzialnoÊç BRE Ubezpieczenia jest wyłàczonaw przy-
padku, gdy szkoda nastàpiła w zwiàzku z prowadzonà przez
Ubezpieczonego działalnoÊcià zawodowà lub gospodarczà.

§ 40
Post´powanie w razie zajÊcia zdarzenia
obj́ tego ochronà ubezpieczeniowà

1. W przypadku zaistnienia zdarzenia obj´tego ochronà ubez-
pieczeniowà, przed podj´ciem działaƒ we własnym zakresie,
Ubezpieczony lub osoba zgłaszajàca zdarzenie zobowiàzana
jest:

1) niezwłocznie, nie póêniej ni˝ 12 godzin od zaistnienia
zdarzenia lub powzi´cia informacji o zdarzeniu, skontak-
towaç si´ z Centrum Alarmowym czynnym całà dob´,

2) podaç wszelkie dost́ pne informacje potrzebne do udziele-
nia nale˝nej pomocy z zakresu usług assistance, a w szcze-
gólnoÊci:

a) numer Karty wraz z nazwiskiem Posiadacza karty,

b) numer PESEL Posiadacza karty,

c) adres miejsca zamieszkania (w przypadku Êwiadczeƒ
realizowanych w miejscu zamieszkania)

d) dokładnemiejsce zdarzenia oraz nazw´miejscowoÊci
i numer telefonu, pod którym Centrum Alarmowe
mo˝e sí skontaktowaç z Ubezpieczonym lub osobà
wyst´pujàcà w jego imieniu,

e) opis zdarzenia obj´tego ochronà ubezpieczeniowà
i rodzaj potrzebnej pomocy,

f) inne dane niezb´dne do realizacji Êwiadczeƒ,

3) post´powaç zgodnie z dyspozycjami Centrum Alarmo-
wego,

4) zapobiec w miaŕ mo l̋iwoÊci zwí kszeniu szkody poprzez
u˝ycie dost´pnych Êrodków.

2. Ubezpieczony, na wezwanie przedstawiciela Centrum Alarmo-
wego, zobowiàzany jest do podania danych niezb´dnych dla
wykonania Êwiadczenia, a tak˝e do okazania dokumentu po-
twierdzajàcego to˝samoÊç.

1) PAKIET MEDYCZNY

Rodzaj Êwiadczenia
Suma ubezpieczenia / limit Êwiadczeƒ
w rocznym okresie ubezpieczenia

Wizyta lekarza
X

(4 razy w rocznym okresie ubezpieczenia)

Wizyta piel´gniarki
X

(4 razy w rocznym okresie ubezpieczenia)

Dostawa leków i sprz´tu rehabilitacyjnego
X

(4 razy w rocznym okresie ubezpieczenia)

Opieka piel´gniarska po hospitalizacji
X (do 72 h)

(2 razy w rocznym okresie ubezpieczenia)

Transport medyczny 1000 PLN

Zamiennie:

Opieka nad dzieçmi, osobami niesamodzielnymi X (do 72 h)

albo (2 razy w rocznym okresie ubezpieczenia)

Przewóz opiekuna do dzieci lub opiekuna nad osobami niesamodzielnymi

w przypadku nagłej hospitalizacji Ubezpieczonego

Transport zwierzàt domowych (psów i kotów)
X

(2 razy w rocznym okresie ubezpieczenia)

Organizacja wizyty u psychologa X

Organizacja procesu rehabilitacyjnego X

Całodobowe medyczne centrum rezerwacyjne X

Przekazanie pilnych wiadomoÊci X

2) MEDYCZNA PLATFORMA INFORMACYJNA (MPI)

MEDYCZNA PLATFORMA INFORMACYJNA Limit Êwiadczeƒ w rocznym okresie ubezpieczenia

Informacje dost´pne codziennie w godzinach 7:00-23:00 bez limitu

3) PAKIET ASSISTANCE TECHNICZNE W DOMU

Rodzaj Êwiadczenia
Limit na 1 zdarzenie / limit Êwiadczeƒ
w rocznym okresie ubezpieczenia

Interwencja specjalisty
500 PLN

(4 razy w rocznym okresie ubezpieczenia)

Transport ubezpieczonego i jego osób bliskich
500 PLN

(2 razy w rocznym okresie ubezpieczenia)

Âwiadczenia
Dozór mienia

zamienne
Transport mienia

1000 PLN

Przechowanie mienia
(2 razy w rocznym okresie ubezpieczenia)

Opieka nad dzieckiem
24 h

(2 razy w rocznym okresie ubezpieczenia)

Interwencja specjalisty w zakresie napraw sprz´tu RTV/AGD/PC
500 PLN

(2 razy w rocznym okresie ubezpieczenia)

Informacja o sieci usługodawców (hydraulicy,

elektrycy, Êlusarze, szklarze, dekarze itp.)
bez limitu

4) PAKIET SERWISU CONCIERGE I SERWISU INFORMACYJNEGO

PAKIET SERWISU CONCIERGE Limit Êwiadczeƒ w rocznym okresie ubezpieczenia

Organizacjana usług dost´pna przez 24 h bez limitu

SERWIS INFORMACYJNY Limit Êwiadczeƒ w rocznym okresie ubezpieczenia

Informacje dost´pne przez 24 h bez limitu

UWAGA: znak X oznacza, i˝ koszty Êwiadczenia pokrywane sà przez BRE Ubezpieczenia do wysokoÊci faktycznych kosztów usługi

Êwiadczonej przez Centrum Alarmowe.
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3. Wce lu umo  ̋li wie nia Cen trum Alar mo we mu speł nie nia Êwiad cze -
nia trans por tu me dycz ne go, o któ rym mo wa wOWU As si stan ce
Pla ti num, Ubez pie czo ny lub oso ba wy st  ́pu jà ca w je go imie niu
zo bo wià za na jest do za pew nie nia ze spo ło wi me dycz ne mu
lub in nym oso bom upraw nio nym przez BRE Ubez pie cze nia
do st´ pu do wszel kich in for ma cji po zwa la jà cych na oce n´
sta nu zdro wia Ubez pie czo ne go i ce lo wo Êci trans por tu me -
dycz ne go, co jest wa run kiem przy j´ cia od po wie dzial no Êci
BRE Ubez pie cze nia.

