
§ 1
1. Ni niej sze Ogól ne Wa run ki Ubez pie cze nia Miesz ka nia

i Od po wie dzial no Êci Cy wil nej, zwa ne da lej OWU, sta no wià
pod sta w  ́za war cia Umo wy Ubez pie cze nia po mí  dzy BRE
Ubez pie cze nia To wa rzy stwem Ubez pie czeƒ i Re ase ku -
ra cji Spół kà Ak cyj nà, zwa nà da lej BRE Ubez pie cze nia,
a BRE Ban kiem Spół kà Ak cyj nà, Od dzia łem Ban ko wo Êci
De ta licz nej – Mul ti Bank, zwa nym da lej Ban kiem. Umo wa
ta zwa na jest da lej Umo wà Ubez pie cze nia.

2. Umo wa Ubez pie cze nia za war ta zo sta je na ra chu nek
klien tów BRE Ban ku SA, b  ́dà cych po sia da cza mi ra chun -
ków oszcz´d no Êcio wo -roz li cze nio wych Mul ti Kon to pro wa -
dzo nych przez Mul ti Bank, Od dział Ban ko wo Êci De ta licz nej.

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 sà Ge ne ral nà, sta no wià cà
wraz z OWU in te gral nà cz´Êç Umo wy Ubez pie cze nia.

§ 2
De fi ni cje po j´ç

Ter mi ny u˝y te w ni niej szych OWU, ozna cza jà:
1) Ubez pie cza jà cy – Bank za wie ra jà cy Umo w  ́Ubez -

pie cze nia i zo bo wià za ny do opła ca nia skład ki;
2) Po sia dacz ra chun ku – oso ba fi zycz na, z któ rà Bank

za warł umo w  ́o pro wa dze nie ra chun ku;
3) Ubez pie czo ny – Po sia dacz ra chun ku b´ dà cy u˝yt -

kow ni kiem Nie ru cho mo Êci na pod sta wie pra wa
wła sno Êci lub ogra ni czo ne go pra wa rze czo we go;
w przy pad ku gdy Po sia dacz ra chun ku u˝yt ku je Nie -
ru cho moÊç na pod sta wie umo wy cy wil no – praw nej,
Ubez pie czo ny mi sà za rów no Po sia dacz ra chun ku jak
i oso ba po sia da jà ca od po wied ni ty tuł praw ny do Nie -
ru cho mo Êci, ka  ̋dy sto sow nie do mie nia b  ́dà ce go
je go wła sno Êcià znaj du jà ce go sí  w Nie ru cho mo Êci;

4) oso by bli skie – współ mał ̋o nek, kon ku bent, kon ku bi na,
wst´p ni, zst´p ni, ro dzeƒ stwo, te Êcio wie, zí  cio wie,
sy no we, przy spo sa bia jà cy i przy spo so bie ni, z któ ry mi
Po sia dacz ra chun ku po zo sta je we wspól nym go spo -
dar stwie do mo wym;

5) po li sa ge ne ral na – do ku ment po twier dza jà cy za war -
cie Umo wy Ubez pie cze nia po mí  dzy BRE Ubez pie -
cze nia aUbez pie cza jà cym, za wie ra jà cy sz cze gó ło we
jej po sta no wie nia; 

6) lo kal miesz kal ny – po wierzch nia miesz kal na wy dzie -
lo na trwa ły mi Êcia na mi, znaj du jà ca sí  w bu dyn ku
wie lo miesz ka nio wym lub bu dyn ku miesz kal nym prze -
zna czo na do ce lów miesz ka nio wych; 

7) bu dy nek miesz kal ny – obiekt bu dow la ny trwa le
zwià za ny z grun tem, wy dzie lo ny z prze strze ni za po -
mo cà prze gród bu dow la nych, po sia da jà cy fun da -
men ty i dach, prze zna czo ny do ce lów miesz ka -
nio wych, w któ rym znaj du jà sí  nie wí  cej ni̋  czte ry
sa mo dziel ne lo ka le miesz kal ne; 

8) bu dy nek wie lo miesz ka nio wy – obiekt bu dow la ny
trwa le zwià za ny z grun tem, wy dzie lo ny z prze -
strze ni za po mo cà prze gród bu dow la nych, po sia da -
jà cy fun da men ty i dach, prze zna czo ny do ce lów
miesz ka nio wych, w któ rym znaj du jà sí  wí  cej ni̋
czte ry sa mo dziel ne lo ka le miesz kal ne; 

9) Nie ru cho moÊç – wska za ny w oÊwiad cze niu o przy -
stà pie niu do Umo wy Ubez pie cze nia, od da ny do ű yt ku
lo kal miesz kal ny wraz z przy na le˝ nym po miesz cze -
niem go spo dar czym, znaj du jà ce sí  na te ry to rium
Rzecz po spo li tej Pol skiej; 

10) po miesz cze nie go spo dar cze – za mkní  te i nie prze -
zna czo ne doza miesz ka nia po miesz cze nia, znaj du jà ce
si´ w tym sa mym bu dyn ku co lo kal miesz kal ny
(piw ni ca, ko mór ka lo ka tor ska, ga ra )̋; po miesz cze nia
te mu szà byç przy na le  ̋ne do bu dyn ku miesz kal ne go
lub lo ka lu miesz kal ne go i byç u˝yt ko wa ne wy łàcz nie
przez Ubez pie czo ne go lub oso by bli skie;

11) ele men ty sta łe – za mon to wa ne na sta łe lub wbu do -
wa ne nasta łe ele men ty lo ka lu miesz kal ne go, ta kie jak:
a. we wn´trz ne tyn ki, po wło ki ma lar skie;
b. we wn´trz ne wy kła dzi ny Êcian, pod łóg, su fi tów,

scho dów;
c. su fi ty pod wie sza ne;
d. sto lar ka okien na i drzwio wa wraz z oszkle nia -

mi i za mkní  cia mi, za bez pie cze nia prze ciw wła -
ma nio we okien i drzwi;

e. in sta la cje elek trycz ne, grzew cze, wod no -ka na -
li za cyj ne, ga zo we, kli ma ty za cyj ne, prze ciw po -
˝a ro we, te le fo nicz ne, an te no we, sie cio we,
alar mo we;

f. sta łe wy po sa ̋ e nie bàdê oprzy rzà do wa nie
in sta la cji wy mie nio nych w lit. e (wan ny, umy -
wal ki, ka bi ny prysz ni co we, bro dzi ki, se de sy,
bi de ty, zle wy, pie ce, pod grze wa cze wo dy,
grzej ni ki, prze łàcz ni ki i gniazd ka);

g. wy ko na ne na wy miar za bu do wy wn´k, Êcian
i kuch ni;

h. sprz´t zme cha ni zo wa ny prze zna czo ny kon -
struk cyj nie do za bu do wy kuch ni; 

12) ru cho mo Êci do mo we – mie nie ru cho me znaj du jà ce
si´ w Nie ru cho mo Êci i sta no wià ce wy po sa ̋ e nie
po miesz czeƒ lub słu ̋à ce do pro wa dze nia go spo dar -
stwa do mo we go, ta kie jak: 
a. me ble, dy wa ny, wy kła dzi ny pod ło go we, lam py,

punk ty Êwietl ne nasta łe zwià za ne z pod ło ̋em,
sprz´t zme cha ni zo wa ny i urzà dze nia go spo -
dar stwa do mo we go nie prze zna czo ne do za bu -
do wy, odzie˝ i in ne przed mio ty oso bi ste go
u˝yt ku, sprz´t tu ry stycz ny, spor to wy i re ha bi -
li ta cyj ny, wóz ki in wa lidz kie, wóz ki dzie ci´ ce,
za pa sy go spo dar stwa do mo we go; 

b. sprz´t au dio wi zu al ny, kom pu te ro wy i fo to gra -
ficz ny, sprź t optycz ny, in stru men ty mu zycz ne,
ele men ty sys te mów an ten sa te li tar nych,
ra dio wych i te le wi zyj nych, bi ̋ u te ria;

13) przed mio ty war to Êcio we – ruchomoÊci domowe,
wyłàcznie wymienione w pkt. 12) lit. b powy˝ej;

14) Su ma ubez pie cze nia – kwo ta okre Êlo na w oÊwiad -
cze niu o przy stà pie niu do Umo wy Ubez pie cze nia dla
da ne go za kre su ubez pie cze nia, sta no wià ca gór nà
gra ni c´ od po wie dzial no Êci BRE Ubez pie cze nia
za szko dy po wsta łe w wy ni ku zda rzeƒ ob j´ tych
ochro nà ubez pie cze nio wà zgod nie z ni niej szy mi
OWU;

15) szko da – znisz cze nie, uszko dze nie lub utra ta mie nia
ob j́  te go ochro nà ubez pie cze nio wà, a w przy pad ku
ubez pie cze nia Od po wie dzial no Êci Cy wil nej znisz cze -
nie uszko dze nie lub utra ta mie nia, jak rów nie  ̋spo -
wo do wa nie Êmier ci, uszko dze nie cia ła lub spo wo do -
wa nie roz stro ju zdro wia; 

16) war toÊç od two rze nio wa – war toÊç od po wia da jà ca
ak tu al nym kosz tom od bu do wy, od two rze nia lub na -
by cia utra co ne go lub uszko dzo ne go mie nia, z za cho -
wa niem ro dza ju, ty pu, mo de lu oraz ta kich sa mych,
a je ̋e li nie jest to mo  ̋li we, zbli ̋o nych pa ra me trów
tech nicz nych i u˝yt ko wych; 

17) war toÊç rze czy wi sta – kwo ta od po wia da jà ca war -
to Êci od two rze nio wej po mniej szo nej o sto pieƒ tech -
nicz ne go zu ̋y cia; 

18) kra dzie  ̋z wła ma niem – do ko na nie za bo ru mie nia
z Nie ru cho mo Êci w ce lu przy własz cze nia, po uprzed -
nim usu ní  ciu lub znie sie niu przez spraw c  ́za bez -
pie cze nia przy u˝y ciu na rz  ́dzi lub si ły, z po zo sta wie -
niem Êla dów wła ma nia, lub otwar ciu przez spraw c´
za bez pie cze nia pod ro bio nym klu czem lub in nym
na rz  ́dziem, któ ry spraw ca zdo był przez kra dzie˝
z wła ma niem do in ne go po miesz cze nia lub w wy ni ku
ra bun ku; 

19) ra bu nek – za bór mie nia przy u˝y ciu si ły lub groê by jej
na tych mia sto we go u˝y cia wo bec Ubez pie czo ne go
lub oso by bli skiej. Ra bu nek ma miej sce rów nie˝
wte dy, gdy spraw ca, u˝y wa jàc si ły lub gro ̋ àc jej
u˝y ciem, do pro wa dził Ubez pie czo ne go lub oso b´
bli skà do Nie ru cho mo Êci i zmu sił do jej otwo rze nia
lub sam jà otwo rzył zra bo wa nym klu czem; 

20) de wa sta cja – umyÊl ne znisz cze nie lub uszko dze nie
mie nia przez oso by trze cie w zwiàz ku z do ko na niem
lub usi ło wa niem do ko na nia kra dzie ̋y z wła ma niem
lub ra bun kiem;

21) wan da lizm – za mie rzo ne, bez po Êred nie znisz cze nie
lub uszko dze nie ze wn´trz nych ele men tów nie ru cho -
mo Êci, spo wo do wa ne przez oso by trze cie, prze pro -
wa dzo ne bez za mia ru do ko na nia kra dzie ̋y z wła ma -
niem; 

22) po ̋ar – dzia ła nie ognia, któ ry prze do stał sí  po za
pa le ni sko lub po wstał bez pa le ni ska i roz prze strze nił
sí  o wła snej si le; 

23) ude rze nie pio ru na – bez po Êred nie od dzia ły wa nie si ły
i tem pe ra tu ry po cho dzà cych z wy ła do wa nia at mos -
fe rycz ne go (pio ru na) lub bez po Êred ni, na tych mia -
sto wy sku tek ta kie go wy ła do wa nia, z wy łà cze niem
je go po Êred nich skut ków, w tym szkód spo wo do -
wa nych zja wi skiem in duk cji elek tro ma gne tycz nej lub
prze pí  ciem prà du, prze no szà cych sí  w in sta la -
cjach, sie ciach elek trycz nych i elek tro nicz nych oraz
w ma szy nach, apa ra tach lub in nych urzà dze niach,
chy ba ˝e spo wo do wa ły one jed no cze Ênie po ̋ ar
w przed mio cie ubez pie cze nia; 

24) wy buch (eks plo zja i im plo zja) – gwał tow na zmia na
sta nu rów no wa gi ukła du z jed no cze snym wy zwo le -
niem sí  ga zów, py łów lub pa ry; wy buch zbior ni ka lub
na czyƒ ci Ênie nio wych ma miej sce w ra zie ro ze rwa -
nia je go Êcia nek w stop niu po wo du jà cym gwał tow ne
wy rów na nie ró  ̋ni cy ci Ênieƒ po mí  dzy wn  ́trzem
zbior ni ka a je go oto cze niem; do wy bu chu za li cza sí
rów nie˝ im plo zj́  (szko dy po wsta łe w wy ni ku pod -
ci Ênie nia) po le ga jà cà na uszko dze niu ci Ênie niem
ze wn´trz nym zbior ni ka lub apa ra tu pró  ̋nio we go; 

25) ude rze nie po jaz du – bez po Êred nie i po Êred nie ude -
rze nie po jaz du me cha nicz ne go; do ude rze nia po jaz du
za li cza sí  rów nie˝ ude rze nie przez prze wo ̋o ny
ła du nek, któ ry wy padł z po jaz du; 

26) upa dek stat ku po wietrz ne go – ka ta stro fa al bo przy -
mu so we là do wa nie stat ku po wietrz ne go lub in ne go
obiek tu la ta jà ce go, a tak ̋e upa dek je go cz  ́Êci lub
prze wo ̋o ne go ła dun ku; 

27) sil ny wiatr – wiatr o pr´d ko Êci nie mniej szej ni˝
17,5 m/s, co po win no zo staç po twier dzo ne orze -
cze niem In sty tu tu Me te oro lo gii i Go spo dar ki Wod nej;
w przy pad ku bra ku mo˝ li wo Êci uzy ska nia ta kie go
po twier dze nia przyj mu je sí  stan fak tycz ny i roz miar
szkód w miej scu ich po wsta nia lub w sà siedz twie
Êwiad czà cy wy raê nie o dzia ła niu sil ne go wia tru; 

28) deszcz na wal ny – opa dy desz czu o współ czyn ni ku
co naj mniej 4, co po win no zo staç po twier dzo ne
orze cze niem In sty tu tu Me te oro lo gii i Go spo dar ki
Wod nej; w przy pad ku bra ku mo˝ li wo Êci uzy ska nia
ta kie go po twier dze nia przyj mu je sí  stan fak tycz ny
i roz miar szkód w miej scu ich po wsta nia Êwiad czà cy
nie zbi cie o dzia ła niu desz czu na wal ne go; 

29) ak cja ra tow ni cza – ak cja ra tow ni cza pro wa dzo na
w zwiàz ku ze zda rze nia mi lo so wy mi, ob j́  ty mi za kre -
sem ubez pie cze nia, w ce lu zmniej sze nia roz mia ru
szko dy; 

30) grad – opad at mos fe rycz ny skła da jà cy sí  z bry łek
lo du; 

31) prze pi´ cie spo wo do wa ne ude rze niem pio ru -
na – na głe i krót ko trwa łe na pi´ cie prà du wy˝ -
sze od zna mio no we go dla da ne go urzà dze nia, in sta -
la cji, sie ci, li nii, spo wo do wa ne wy ła do wa niem at -
mos fe rycz nym. 

32) ci´ ̋ ar Ênie gu i lo du – nisz czà ce od dzia ły wa nie
na gro ma dzo ne go Ênie gu lub lo du na ele men ty
kon struk cji da chów lub ele men ty no Êne; 

33) za pa da nie sí  zie mi – na głe ob ni ̋e nie te re nu z po -
wo du za wa le nia sí  na tu ral nych, pu stych, pod ziem -
nych prze strze ni; 

34) osu wa nie sí  zie mi – na gły ruch zie mi na sto kach
nie spo wo do wa ny dzia łal no Êcià czło wie ka; 

35) la wi na – gwał tow ne zsu wa nie sí  Ênie gu, lo du, zie mi,
skał lub ka mie ni ze sto ków gór skich; 

36) za la nie – bez po Êred nie dzia ła nie pa ry, wo dy lub in nej
cie czy w zwiàz ku z:
a) awa ryj nym wy do sta niem sí  ze znaj du jà cych

si´ we wnàtrz Nie ru cho mo Êci i za mon to wa -
nych na sta łe prze wo dów i urzà dzeƒ in sta la cji
wo do cià go wych, wod no ka na li za cyj nych lub
tech no lo gicz nych– zwy łà cze niem sy tu acji, gdy
szko da po wsta ła pod czas prób ci Ênie nio wych,
na praw lub kon ser wa cji tych in sta la cji,

b) cof ní  ciem sí  wo dy lub Êcie ków z pu blicz nych
urzà dzeƒ ka na li za cyj nych,

c) nie umyÊl nym po zo sta wie niem otwar tych kra -
nów lub in nych za wo rów w cza so wo nie za si la -
nych urzà dze niach wo do cià go wych, wod no ka -
na li za cyj nych lub tech no lo gicz nych,

d) prze do sta niem sí  jej z po miesz czeƒ in nych ni̋
po miesz cze nia Nie ru cho mo Êci – za la nie przez
oso b  ́trze cià,

e) bez po Êred nim za la niem wo dà po cho dzà cà
z opa dów at mos fe rycz nych;

37) po wódê – za la nie te re nów w na st´p stwie pod nie sie -
nia sí  wo dy w ko ry tach wód pły nà cych lub zbior ni kach
wód sto jà cych, sztucz nych lub na tu ral nych, nasku tek: 
a) nad mier nych opa dów at mos fe rycz nych; 
b) spły wu wód po zbo czach lub sto kach na te re -

nach gó rzy stych lub po fał do wa nych; 
c) top nie nia kry lo do wej lub two rze nia sí  za to -

rów lo do wych; 
d) sztor mu i pod nie sie nia sí  po zio mu mor skich

wód przy brze  ̋nych; 
38) 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 jà ce go po rzàd ku praw ne go; 

39) strajk– prze rwa wpra cy pod j́  ta przez pra cow ni ków
w za mia rze wy mu sze nia speł nie nia ˝à daƒ o cha rak -
te rze po li tycz nym, eko no micz nym lub so cjal nym; 

40) ter ro ryzm/sa bo ta˝ – 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) w ce lu za stra sze nia lud no Êci i dez or ga ni za cji

˝y cia pu blicz ne go (ter ro ryzm); 
b) w ce 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 ta )̋;

41) stłu cze nie – przy pad ko we roz bi cie, znisz cze nie bàdê
uszko dze nie: 
a) ze wn´trz nych i we wn´trz nych oszkleƒ okien -

nych, drzwio wych i Êcien nych, szkla nych prze -
gród, szkla nych płyt sta no wià cych  skła do we
cz  ́Êci me bli, scho dów i an tre so li, 
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b) lu ster wi szà cych, sto jà cych i wmon to wa nych
w Êcia ny, 

c) szkla nych, ce ra micz nych i ka mien nych wy kła dzin
Êcian, słu pów i fi la rów;

42) spor ty wy so kie go ry zy ka – al pi nizm, wspi nacz ka
wy so ko gór ska, ba lo niar stwo, lot niar stwo, mo to lot -
niar stwo, pa ra lot niar stwo, szy bow nic two oraz pi lo -
to wa nie ja kich kol wiek stat ków po wietrz nych (zgod nie
z de fi ni cjà usta wy pra wo lot ni cze), ra fting, sko ki
do wo dy, spor ty wod ne upra wia ne na rze kach gór -
skich, nur ko wa nie przy u˝y ciu sprz  ́tu spe cja li stycz -
ne go, sko ki na gu mo wej li nie, spa do chro niar stwo,
spe le olo gia, spor ty mo to ro we imo to ro wod ne, spor ty
i sztu ki wal ki, my Êli stwo, jaz da kon na, bob sle je, sko ki
nar ciar skie, jaz da na nar tach wod nych, ki te sur fing,
he li skiing, he li bo ar ding, mo un ta in bo ar ding, par kur, free
run, B.A.S.E. jum ping, do wn hil, stre etlu ge, udział
w wy Êci gach wszel kie go ro dza ju oraz jaz dach prób -
nych, a tak ̋e pró bach szyb ko Êcio wych po za lek ko -
atle ty kà i pły wa niem.

UBEZPIECZENIE ELEMENTÓW STAŁYCH
ORAZ RUCHOMOÂCI DOMOWYCH

§ 3

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

1. Przed mio tem ubez pie cze nia sà znaj du jà ce sí  w Nie ru -
cho mo Êci: 
1) ele men ty sta łe,
2) ru cho mo Êci do mo we.

2. Ochro nà ubez pie cze nio wà sà ob j́  te szko dy po wsta łe
w okre sie ubez pie cze nia, je ̋e li bez po Êred nià przy czy nà
ich po wsta nia by ły na głe, nie prze wi dzia ne i nie za le˝ ne
od wo li Ubez pie czo ne go zda rze nia po wsta łe wsku tek:
1) po ̋ a ru, 
2) ude rze nia pio ru na, 
3) wy bu chu (eks plo zja i im plo zja), 
4) sil ne go wia tru, 
5) desz czu na wal ne go,
6) gra du, 
7) prze pí  cia spo wo do wa ne go ude rze niem pio ru na, 
8) za la nia, 
9) la wi ny, 
10) cí  ̋ a ru Ênie gu i lo du, 
11) upad ku stat ku po wietrz ne go, 
12) ude rze nia po jaz du, 
13) osu wa nia sí  zie mi, 
14) za pa da nia sí  zie mi, 
15) po wo dzi, 
16) upad ku ob cych przed mio tów, pod wa run kiem, ˝e

bez po Êred nià przy czy nà te go zda rze nia był sil ny
wiatr lub grad, 

17) stłu cze nia, 
18) kra dzie ̋ y z wła ma niem, 
19) ra bun ku, 
20) de wa sta cji. 