4. Skła da jàc wnio sek o speł nie nie Êwiad cze nia o cha rak te rze
me dycz nym, Ubez pie czo ny wy ra ̋ a zgo d´ na prze ka zy wa nie
BRE Ubez pie cze nia przez le ka rzy i pla ców ki opie ki me dycz -
nej in for ma cji do ty czà cych sta nu zdro wia Ubez pie czo nych,
w tym do ku men ta cji me dycz nej, na po trze by usta le nia od -
po wie dzial no Êci BRE Ubez pie cze nia i speł nie nia Êwiad cze nia.

5. Je ̋ e li Ubez pie czo ny umyÊl nie lub wsku tek ra ̋ à ce go nie dbal -
stwa nie do peł nił obo wiàz ku wy mie nio ne go w ust. 1 pkt. 1)
po wy ̋ ej BRE Ubez pie cze nia za strze ga so bie pra wo od mo wy
speł nie nia Êwiad cze nia, zmniej sze nia lub po kry cia Êwiad cze nia
dowy so ko Êci ta kiej kwo ty, ja kà po nio sło by BRE Ubez pie cze nia
w przy pad ku zor ga ni zo wa nia usług we wła snym za kre sie,
je ̋ e li przy czy ni ło si´ to do zwi´k sze nia szko dy lub unie mo˝ -
li wi ło BRE Ubez pie cze nia usta le nie oko licz no Êci i skut ków
wy pad ku. 

6. Wnio ski o re ali za cj´ Êwiad czeƒ okre Êlo nych w OWU mo gà
byç sku tecz nie skła da ne w for mie ust nej w trak cie roz mo wy
te le fo nicz nej re je stro wa nej i ar chi wi zo wa nej przez Cen trum
Alar mo we, z za strze ̋ e niem po sta no wieƒ §10 ust. 1, §11
ust. 1 oraz §26 ust. 1 OWU As si stan ce Pla ti num. 

7. Wszel kie Êwiad cze nia, o któ rych mo wa w OWU As si stan ce
Pla ti num, re ali zo wa ne sà na mo cy Umo wy, zgod nie z opi sem
po szcze gól nych Êwiad czeƒ za war tym w OWU As si stan ce
Pla ti num.

§ 41
Po sta no wie nia koƒ co we

1. Je ̋ e li Ubez pie czo ny lub oso ba upraw nio na do wy sta pie nia
z rosz cze niem nie zga dza si´ z de 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 Êci przy -
zna ne go od szko do wa nia lub Êwiad cze nia al bo wno si in ne
skar gi lub za ̋ a le nia, mo ̋ e ona wy stà piç do BRE Ubez pie cze -
nia z wnio skiem o po now ne roz pa trze nie spra wy. Ad re sa tem
skar gi lub za ̋ a le nia, wła Êci wym do ich roz pa trze nia jest jed -
nost ka or ga ni za cyj na nad zo ru jà ca jed nost k´, któ rej skar ga lub
za ̋ a le nie do ty czy lub in na jed nost ka wska za na przez BRE
Ubez pie cze nia.

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

3. W za kre sie opo dat ko wa nia od szko do waƒ na le˝ nych z ty tu łu
Umo wy za sto so wa nie ma jà od po wied nio obo wià zu jà ce prze -
pi sy pra wa po dat ko we go.

4. Po wódz two o rosz cze nie wy ni ka jà ce z Umo wy mo˝ na wy to -
czyç al bo we dług prze pi sów o wła Êci wo Êci ogól nej al bo
przed sàd wła Êci wy dla miej sca za miesz ka nia lub sie dzi by
Ubez pie cza jà ce go, Ubez pie czo ne go lub upraw nio ne go
z Umo wy.

5. Rosz cze nia z Umo wy pod le ga jà ju rys dyk cji sà dów pol skich.

6. W spra wach, nie ure gu lo wa nych po sta no wie nia mi OWU

As si stan ce Pla ti num lub klau zu la mi umow ny mi sto su je si´
prze pi sy pra wa pol skie go, w tym Ko dek su Cy wil ne go, usta wy
o dzia łal no Êci ubez pie cze nio wej oraz in ne obo wià zu jà ce ak ty
praw ne.

7. Ni niej sze Ogól ne Wa run ki Ubez pie cze nia As si stan ce Pla ti num dla
Po sia da czy kart BRE Ban ku SA wy da nych przez De par ta ment
Ban ko wo Êci Elek tro nicz nej (mBank) zo sta ły za twier dzo ne uchwa -
łà Za rzà du BRE Ubez pie cze nia nr BRE -TU/2010/6/2/4 z dnia
24.06.2010 r. i wcho dzà w ˝y cie z dniem 30.06.2010 r.

W przypadku zdarzenia prosimy

o kontakt z Centrum Alarmowym

mBanku pod nr tel.

+48 (22) 36 98 300 

Ochronà ubezpieczeniowà na podstawie niniejszych

OWU sà obj́ te karty o numerach BIN: 413182.

Nr polisy generalnej 9000033