3. BRE Ubez pie cze nia po no si rów nie˝ od po wie dzial noÊç
za szko dy po wsta łe w na st´p stwie ak cji ra tow ni czej
pro wa dzo nej w zwiàz ku ze zda rze nia mi lo so wy mi, ob j́  ty mi
za kre sem ubez pie cze nia, z wy łà cze niem szkód po le ga jà -
cych na za gi ní  ciu mie nia z Nie ru cho mo Êci pod czas ta kiej
ak cji. 

4. BRE Ubez pie cze nia nie po no si od po wie dzial no Êci za szko dy
po wsta łe w: 
1) Nie ru cho mo Êci nie za miesz ka łej przez okres cià gły

dłu  ̋szy ni̋ 45 dni, a tak ̋e w nie u˝yt ko wa nych po -
miesz cze niach go spo dar czych,

2) w bu dyn kach w bu do wie oraz w Nie ru cho mo Êci
b´ dà cej w trak cie re mon tu, roz bu do wy lub prze -
bu do wy, o ile re mont, roz bu do wa lub prze bu do wa
spo wo do wa ła po wsta nie szko dy,

3) przed mio tach war to Êcio wych, o ile znaj du jà si´
w po miesz cze niach go spo dar czych,

4) mie niu słu ̋ à cym do pro wa dze nia dzia łal no Êci go -
spo dar czej lub za wo do wej oraz sta no wià cym
wła snoÊç osób trze cich,

5) przed mio tach znaj du jà cych sí  na bal ko nach, ta ra -
sach, log giach i w ogro dach,

6) ro we rach,
7) dzie łach sztu ki, an ty kach, przed mio tach o cha rak -

te rze za byt ko wym, ar ty stycz nym, zbio rach ko lek -
cjo ner skich, por ce la nie uni ka to wej, bro ni i tro fe ach
my Êliw skich,

8) kar tach płat ni czych i kre dy to wych,
9) pie nià dzach i Êrod kach płat ni czych,
10) sre brze, zło cie i pla ty nie, w zło mie i szta bach,
11) ka mie niach szla chet nych, pół sz la chet nych, per łach

ko ra lach, bursz ty nach nie sta no wià cych wy ro bu
u˝yt ko we go,

12) przed mio tach w ilo Êciach Êwiad czà cych o ich prze -
zna cze niu han dlo wym,

13) przed mio tach lub ele men tach znaj du jà cych si´
na ze wnàtrz bu dyn ku nie przy mo co wa nych na sta łe
do Nie ru cho mo Êci,

14) po jaz dach sa mo cho do wych, mo to cy klach, mo to -
ro we rach, sku te rach, przy cze pach, oraz ich wy po -
sa ̋e niu i cz´ Êciach za mien nych,

15) ak tach, do ku men tach, pla nach kon struk cyj nych
oraz ja kich kol wiek da nych zgro ma dzo nych na no Êni -
kach da nych, jak rów nie˝ mo de lach, pro to ty pach,
wzo rach, eks po na tach, r´ ko pi sach i pro gra mach
kom pu te ro wych,

16) pra wach au tor skich oraz in nych pra wach nado brach
nie ma te rial nych,

17) zwie rz  ́tach oraz ro Êlin no Êci znaj du jà cej sí  w Nie -
ru cho mo Êci i po za nià.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI
CYWILNEJ

§ 4

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Ubez pie cze niem ob j́  ta jest od po wie dzial noÊç cy wil na Po sia da -
cza ra chun ku i osób bli skich za szko dy b  ́dà ce na st´p stwem
zda rzeƒ, któ re mia ły miej sce w okre sie ubez pie cze nia wsku tek
wy ko ny wa nia przez nich czyn no Êci zwià za nych z po sia da niem
i u˝yt ko wa niem Nie ru cho mo Êci.

§ 5

Wyłàczenia odpowiedzialnoÊci

1. Ochro nà ubez pie cze nio wà nie sà ob j́  te: 

1) szko dy spo wo do wa ne wsku tek umyÊl ne go dzia ła nia
lub za nie cha nia Ubez pie czo ne go lub osób bli skich;
w ra zie ra ̋ à ce go nie dbal stwa Ubez pie czo ne go,
od szko do wa nie nie na le ̋y sí , chy ba ̋ e je go za pła ta
od po wia da w da nych oko licz no Êciach wzgl´ dom
słusz no Êci,

2) szko dy wy rzà dzo ne przez Ubez pie czo ne go, b´ dà -
ce go w sta nie nie trzeê wo Êci lub w sta nie po u˝y ciu
al ko ho lu (w ro zu mie niu prze pi sów Usta wy z dnia
26.10.1982r. o wy cho wa niu w trzeê wo Êci i prze -
ciw dzia ła niu al ko ho li zmo wi (Dz. U. z 2007r. Nr 70,
poz. 473 z póên. zm.) lub Êrod ków odu rza jà cych,
sub stan cji psy cho tro po wych oraz Êrod ków za st´p -
czych (w ro zu mie niu Usta wy z dnia 29.07.2005r.
oprze ciw dzia ła niu nar ko ma ni (Dz. U. z2005r. Nr179
poz.1485 zpóên. zm.) a stan ten miał wpływ napo -
wsta nie lub roz miar szko dy,

3) szko dy, któ rych war toÊç w mo men cie usta la nia
od szko do wa nia nie prze kra cza 200 zł,

4) stra ty nie ma te rial ne, utra co ny zysk, stra ty wo dy,

5) ka ry umow ne, grzyw ny sà do we i ad mi ni stra cyj ne
oraz in ne ka ry o cha rak te rze pie ní ˝ nym,

6) zwí k szo ne kosz ty wy ni ka jà ce z bra ku ma te ria łów
po trzeb nych do przy wró ce nia ubez pie czo ne go mie nia
do sta nu ist nie jà ce go przed szko dà.

2. Po nad to ochro nà ubez pie cze nio wà nie sà ob j́  te szko dy
po wsta łe wsku tek: 

1) kon fi ska ty, wy własz cze nia, na cjo na li za cji, za j́  cia,
za re kwi ro wa nia lub znisz cze nia mie nia na mo cy ak tu
praw ne go, nie za le  ̋nie od je go for my, wy da ne go przez
wła dze pu blicz ne,

2) woj ny, za mie szek, straj ków, sa bo ta ̋u lub ak tu ter -
ro ry zmu, 

3) dzia ła nia ener gii jà dro wej, pro mie ni jo ni zu jà cych,
la se ro wych lub ma se ro wych, po la ma gne tycz ne go
al bo elek tro ma gne tycz ne go, a tak ̋e ska ̋e nia lub za -
nie czysz cze nia od pa da mi prze my sło wy mi, 

4) za pa da nia sí  zie mi, gdy sà to szko dy: 

a) po wsta łe w zwiàz ku z ru chem za kła du gór ni -
cze go, 

b) po wsta łe w zwiàz ku z ro bo ta mi ziem ny mi lub
in nà dzia łal no Êcià czło wie ka, 

c) po wsta łe wsku tek ob ni ̋ a nia sí  zwier cia dła
wód pod ziem nych. 

5) ka ta stro fy bu dow la nej nie b´ dà cej bez po Êred nim
na st´p stwem ubez pie czo nych zda rzeƒ, 

6) dzia ła nia prà du elek trycz ne go w ma szy nach, apa ra -
tach i in nych urzà dze niach, chy ba ̋ e dzia ła nie prà du
spo wo do wa ło jed no cze Ênie po ̋ar; wów czas jed nak
od po wie dzial noÊç BRE Ubez pie cze nia jest ogra ni -
czo na wy łàcz nie do skut ków ta kie go po ̋a ru, 

7) po wol ne go i sys te ma tycz ne go od dzia ły wa nia tem -
pe ra tu ry, 

8) za la nia wo da mi opa do wy mi, je ̋ e li do po wsta nia
szko dy przy czy nił sí  zły stan tech nicz ny lub nie na -
le ̋y te za bez pie cze nie da chu, otwo rów da cho wych,
ry nien da cho wych lub spu sto wych, ist nie jà ce go ze -
wn´trz ne go sys te mu od pro wa dza nia z te re nu wód
opa do wych (ka na li za cja, wpu sty, dre na )̋ oraz sto -
lar ki okien nej i in nych ele men tów Nie ru cho mo Êci, 

9) cí  ̋a ru Ênie gu i lo du na kon struk cj́  da chu wy ko na -
ne go nie zgod nie z nor ma mi bu dow la ny mi lub kon -
struk cj́  da chu o ob ni ̋o nej wy trzy ma ło Êci spo wo do -
wa nej bra kiem kon ser wa cji, 

10) cof ní  cia sí  wo dy lub Êcie ków z sie ci ka na li za cyj nej
w na st´p stwie wy so kie go sta nu wód grun to wych, 

11) za la nia spo wo do wa ne go pod nie sie niem sí  po zio mu
wód grun to wych, 

12) po wol ne go dzia ła nia na st́  pu jà cych czyn ni ków: ha łas,
wo da, za grzy bie nie, ko ro zja, pleÊƒ, a tak ̋e po ce nia
sí  rur, prze sià ka nia wód grun to wych i opa do wych
oraz prze ma rza nia, 

13) roz la nia wo dy pod czas wy ko ny wa nia czyn no Êci zwià -
za nych z my ciem lub czysz cze niem, 

14) za la nia zwià za ne go z roz ta pia niem sí  za le ga jà cych
opa dów Ênie gu i lo du, 

15) wy bu chu spo wo do wa ne go nie wła Êci wà eks plo ata cjà
urzà dzeƒ AGD, garn ków, pu szek, 

16) za dy mie nia, sa dzy z gril la, go to wa nia, sma ̋e nia, pie -
cze nia, 

17) nie wy ja Ênio ne go za gi ní  cia lub utra ty mie nia bez
wi docz nych Êla dów do ko na ne go wła ma nia lub de wa -
sta cji, 

18) wan da li zmu. 
3. Po nad to w ubez pie cze niu Od po wie dzial no Êci Cy wil nej BRE

Ubez pie cze nia nie po no si od po wie dzial no Êci za szko dy: 
1) co do któ rych od po wie dzial noÊç po win na zo staç

ob j́  ta ochro nà ubez pie cze nio wà na pod sta wie obo -
wiàz ku ubez pie cze nia od po wie dzial no Êci cy wil nej
wy ni ka jà ce go z obo wià zu jà cych prze pi sów pra wa, 

2) wy ni kłe z prze nie sie nia ja kich kol wiek cho rób, 
3) wy ni kłe z ty tu łu po sia da nia lub u˝yt ko wa nia jed no -

stek pły wa jà cych, stat ków po wietrz nych (w tym lot ni
i mo to lot ni), po jaz dów me cha nicz nych, mo to cy kli
i mo to ro we rów, 

4) wy ni kłe zwy czy no we go upra wia nia spor tu i upra wia -
nia spor tów wy so kie go ry zy ka, 

5) wy ni kłe w zwiàz ku z wy ko ny wa niem za wo du lub pro -
wa dze niem dzia łal no Êci go spo dar czej, 

6) b  ́dà ce wy ni kiem wy pad ku przy pra cy lub w dro dze
do pra cy i z pra cy, je ̋ e li Ubez pie czo ny lub oso ba
bli ska jest pra co daw cà, jak rów nie  ̋wzwiàz ku zcho -
ro ba mi za wo do wy mi oraz zwià za nych z tym rosz -
czeƒ re gre so wych, je ̋e li Ubez pie czo ny lub oso ba
bli ska jest pra co daw cà, 

7) po wsta łe na sku tek uszko dze nia, znisz cze nia, za gi -
ní  cia lub utra ty ja kich kol wiek przed mio tów lub rze czy
na le ̋à cych doosób trze cich, a u˝y wa nych, prze cho -
wy wa nych lub przy j́  tych dona pra wy przez Ubez pie -
czo ne go lub oso by bli skie, 

8) po wsta łe wsku tek nie wy ko na nia lub nie na le ̋ y te go
wy ko na nia ja kiej kol wiek umo wy, 

9) ob j́  te od po wie dzial no Êcià cy wil nà roz sze rzo nà lub
przy j́  tà na pod sta wie ja kiej kol wiek umo wy, w ta kim
za kre sie, w ja kim od bie ga to od od po wie dzial no Êci
okre Êlo nej obo wià zu jà cy mi prze pi sa mi pra wa, 

10) po wsta łe w zwiàz ku z po sia da niem ko ni i psów, 
11) po wsta łe w zwiàz ku z u y̋ wa niem i po sia da niem bro ni

siecz nej, kłu jà cej, pal nej oraz amu ni cji lub ma te ria łów
wy bu cho wych, 

12) wy rzà dzo ne w Êro do wi sku przez je go za nie czysz -
cze nie oraz w drze wo sta nie la sów i par ków. 

4. Po nad to w ubez pie cze niu ele men tów sta łych oraz ru cho -
mo Êci do mo wych BRE Ubez pie cze nia nie po no si od po wie -
dzial no Êci za szko dy w za kre sie stłu cze nia: 
1) w szkla nych, ce ra micz nych i ka mien nych wy kła dzi -

nach pod ło go wych, 
2) w szkle sta no wià cym osprz´t urzà dzeƒ tech nicz -

nych (ma szyn, apa ra tów, na rz´ dzi) oraz osprz´t
wszel kie go ro dza ju in sta la cji, 

3) w szy bach, przed mio tach szkla nych i pły tach ka -
mien nych w sta nie uszko dzo nym, 

4) w szy bach, przed mio tach szkla nych i pły tach ka -
mien nych przed ich osta tecz nym za mon to wa niem
bàdê za in sta lo wa niem w miej scu prze zna cze nia, 

5) w szy bach po jaz dów i Êrod ków trans por to wych, 
6) w szy bach w szklar ni, cie plar ni, oran ̋e rii, 
7) po wsta łych przy wy mia nie lub wy mon to wy wa niu

ubez pie czo ne go przed mio tu,
8) po wsta łych wsku tek za dra pa nia, po ry so wa nia,

po pla mie nia bàdê zmia ny bar wy.

§ 6

Przy stà pie nie do Umo wy Ubez pie cze nia

1. Po sia dacz ra chun ku przy st´ pu je do Umo wy Ubez pie -
cze nia po przez zło ̋ e nie oÊwiad cze nia o przy stà pie niu
do Umo wy Ubez pie cze nia w for mie pi sem nej, ust nej
przez te le fon lub za po Êred nic twem sys te mu trans ak -
cyj ne go, o ile Ubez pie cza jà cy udo st´p ni ta kà funk cjo nal -
noÊç.

2. Po sia dacz ra chun ku skła da jàc oÊwiad cze nie o przy -
stà pie niu do Umo wy Ubez pie cze nia do ko nu je wy bo ru
wa rian tu ubez pie cze nia zgod nie z § 11 OWU. Zmia na
wa rian tu ubez pie cze nia w trak cie trwa nia ochro ny ubez -
pie cze nio wej jest mo  ̋li wa po przez zło ̋e nie od po wied nie go
for mu la rza zmian.

3. Po sia dacz ra chun ku przy st́  pu je do Umo wy Ubez pie cze nia
z dniem zło ̋e nia oÊwiad cze nia o przy stà pie niu do Umo wy
Ubez pie cze nia, z za strze ̋e niem ust. 4. 

4. BRE Ubez pie cze nia za strze ga so bie pra wo do uza le  ̋nie nia
wy ra ̋e nia zgo dy na przy stà pie nie Po sia da cza ra chun ku
do Umo wy Ubez pie cze nia od in dy wi du al nej oce ny ry zy ka
do ko na nej przez BRE Ubez pie cze nia lub in ny pod miot
wy spe cja li zo wa ny w za kre sie oce ny ry zy ka. W ta kim przy -
pad ku dniem przy stà pie nia do Umo wy Ubez pie cze nia
jest dzieƒ wy ra ̋e nia zgo dy przez BRE Ubez pie cze nia.

5. BRE Ubez pie cze nia mo ̋e zwró ciç sí  do Po sia da cza ra -
chun ku o udzie le nie do dat ko wych in for ma cji ko niecz nych
do oce ny ry zy ka.

6. Po sia dacz ra chun ku obo wià za ny jest udzie liç od po wie dzi
na wszyst kie py ta nia, skie ro wa ne do nie go przed przy -
stà pie niem do Umo wy Ubez pie cze nia.

7. Przed przy stà pie niem Po sia da cza ra chun ku do Umo wy
Ubez pie cze nia, Ubez pie cza jà cy jest zo bo wià za ny do udo -
st´p nie nia Po sia da czo wi ra chun ku tre Êci ni niej szych
OWU.

§ 7

Okres ubez pie cze nia

1. Umo wa Ubez pie cze nia zo sta je za war ta z dniem okre Êlo -
nym w po li sie ge ne ral nej.

2. Umo wa Ubez pie cze nia zo sta je za war ta na czas nie -
okre Êlo ny.



§ 8

Od stà pie nie i wy po wie dze nie
Umo wy Ubez pie cze nia

1. Ubez pie cza jà cy mo ̋e od stà piç od Umo wy Ubez pie cze nia
w ter mi nie 7 dni od da ty jej za war cia. 

2. Ka  ̋da ze stron ma pra wo wy po wie dzieç Umo w  ́Ubez -
pie cze nia w ka  ̋dej chwi li z za cho wa niem 3-mie sí cz ne go
okre su wy po wie dze nia ze skut kiem na ko niec mie sià ca
ka len da rzo we go. 

3. Roz wià za nie Umo wy Ubez pie cze nia nie zwal nia Ubez pie -
cza jà ce go zobo wiàz ku opła ce nia skład ki zaokres, wktó rym
BRE Ubez pie cze nia udzie la ło ochro ny ubez pie cze nio wej. 

4. Ubez pie cza jà ce mu przy słu gu je zwrot skład ki za okres
nie wy ko rzy sta nej ochro ny ubez pie cze nio wej. Skład ḱ  pod -
le ga jà cà zwro to wi ob li cza sí  pro por cjo nal nie do okre su
nie wy ko rzy sta nej ochro ny ubez pie cze nio wej.

§ 9

Ochro na ubez pie cze nio wa 

1. Ochro na ubez pie cze nio wa roz po czy na sí  od dnia wska za -
ne go w oÊwiad cze niu o przy stà pie niu do Umo wy Ubez pie -
cze nia, z za strze ̋e niem ust. 2 po ni ̋ej.

2. Ochro na ubez pie cze nio wa roz pocz nie sí  w dniu wska za -
nym w ust. 1 pod wa run kiem, ˝e Ubez pie czo ny po sia da
ak tyw ny ra chu nek ban ko wy w Ban ku i zo sta nie zgłoszony
do BRE Ubezpieczenia przez Ubezpieczajàcego. 

3. Ochro na ubez pie cze nio wa trwa przez je den mie siàc i jest
au to ma tycz nie prze dłu ̋a na na ko lej ne mie sí cz ne okre sy
ubez pie cze nia.

4. Po sia dacz ra chun ku ma pra wo zre zy gno waç z au to ma -
tycz ne go prze dłu ̋e nia ochro ny ubez pie cze nio wej wka  ̋dym
mo men cie jej trwa nia. Po sia dacz ra chun ku skła da w tym
ce lu Ubez pie cza jà ce mu oÊwiad cze nie o re zy gna cji z prze -
dłu ̋e nia ochro ny ubez pie cze nio wej na ko lej ny okres ubez -
pie cze nia, w for mie pi sem nej, ust nej przez te le fon lub
za po Êred nic twem sys te mu trans ak cyj ne go, o ile Ubez pie -
cza jà cy udo st́ p ni ta kà funk cjo nal noÊç.

5. Po sia dacz ra chun ku w trak cie trwa nia ochro ny ubez pie -
cze nio wej mo ̋e zmie niç wa riant ubez pie cze nia. Po sia dacz
ra chun ku skła da w tym ce lu Ubez pie cza jà ce mu oÊwiad -
cze nie o zmia nie wa rian tu ubez pie cze nia. 

1) Je ̋ e li Po sia dacz ra chun ku zło ̋ y oÊwiad cze nie
o zmia nie wa rian tu ubez pie cze nia i oÊwiad cze nie
to zo sta nie zgło szo ne przez Ubez pie cza jà ce go
do BRE Ubez pie cze nia nie póê niej ni̋  na dwa dni
ro bo cze przed koƒ cem trwa jà ce go okre su ubez -
pie cze nia, zmia na b  ́dzie sku tecz na od ko lej ne go
okre su ubez pie cze nia. W prze ciw nym przy pad ku,
zmia na b  ́dzie sku tecz na po upły wie peł ne go mie -
sí cz ne go okre su ubez pie cze nia.

6. Ochro na ubez pie cze nio wa dla po szcze gól nych Ubez pie -
czo nych wy ga sa:

1) zdniem roz wià za nia Umo wy Ubez pie cze nia po mí  dzy
Ubez pie cza jà cym a BRE Ubez pie cze nia,

2) z ostat nim dniem okre su ubez pie cze nia, za któ ry
zo sta ła opła co na skład ka, w przy pad ku roz wià za nia
umo wy o pro wa dze nie ra chun ku,

3) w ra zie nie opła ce nia skład ki za da ne go Ubez pie -
czo ne go, z ostat nim dniem okre su ubez pie cze nia,
za któ ry przy pa da ła nie za pła co na skład ka,

4) z ostat nim dniem okre su ubez pie cze nia, za któ ry
zo sta ła opła co na skład ka, w przy pad ku re zy gna -
cji Ubez pie czo ne go z au to ma tycz ne go prze dłu -
˝e nia ochro ny ubez pie cze nio wej na ko lej ny okres.

§ 10

Składka

1. Skład ka jest opła ca na przez Ubez pie cza jà ce go mie sí cz -
nie za wszyst kich Ubez pie czo nych ob j́  tych ochro nà
ubez pie cze nio wà w da nym mie sià cu, w wy so ko Êci
i ter mi nie usta lo nym w po li sie ge ne ral nej. 

2. Skład ḱ  usta la sí  bio ràc pod uwa g :́
1) okres od po wie dzial no Êci BRE Ubez pie cze nia,
2) licz b´ Po sia da czy ra chun ków, któ rzy przy stà pi li

do ubez pie cze nia, 
3) wa riant ubez pie cze nia,
4) in ne czyn ni ki wpły wa jà ce na praw do po do bieƒ stwo

wy stà pie nia zda rze nia ubez pie cze nio we go.

§ 11

Suma Ubezpieczenia

1. Su my ubez pie cze nia usta lo ne sà w za le  ̋no Êci od wy bra -
ne go wa rian tu ubez pie cze nia.

2. Su ma ubez pie cze nia ele men tów sta łych oraz ru cho mo -
Êci do mo wych w za kre sie okre Êlo nym w § 3 ust. 2
punkt 1)-17), z za strze ̋e niem li mi tów okre Êlo nych
w ust. 4 po ni ̋ej, wy no si: 
a. Wa riant Mi ni mum – 20000 zł;
b. Wa riant Me dium – 30000 zł;
c. Wa riant Mak si mum – 60000 zł.

3. Suma ubez pie cze nia ele men tów sta łych oraz ru cho mo -
Êci do mo wych w za kre sie okre Êlo nym w § 3 ust. 2 punkt
18)-20), z za strze ̋e niem li mi tów okre Êlo nych w ust. 5
po ni ̋ ej, wy no si: 
a. Wa riant Mi ni mum – 10000 zł;
b. Wa riant Me dium – 15000 zł;
c. Wa riant Mak si mum – 30000 zł.

4. W gra ni cach Su my ubez pie cze nia okre Êlo nej w ust. 2
od po wie dzial noÊç BRE Ubez pie cze nia w ka  ̋dym okre sie
ochro ny ubez pie cze nio wej ogra ni czo na jest do na st  ́pu -
jà cych li mi tów:
a. 50% Su my ubez pie cze nia – dla szkód w przed mio -

tach war to Êcio wych, z wy łà cze niem bi ̋u te rii,

b. 1000 zł – dla szkód w bi ̋ u te rii,
c. 10% Su my ubez pie cze nia – dla szkód wmie niu znaj -

du jà cym sí  w po miesz cze niu go spo dar czym,
d. 1000 zł – dla szkód po wsta łych w wy ni ku stłu cze nia.

5. W gra ni cach Su my ubez pie cze nia okre Êlo nej w ust. 3
od po wie dzial noÊç BRE Ubez pie cze nia w ka  ̋dym okre sie
ochro ny ubez pie cze nio wej ogra ni czo na jest do na st´ -
pu jà cych li mi tów:
a. 50% Su my ubez pie cze nia – dla szkód w przed mio -

tach war to Êcio wych, z wy łà cze niem bi ̋u te rii,
b. 1000 zł – dla szkód w bi ̋ u te rii,
c. 10% Su my ubez pie cze nia – dla szkód w mie niu

znaj du jà cym sí  w po miesz cze niu go spo dar czym.
6. Su ma ubez pie cze nia Od po wie dzial no Êci Cy wil nej wy no si:

a. Wa riant Mi ni mum – 10000 zł;
b. Wa riant Me dium – 20000 zł;
c. Wa riant Mak si mum – 50000 zł.

7. Wy so ko Êci Sum ubez pie cze nia usta la ne sà w od nie sie niu
do jed ne go i wszyst kich zda rzeƒ ob j́  tych od po wie dzial -
no Êcià BRE Ubez pie cze nia w ka˝ dym okre sie trwa nia
ochro ny ubez pie cze nio wej w od nie sie niu do da nej Nie -
ru cho mo Êci.

§ 12

Obowiàzki Ubezpieczonego

1. Po sia dacz ra chun ku jest zo bo wià za ny po daç do wia do mo -
Êci BRE Ubez pie cze nia wszel kie zna ne so bie oko licz no Êci,
za war te w for mu la rzu oÊwiad cze nia wo li o przy stà pie niu
do Umo wy Ubez pie cze nia lub przed przy stà pie niem
do Umo wy Ubez pie cze nia w in nych pi smach.

2. Po sia dacz ra chun ku jest zo bo wià za ny w ter mi nie 5 dni
ro bo czych za wia do miç BRE Ubez pie cze nia o wszel kich
zmia nach oko licz no Êci, o któ rych mo wa w ust 1 je ̋ e li
mo gà mieç wpływ na zwí k sze nie praw do po do bieƒ stwa
po wsta nia szko dy. 

3. W cza sie trwa nia ochro ny ubez pie cze nio wej Ubez pie czo -
ny obo wià za ny jest:

1) Êci Êle prze strze gaç za le ceƒ pro du cen ta do ty czà -
cych eks plo ata cji tech nicz nej mie nia ob j́  te go ubez -
pie cze niem i po no siç zwià za ne z tym kosz ty we wła -
snym za kre sie,

2) prze strze gaç obo wià zu jà cych prze pi sów ma jà cych
na ce lu za po bie ga nie po wsta wa niu szkód, w szcze -
gól no Êci prze pi sów obu do wie i eks plo ata cji urzà dzeƒ
tech nicz nych, pra wa bu dow la ne go, a tak ̋e sto so -
waç sí  do de cy zji i za le ceƒ wy da nych w tych spra -
wach przez wła Êci we wła dze,

3) za pew niç wy star cza jà ce ogrze wa nie Nie ru cho mo Êci
w okre sie wy st´ po wa nia ujem nych tem pe ra tur,
a w ra zie po trze by za kr  ́ciç za wo ry i spu Êciç wo d´
z in sta la cji, je Êli Ubez pie czo ny był od po wie dzial ny
za ogrze wa nie bu dyn ku i ob słu g  ́in sta la cji grzew czej,

4) do za my ka nia Nie ru cho mo Êci i sto so wa nia wszyst -
kich za bez pie czeƒ zgod nie z wy mo ga mi okre Êlo ny mi
w ust. 4 po ni ̋ej,

5) za pew niç przed sta wi cie lom BRE Ubez pie cze nia
do st´p do Nie ru cho mo Êci w ce lu oce ny ry zy ka
zwià za ne go z je go ubez pie cze niem i ewen tu al ne go
sfor mu ło wa nia re ko men da cji oraz za le ceƒ do ty czà -
cych kon tro li te go ry zy ka,

6) prze strze gaç do dat ko wych za le ceƒ BRE Ubez pie -
cze nia, prze ka za nych na pi Êmie, wa run ku jà cych
przy stà pie nie do Umo wy Ubez pie cze nia lub prze -
dłu ̋e nie ochro ny ubez pie cze nio wej oraz ter mi nów
ich re ali za cji – wszcze gól no Êci do ty czà cych usu ní  cia
za gro ̋eƒ b  ́dà cych przy czy nà po wsta łej w okre sie
wcze Êniej szym szko dy.

4. Obo wià zek za bez pie cze nia Nie ru cho mo Êci uwa ̋ a si´
za speł nio ny, gdy za cho dzà jed no cze Ênie na st´ pu jà ce
wa run ki: 

1) wszyst kie drzwi ze wn t́rz ne pro wa dzà ce do Nie ru -
cho mo Êci sà: 

a) peł ne, za rów no wa  ̋ne uwa ̋a sí  drzwi prze -
szklo ne, pod wa run kiem ˝e mak sy mal na do -
pusz czal na wiel koÊç oszkle nia w skrzy dle
drzwio wymnie prze kra cza400 cm2, wna le ̋y -
tym sta nie tech nicz nym, pra wi dło wo osa dzo ne
i za mkní  te, tak aby ich wy ła ma nie bàdê wy wa -
˝e nie by ło mo  ̋li we je dy nie przy u y̋ ciu na rz  ́dzi
lub znacz nej si ły fi zycz nej; 

b) za my ka ne na co naj mniej dwa zam ki wie lo za -
staw ko we lub je den za mek ate sto wa ny łàcz nie
z wkład kà ate sto wa nà al bo za mek za mon to -
wa ny w ate sto wa nych drzwiach prze ciw -
wła ma nio wych; 

c) za opa trzo ne w zam ki, któ re sà osa dzo ne
tak, ̋ e nie jest mo˝ li we ich wy pchní  cie bez
wy ła ma nia, przy czym zam ki i za su wy drzwi
oszklo nych mu szà byç za opa trzo ne w za bez -
pie cze nia przed ich otwar ciem bez klu cza
przez otwór wy bi ty w szy bie; 

d) unie ru cho mio ne (jed no skrzy dło) za po mo cà
za su wy z do łu i z gó ry od we wn´trz nej stro ny
drzwi w przy pad ku drzwi dwu skrzy dło wych; 

2) drzwi bal ko no we i ta ra so we oraz okna pro wa dzà ce
do Nie ru cho mo Êci sà w na le ̋y tym sta nie tech nicz -
nym oraz sà tak skon stru owa ne, umo co wa ne, osa -
dzo ne i za mkní  te, ˝e ich otwar cie z ze wnàtrz jest
mo  ̋li we je dy nie po przez wy ła ma nie lub wy wa ̋e nie,
przy u y̋ ciu na rz  ́dzi lub znacz nej si ły fi zycz nej; 

3) drzwi ze wn´trz ne pro wa dzà ce do sa mo dziel nych
po miesz czeƒ go spo dar czych, z któ rych nie ma
do st́  pu do Nie ru cho mo Êci, sà za mkní  te na co naj -
mniej je den za mek wie lo za staw ko wy; 

4) klu cze do Nie ru cho mo Êci sà prze cho wy wa ne w spo -
sób chro nià cy je przed kra dzie ̋à i do st́  pem do nich
osób trze cich; w ra zie utra ty klu czy, Ubez pie czo ny
zo bo wià za ny jest do bez zwłocz nej wy mia ny zam ków; 

5) Êcia ny, su fi ty, pod ło gi, da chy oraz piw ni ce nie ma jà
nie za bez pie czo nych otwo rów, przez któ re mo  ̋li wy
jest do st´p do Nie ru cho mo Êci bez do ko na nia wła -
ma nia.

§ 13

Obowiàzki Ubezpieczonego
w przypadku powstania szkody

1. W ra zie po wsta nia szko dy wsku tek zaj Êcia zda rze nia
ob j́  te go ochro nà ubez pie cze nio wà Ubez pie czo ny obo -
wià za ny jest: 
1) do pod j́  cia w ra mach swo ich mo  ̋li wo Êci wszel kich

dzia łaƒ w ce lu ogra ni cze nia roz mia rów szko dy lub
za bez pie cze nia mie nia bez po Êred nio za gro ̋o ne go
szko dà, 

2) w ter mi nie 3 dni od jej po wsta nia lub po wzí  cia
in for ma cji o jej po wsta niu za wia do miç o za ist nia łym
zda rze niu miej sco wà jed nost ḱ  po li cji oraz za rzàd c´
bu dyn ku, w któ rym znaj du je sí  Nie ru cho moÊç,
je ̋ e li za cho dzi po dej rze nie, ˝e szko da po wsta ła
w wy ni ku prze st´p stwa, 

3) po wia do miç ad mi ni stra cj́  bu dyn ku o za ist nie niu
szko dy ma jà cej wpływ na stan bu dyn ku, 

4) w ter mi nie 3 dni ro bo czych od jej po wsta nia lub po -
wzí  cia in for ma cji o jej po wsta niu, za wia do miç BRE
Ubez pie cze nia o zaj Êciu szko dy, 

5) bez zgo dy BRE Ubez pie cze nia nie do ko ny waç ˝ad -
nych na praw w ubez pie czo nym mie niu i zmian
w miej scu wy stà pie nia szko dy, w tym rów nie˝
nie usu waç uszko dzo nych cz  ́Êci mie nia, chy ba ˝e
zmia na jest nie zb´d na do za bez pie cze nia mie nia
po zo sta łe go po szko dzie lub zmniej sze nia szko dy.
Ubez pie czo ny mo ̋e do ko naç na praw, je ̋e li BRE
Ubez pie cze nia nie roz po cz  ́ło czyn no Êci li kwi da cyj -
nych w cià gu 5 dni ro bo czych od dnia otrzy ma nia
za wia do mie nia o szko dzie, 

6) umo  ̋li wiç przed sta wi cie lo wi BRE Ubez pie cze nia
do ko na nie czyn no Êci nie zb´d nych do usta le nia oko -
licz no Êci po wsta nia szko dy, za sad no Êci rosz cze nia
iwy so ko Êci od szko do wa nia oraz udzie liç BRE Ubez -
pie cze nia w tym ce lu po mo cy i wy ja Ênieƒ, w szcze -
gól no Êci udo st´p niç do ku men ta cj´ do ty czà cà
ubez pie czo ne go mie nia, umo  ̋li wiç wej Êcie na te ren
Nie ru cho mo Êci,

7) przed ło ̋yç BRE Ubez pie cze nia wy kaz uszko dzo ne go
lub utra co ne go mie nia wraz z je go opi sem i do wo -
da mi za ku pu, je ̋e li Ubez pie czo ny jest w ich po sia -
da niu, nie póê niej ni̋  w ter mi nie 14 dni od da ty
zgło sze nia szko dy, 

8) w ter mi nie 5 dni od dnia otrzy ma nia do star czyç
BRE Ubez pie cze nia po sta no wie nie pro ku ra to -
ra koƒ czà ce po st  ́po wa nie pro wa dzo ne w zwiàz ku
ze szko dà lub od pis pra wo moc ne go orze cze nia sà -
du, 

9) upo wa˝ niç BRE Ubez pie cze nia, na ˝à da nie
BRE Ubez pie cze nia, do roz po rzà dza nia od zy ska mi
z uszko - dzo ne go mie nia, któ re z uwa gi na ro dzaj
lub roz miar uszko dzeƒ na da jà sí  do dal sze go u˝yt -
ku lub sprze da ̋y, 

10) w ter mi nie 3 dni od od zy ska nia utra co ne go wsku -
tek szko dy mie nia po in for mo waç BRE Ubez pie cze -
nia o tym fak cie. 

2. W przy pad ku zgło sze nia rosz cze nia z ty tu łu od po wie -
dzial no Êci cy wil nej, Ubez pie czo ny nie jest upraw nio ny
do po dej mo wa nia dzia łaƒ zmie rza jà cych do uzna nia i za -
spo ko je nia rosz czeƒ ani te  ̋za war cia ugo dy z oso bà po -
szko do wa nà, chy ba ˝e BRE Ubez pie cze nia wy ra zi na to
zgo d .́Wprzy pad ku na ru sze nia po wy  ̋sze go po sta no wie -
nia BRE Ubez pie cze nia jest zwol nio ne z obo wiàz ku wy pła -
ty Êwiad cze nia, chy ba ˝e dzia ła nie Ubez pie czo ne go by ło
uza sad nio ne szcze gól ny mi oko licz no Êcia mi spra wy.

§ 14
Ustalenie wysokoÊci odszkodowania

1. Wy so koÊç od szko do wa nia za szko dy usta la sí  w kwo -
cie od po wia da jà cej roz mia ro wi szko dy, w gra ni cach
Sum ubez pie cze nia i li mi tów zgod nie z wy bra nym przez
Ubez pie czo ne go wa rian tem ubez pie cze nia. 

2. Ubez pie czo ny po wi nien przed sta wiç BRE Ubez pie cze nia
wy kaz utra co ne go bàdê znisz czo ne go mie nia oraz in ne
do ku men ty uza sad nia jà ce wy so koÊç rosz cze nia. W ra zie
bra ku do ku men tów po twier dza jà cych war toÊç utra co ne -
go mie nia przyj mu je sí  naj ni̋  szà war toÊç za ku pu przed -
mio tu o po dob nych lub naj bar dziej zbli ̋ o nych pa ra me -
trach. 

3. Rozmiar szkody, z zastrze˝eniem ust. 4 oraz ust. 5,
okreÊla sí  nast´pujàco:
a. dla ele men tów sta łych – we dług war to Êci od two -

rze nio wej usta lo nej na dzieƒ wy stà pie nia szko dy,
przy uwzgĺ d nie niu kosz tów za ku pu mie nia o ta -
kich sa mych pa ra me trach u˝yt ko wych i ja ko Êcio -
wych co uszko dzo ne lub znisz czo ne mie nie lub na -
pra wy uszko dze nia, bez ulep szeƒ, po twier dzo nych
ra chun kiem wy ko naw cy ze szcze gó ło wà spe cy fi ka cjà
kosz tów lub szcze gó ło wà kal ku la cjà wła snà bez na li -
czo ne go na rzu tu zy sku,

b. dla ru cho mo Êci do mo wych – we dług war to Êci od two -
rze nio wej, przy czym:
i. w przy pad ku mo  ̋li wo Êci na pra wy uszko dzo -

ne go mie nia – koszt na pra wy wi nien byç udo -
ku men to wa ny ra chun kiem wy ko naw cy wraz
ze szcze gó ło wà spe cy fi ka cjà wy ko na nych ro -
bót lub – w przy pad ku na praw do ko na nych
przez Ubez pie czo ne go we wła snym za kre -



sie – ra chu nek na pra wy po wi nien za wie raç
wy szcze gól nie nie na praw zgod ne z za kre sem
uszko dzeƒ przy j́  tych w pro to ko le szko dy.
Przed sta wio ny przez Ubez pie czo ne go lub po -
szko do wa ne go ra chu nek ka˝ do ra zo wo pod -
le ga we ry fi ka cji przez BRE Ubez pie cze nia,
co do za kre su na pra wy oraz cen ryn ko wych
sto so wa nych w re gio nie, w któ rym po wsta -
ła szko da, 

ii. w przy pad ku szko dy po le ga jà cej na cał ko wi tym
znisz cze niu mie nia lub je go utra cie – roz miar
szko dy usta la si´ na pod sta wie war to Êci
od two rze nio wej mie nia bez po Êred nio przed
wy stà pie niem szko dy.

4. Je ̋e li sto pieƒ tech nicz ne go zu ̋y cia mie nia wy no si lub
prze kra cza 50% w mo men cie przed po wsta niem szko dy,
to od szko do wa nie wy pła ca ne jest we dług war to Êci
rze czy wi stej. 

5. Mak sy mal ne po trà ce nie z ty tu łu stop nia rze czy wi ste go
zu ̋ y cia przed mio tu ubez pie cze nia nie mo ̋ e prze kro -
czyç 70%. 

6. Przy usta la niu roz mia ru szko dy nie uwzgĺ d nia sí : 
1) kosz tów zwià za nych z wszel ki mi nie uza sad nio ny mi

zmia na mi lub ulep sze nia mi do ko na ny mi w przed -
mio cie ubez pie cze nia po wy stà pie niu szko dy, 

2) kosz tów wy ni ka jà cych z bra ku cz´ Êci za mien nych
lub ma te ria łów po trzeb nych do przy wró ce nia sta nu
ist nie jà ce go przed szko dà, 

3) kosz tów po nie sio nych na od ka ̋e nie po zo sta ło Êci
po szko dzie, usu ní  cie za nie czysz czeƒ Êro do wi ska
oraz re kul ty wa cji grun tów, 

4) war to Êci na uko wej, pa miàt ko wej, ko lek cjo ner skiej
lub za byt ko wej. 

7. BRE Ubez pie cze nia zwró ci Ubez pie czo ne mu, w gra ni cach
Su my ubez pie cze nia, po nie sio ne przez Ubez pie czo ne go
kosz ty wy ni kłe z za sto so wa nia wszel kich do st´p nych
mu Êrod ków w ce lu zmniej sze nia szko dy w ubez pie czo -
nym mie niu oraz w ce lu za bez pie cze nia bez po Êred nio
za gro ̋o ne go mie nia przed szko dà, je ̋e li Êrod ki te by ły
ce lo we, cho cia  ̋by oka za ły sí  bez sku tecz ne. 

8. BRE Ubez pie cze nia zwró ci Ubez pie czo ne mu, w gra ni cach
Su my ubez pie cze nia, kosz ty zwià za ne z uprzàt ní  ciem
po zo sta ło Êci po szko dzie, łàcz nie z kosz ta mi roz biór ki
i de mon ta ̋u cz  ́Êci nie zdat nych do u˝yt ku oraz in ne
kosz ty ni̋  wy mie nio ne w ust. 7 z za strze ̋e niem, ̋ e od -
po wie dzial noÊç BRE Ubez pie cze nia ogra ni czo na jest
w przy pad ku tych kosz tów do 10% usta lo nej wy so ko Êci
szko dy. 

9. Roz miar szko dy zmniej sza sí  o war toÊç nie prze j́  te go
przez BRE Ubez pie cze nia mie nia po zo sta łe go poszko dzie,
któ re ze wzgĺ  du na ro dzaj lub roz miar uszko dzeƒ na da jà
sí  do dal sze go u˝yt ku. 

10. W przy pad ku szko dy z ty tu łu ubez pie cze nia Od po wie -
dzial no Êci Cy wil nej BRE Ubez pie cze nia jest zo bo wià za ne
do wy pła ty od szko do wa nia w gra ni cach od po wie dzial no Êci
cy wil nej osób ob j́  tych ochro nà ubez pie cze nio wà wza kre sie
okre Êlo nym w OWU, do wy so ko Êci Su my ubez pie cze nia
Od po wie dzial no Êci Cy wil nej usta lo nej w OWU.

11. W przy pad ku szko dy z ty tu łu Ubez pie cze nia Od po wie -
dzial no Êci Cy wil nej BRE Ubez pie cze nia po kry je rów nie ,̋
w gra ni cach Su my ubez pie cze nia Od po wie dzial no Êci
Cy wil nej, kosz ty sà do we w spo rze pro wa dzo nym na po le -
ce nie lub za zgo dà BRE Ubez pie cze nia, kosz ty po st  ́po -
wa nia po jed naw cze go pro wa dzo ne go w zwiàz ku ze zgło -
szo ny mi rosz cze nia mi od szko do waw czy mi, a tak ̋e kosz ty
rze czo znaw ców po wo ła nych przez BRE Ubez pie cze nia
dla usta le nia oko licz no Êci lub roz mia ru szko dy – łàcz nie
mak sy mal nie do 20% Su my ubez pie cze nia Od po wie -
dzial no Êci Cy wil nej.

§ 15
Wypłata odszkodowania

1. Ubez pie czo ny obo wià za ny jest do star czyç do BRE Ubez -
pie cze nia do ku men ty i in for ma cje nie zb´d ne doroz pa trze nia
wnio sku o wy pła t´ od szko do wa nia, w tym usta le nia
za kre su od po wie dzial no Êci BRE Ubez pie cze nia oraz
wy so ko Êci szko dy i na le˝ ne go od szko do wa nia. Wy kaz
do ku men tów i in for ma cji zo sta nie przy go to wa ny i prze ka -
za ny przez BRE Ubez pie cze nia Ubez pie czo ne mu, po zgło -
sze niu szko dy.

2. BRE Ubez pie cze nia za strze ga so bie pra wo do we ry fi ka cji
przed ło ̋o nych ra chun ków, kosz to ry sów i in nych do ku men -
tów zwià za nych z usta le niem roz mia ru szko dy.

3. BRE Ubez pie cze nia wy pła ci od szko do wa nie w kwo cie
od po wia da jà cej wy so ko Êci szko dy, usta lo nej zgod nie
z za sa da mi okre Êlo ny mi w § 14, nie wi´k szej jed nak
ni̋  Su ma ubez pie cze nia bàdê okre Êlo ny w ra mach Su my
ubez pie cze nia li mit, sta no wià ce gór nà gra ni c´ od po -
wie dzial no Êci BRE Ubez pie cze nia.

4. BRE Ubez pie cze nia wy pła ci od szko do wa nie w ter mi nie
30 dni od da ty otrzy ma nia za wia do mie nia o szko dzie chy ba,
˝e wy ja Ênie nie oko licz no Êci ko niecz nych do usta le nia
od po wie dzial no Êci lub wy so ko Êci od szko do wa nia w ter mi -
nie 30 dni oka za ło si´ nie mo˝ li we. Wów czas od szko -
do wa nie zo sta nie wy pła co ne w cià gu 14 dni od dnia,
w któ rym przy za cho wa niu na le ̋ y tej sta ran no Êci wy -

ja Ênie nie tych oko licz no Êci by ło mo˝ li we z tym, ̋ e BRE
Ubez pie cze nia wy pła ci bez spor nà w Êwie tle przed ło ̋o -
nych do ku men tów cz´Êç od szko do wa nia w ter mi nie
30 dni od da ty otrzy ma nia za wia do mie nia o szko dzie. 

5. BRE Ubez pie cze nia mo ̋e od mó wiç wy pła ty od szko do wa -
nia lub ogra ni czyç je go wy so koÊç, je ̋e li Ubez pie czo ny nie
do peł nił obo wiàz ku, o któ rym mo wa w § 12 ust 1 i 2
OWU, a szko da po wsta ła na sku tek tych oko licz no Êci.
Je ̋e li do na ru sze nia obo wiàz ków in for ma cyj nych do szło
z wi ny umyÊl nej Ubez pie czo ne go, w ra zie wàt pli wo Êci
przyj mu je si´, ˝e zda rze nie ob j´ te ochro nà ubez pie -
cze nio wà i je go na st´p stwa sà skut kiem nie poda nych
oko licz no Êci. 

6. W ra zie na ru sze nia z wi ny umyÊl nej lub ra ̋ à ce go nie -
dbal stwa obo wiàz ku po wia do mie nia BRE Ubez pie cze nia
o wy pad ku w ter mi nie okre Êlo nym w § 13 ust. 1 pkt. 4
OWU, BRE Ubez pie cze nia mo ̋e od po wied nio zmniej szyç
od szko do wa nie, je ̋e li na ru sze nie przy czy ni ło sí  do zwí 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. 

7. Skut ki bra ku za wia do mie nia o wy pad ku nie na st´ pu jà,
je ̋ e li BRE Ubez pie cze nia w ter mi nie wy zna czo nym
do za wia do mie nia otrzy ma ło wia do moÊç o oko licz no Êciach,
któ re na le ̋ a ło po daç do je go wia do mo Êci. 

8. Je ̋e li mie nie utra co ne w wy ni ku szko dy zo sta nie od zy ska -
ne, Ubez pie czo ny jest zo bo wià za ny do je go przy j´ cia,
je ̋e li tyl ko jest to mo  ̋li we. W przy pad ku, gdy Ubez pie czo ny
otrzy mał wcze Êniej od szko do wa nie, jest zo bo wià za ny
do je go zwro tu, z po trà ce niem kwo ty od po wia da jà cej
zmniej sze niu war to Êci od zy ska ne go mie nia. Przed mio ty,
któ rych po now ne prze j´ cie jest nie mo˝ li we, sta jà si´
wła sno Êcià BRE Ubez pie cze nia. 

9. Od szko do wa nie za mie nie b  ́dà ce przed mio tem szko dy
wy pła ca ne jest Ubez pie czo ne mu, do któ re go mie nie
to na le ̋ a ło.

10. Od szko do wa nie mo ̋ e zo staç wy pła co ne oso bie upo -
wa˝ nio nej przez Ubez pie czo ne go.

11. Od szko do wa nie z ty tu łu Ubez pie cze nia Od po wie dzial no Êci
Cy wil nej przy słu gu je bez po Êred nio po szko do wa ne mu.

12. Od szko do wa nie wy pła ca ne jest w zło tych pol skich.

§ 16

Roszczenia regresowe

1. Z dniem wy pła ty od szko do wa nia z mo cy pra wa prze cho dzi
na BRE Ubez pie cze nia rosz cze nie Ubez pie czo ne go prze -
ciw ko oso bie trze ciej od po wie dzial nej za szko d ,́ do wy so ko -
Êci wy pła co ne go od szko do wa nia (rosz cze nie re gre so we).

2. Je ̋e li spraw cà szko dy jest oso ba bli ska, rosz cze nie nie
prze cho dzi na BRE Ubez pie cze nia, chy ba ̋ e spraw ca wy -
rzà dził szko d  ́umyÊl nie. 

3. Je ̋ e li BRE Ubez pie cze nia po kry ło tyl ko cz´Êç szko dy,
Ubez pie czo ne mu przy słu gu je co do po zo sta łej cz´ Êci
pierw szeƒ stwo za spo ko je nia przed rosz cze niem BRE
Ubez pie cze nia. 

4. Ubez pie czo ny obo wià za ny jest za bez pie czyç mo˝ noÊç
do cho dze nia rosz czeƒ od szko do waw czych wo bec osób
od po wie dzial nych za szko d´ oraz udzie liç BRE Ubez -
pie cze nia wszel kiej po mo cy przy do cho dze niu rosz czeƒ
re gre so wych, w tym do star czyç od po wied nie do ku men ty
oraz udzie liç nie zb´d nych in for ma cji. 

5. Je ̋e li Ubez pie czo ny bez zgo dy BRE Ubez pie cze nia zrzekł
sí  rosz cze nia prze ciw ko oso bie trze ciej, od po wie dzial nej
za szko d´ lub je ogra ni czył, BRE Ubez pie cze nia mo ̋ e
od mó wiç wy pła ty od szko do wa nia lub je od po wied nio
zmniej szyç. Je ̋e li zrze cze nie sí  lub ogra ni cze nie rosz -
cze nia zo sta ło ujaw nio ne powy pła cie od szko do wa nia, BRE
Ubez pie cze nia mo ̋e ˝à daç od Ubez pie czo ne go zwro tu
ca ło Êci lub cz  ́Êci wy pła co ne go od szko do wa nia.

§ 17
Po sta no wie nia koƒ co we

1. Je ̋ e li Ubez pie czo ny lub upraw nio ny z Umo wy ubez pie -
cze nia 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, bàdê chciał by zło ̋yç skar g´
lub za ̋a le nie zwià za ne z przy stà pie niem do Umo wy lub jej
wy ko na niem,  mo ̋e on wy stà piç z wnio skiem skie ro wa nym
do Za rzà 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 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 Ubez pie cze nia.

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

6. Ni niej sze Ogól ne Wa run ki Ubez pie cze nia zo sta ły za twier -
dzo ne uchwa łà Za rzà du BRE Ubez pie cze nia TU iR S.A.
nr BRE -TU/2011/3/1/3 z dnia 07.03.2011 r. i wcho dzà
w ˝y cie z dniem 14.03.2011 r.

Informacja Prawna  
Wzwiąz ku zwej ściem wży cie Usta wy zdnia5 sierp nia2015 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 wym od 11 paź dzier ni ka 2015 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. W każ dym przy pad ku oso ba upraw nio na z Umo wy Ubez pie cze -

nia mo że wno sić Re kla ma cje. Re kla ma cja to wy stą pie nie, w tym
skar ga i za ża le nie, skie ro wa ne do To wa rzy stwa za wie ra ją ce za -
strze że nia do ty czą ce usług świad czo nych przez To wa rzy stwo.

2. Re kla ma 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

— wfor mie pi sem nej – oso bi ście wsie dzi bie To wa rzy stwa – BRE
Ubez pie cze nia tU iRS.A. wWar sza wie, ul. Ks.I. Sko rup ki5,
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 iudzie le nie od po wie dzi wter 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 naRe 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. Je że li oso ba skła da ją ca Re kla ma cję nie zga dza się ze sta no wi -
skiem To wa rzy stwa wy ra żo nym w od po wie dzi na Re kla ma -
cję, mo że wy stą pić z wnio skiem o roz pa trze nie spra wy
do Rzecz ni ka Fi nan so we go. Oso ba skła da ją ca Re kla ma cję
mo że rów nież wy stą pić do są du po wszech ne go z po wódz -
twem prze ciw ko To wa rzy stwu tj. BRE Ubez pie cze nia To wa rzy -
stwo Ubez pie czeń i Re ase ku ra cji S.A. we dług wła ści wo ści
okre ślo nej po ni żej:
Po wódz two o rosz cze nie wy ni ka ją ce z Umo wy Ubez pie cze nia
moż na wy to czyć we dług prze pi sów o wła ści wo ści ogól nej al bo
przed sąd wła ści wy dla miej sca za miesz ka nia lub sie dzi by
ubez pie cza ją ce go, ubez pie czo ne go lub upraw nio ne go
z Umo wy Ubez pie cze nia. Po wódz two o rosz cze nie wy ni ka ją ce
z umo wy ubez pie cze nia moż na wy to czyć we dług prze pi sów
o wła ści wo ści ogól nej al bo przed sąd wła ści wy dla miej sca za -
miesz ka nia spad ko bier cy ubez pie czo ne go lub spad ko bier cy
upraw nio ne go z Umo wy Ubez pie cze nia.

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.
12. 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).

ZGłOSZENIE SZKODY:
Centrum Pomocy BRE Ubezpieczenia
w zakresie Ubezpieczenia Mieszkania

i odpowiedzialności cywilnej
pod nr tel.: 22 459 10 00.

Nr polisy generalnej 9000083   

BRE Ubezpieczenia towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
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 
Wysokość Kapitału Zakładowego: 107 912 677 PLN, opłacony w całości

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.“ 
W związku z powyższym zmienia się nazwę „MultiBank” na „mBank”. 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.



§ 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,
zwa ne w dal szej cz  ́Êci OWU, sta no wià pod sta w  ́za war -
cia Umo wy Ubez pie cze nia po mí  dzy BRE Ubez pie cze nia
To wa rzy stwem Ubez pie czeƒ i Re ase ku ra cji Spół kà Ak cyj nà,
zwa nà da lej BRE Ubez pie cze nia, a BRE Ban kiem Spół kà
Ak cyj nà, Od dzia łem Ban ko wo Êci De ta licz nej – Mul ti Bank,
zwa nym da lej Ban kiem. Umo wa ta zwa na jest da lej Umo wà
Ubez pie cze nia.

2. Umo wa Ubez pie cze nia za war ta zo sta je na ra chu nek
klien tów BRE Ban ku SA, b  ́dà cych po sia da cza mi ra chun -
ków oszcz´d no Êcio wo -roz li cze nio wych Mul ti Kon to pro wa -
dzo nych przez Mul ti Bank, Od dział Ban ko wo Êci De ta licz nej.

3. Za war cie Umo wy zo sta nie po twier dzo ne przez BRE
Ubez pie cze nia Po li sà Ge ne ral nà sta no wià cà wraz z OWU
in te gral nà cz´Êç Umo wy Ubez pie cze nia.

§ 2
De fi ni cje po j́ ç

1. Na pod sta wie OWU BRE Ubez pie cze nia zo bo wià zu je sí
speł niç Êwiad cze nie wprzy pad ku zaj Êcia zda rze nia ob j́  te go
ochro nà ubez pie cze nio wà na wa run kach okre Êlo nych
w OWU. 

2. Ter mi ny u˝y te w OWU oraz in nych do ku men tach zwià za -
nych z OWU ozna cza jà:

1) Ubez pie cza jà cy – Bank za wie ra jà cy Umo w  ́Ubez -
pie cze nia i zo bo wià za ny do opła ca nia skład ki;

2) Po sia dacz ra chun ku – oso ba fi zycz na, z któ rà Bank
za warł umo w  ́o pro wa dze nie ra chun ku;

3) Ubez pie czo ny – Po sia dacz ra chun ku, ob j́  ty ochro nà
ubez pie cze nio wà z ty tu łu Umo wy Ubez pie cze nia;

4) Po li sa Ge ne ral na – do ku ment po twier dza jà cy
za war cie Umo wy Ubez pie cze nia po mi´ dzy BRE
Ubez pie cze nia a Ban kiem i za wie ra jà cy szcze gó -
ło we jej po sta no wie nia; 

5) rok ubez pie cze nio wy – 12 mie sí cz ny okres li czo ny
od dnia roz po cź  cia lub rocz ni cy roz po cź  cia ochro ny
ubez pie cze nio wej w od nie sie niu do da ne go Ubez pie -
czo ne go;

6) miej sce ubez pie cze nia – nie ru cho moÊç wska za na
w oÊwiad cze niu o przy stà pie niu doUmo wy Ubez pie -
cze nia; 

7) Cen trum Po mo cy – jed nost ka or ga ni za cyj na wska -
za na przez BRE Ubez pie cze nia, do któ rej Ubez -
pie czo ny zo bo wià za ny jest te le fo nicz nie zgło siç
za ist nie nie zda rze nia ob j́  te go ochro nà ubez pie cze -
nio wà; Cen trum Po mo cy jest wy łàcz nie upraw nio ne
do or ga ni za cji i wy ko ny wa nia w imie niu BRE Ubez pie -
cze nia Êwiad czeƒ wy ni ka jà cych z Umo wy Ubez pie -
cze nia;

8) Êwiad cze nia as si stan ce – usłu gi po le ga jà ce na or ga -
ni za cji lub or ga ni za cji i po kry ciu kosz tów Êwiad czeƒ
przez Cen trum Po mo cy na rzecz Ubez pie czo nych
wprzy pad ku zaj Êcia zda rze nia lo so we go, awa rii, kra -
dzie ̋y zwła ma niem lub na y̋ cze nie Ubez pie czo ne go,
w za kre sie i w gra ni cach li mi tów Êwiad czeƒ prze wi -
dzia nych w ni niej szych OWU;

9) kra dzie˝ z wła ma niem – dzia ła nie po le ga jà ce
na bez praw nym za bo rze, w ce lu przy własz cze nia,
mie nia zmiej sca ubez pie cze nia, po usu ní  ciu ist nie -
jà cych za bez pie czeƒ przy u˝y ciu si ły fi zycz nej al bo
przy u˝y ciu pod ro bio nych bàdê do pa so wa nych klu czy
lub in nych na rz´ dzi pod wa run kiem, ˝e ich u˝y cie
po zo sta wi ło po so bie Êla dy uszko dzeƒ; za kra dzie˝
zwła ma niem uwa ̋a sí  rów nie  ̋otwar cie za bez pie -
czeƒ ory gi nal nym klu czem, któ ry spraw ca zdo był
wwy ni ku do ko na nia kra dzie ̋y z wła ma niem do in ne go
po miesz cze nia;

10) oso by bli skie – współ mał ̋o nek, kon ku bent, wst´p ni,
zst´p ni, ro dzeƒ stwo, te Êcio wie, zí  cio wie, sy no we,
przy spo sa bia jà cy i przy spo so bie ni, z któ ry mi Ubez -
pie czo ny po zo sta je we wspól nym go spo dar stwie
do mo wym;

11) awa ria sprz  ́tu AGD/RTV – uszko dze nie unie mo  ̋-
li wia jà ce pra wi dło we ko rzy sta nie ze sprz´ tu AGD
lub RTV, zgod nie z in struk cjà je go u˝yt ko wa nia;

12) sprz´t AGD/RTV – na st  ́pu jà ce urzà dze nia, znaj -
du jà ce sí  wmiej scu ubez pie cze nia, któ re nie sà ju˝
ob j´ te gwa ran cjà pro du cen ta i któ rych wiek nie
prze kra cza 6-ciu lat: kuch nia ga zo wa, kuch nia elek -
trycz na, kuch nia ga zo wo -elek trycz na, lo dów ka,
za mra ̋ar ka, lo dów ko -za mra ̋ar ka, pral ka, pral ko -
-su szar ka, elek trycz na su szar ka do ubraƒ, zmy -
war ka, pie kar nik, ku chen ka mi kro fa lo wa, od bior nik
te le wi zyj ny, od twa rzacz vi deo, od twa rzacz DVD,
Blue -ray, ra dio, ra dio ma gne to fon, sprz´t HI FI;

13) zda rze nia lo so we – po ̋ar, ude rze nie pio ru na, prze -
pí  cie, wy buch (eks plo zja, im plo zja), hu ra gan, po wódê,
grad, la wi na, za la nie, za la nie przez oso by trze cie,
stłu cze nie szy by, po Êred nie ude rze nie pio ru na, ude -
rze nie lub upa dek stat ku po wietrz ne go, ude rze nie
po jaz du me cha nicz ne go, deszcz na wal ny, trz  ́sie nie
zie mi, za pa da nie si´ zie mi, wy do sta nie si´ dy mu
i sa dzy, p  ́ka nie mro zo we, wan da lizm;

14) po ̋ar – dzia ła nie ognia, któ ry prze do stał sí  po za
pa le ni sko lub po wstał bez pa le ni ska i roz sze rzył sí
o wła snej si le;

15) ude rze nie pio ru na – bez po Êred nie od dzia ły wa nie si ły
i tem pe ra tu ry po cho dzà cych zwy ła do wa nia at mos -
fe rycz ne go (pio ru na) na mie nie w miej scu ubez pie -
cze nia;

16) po Êred nie ude rze nie pio ru na – znisz cze nie mie nia
w miej scu ubez pie cze nia na sku tek fa li elek tro ma -
gne tycz nej wy wo ła nej ude rze niem pio ru na w oko li cy
miej sca ubez pie cze nia;

17) prze pi´ cie – gwał tow na zmia na na pi´ cia w sie ci
elek trycz nej lub elek tro nicz nej, po wo du jà ca wy stà -
pie nie na pí  cia znacz nie prze kra cza jà ce go war to Êci
do pusz czal ne, okre Êlo ne przez pro du cen ta dla
da ne go urzà dze nia;

18) wy buch (eks plo zja, im plo zja) – gwał tow na zmia na
sta nu rów no wa gi ukła du z jed no cze snym wy zwo le -
niem sí  ga zów, py łów, pa ry lub cie czy wy wo ła ne ich
wła Êci wo Êcià roz prze strze nia nia sí ;

19) upa dek stat ku po wietrz ne go – ka ta stro fa bàdê
przy mu so we là do wa nie obiek tu la ta jà ce go wy pro -
du ko wa ne go przez czło wie ka, a tak ̋e upa dek je go
cz  ́Êci lub prze wo ̋o ne go w nim ła dun ku;

20) hu ra gan – dzia ła nie wia tru o pr´d ko Êci nie mniej szej
ni̋ 17,5 m/s, po twier dzo ne przez In sty tut Me te -
oro lo gii i Go spo dar ki Wod nej; w przy pad ku bra ku
mo  ̋li wo Êci uzy ska nia po twier dze nia bie rze sí  pod
uwa g  ́stan fak tycz ny i roz miar szkód w miej scach
ich po wsta nia oraz w bez po Êred nim sà siedz twie
Êwiad czà ce wy raê nie o ma so wym i nisz czy ciel skim
dzia ła niu wia tru; 

21) za la nie – dzia ła nie namie nie znaj du jà ce sí  wmiej scu
ubez pie cze nia wo dy, pa ry, cie czy lub in nych sub -
stan cji, któ re wy do sta ły sí  w spo sób nie za mie rzo ny
i nie kon tro lo wa ny z in sta la cji i urzà dzeƒ wo do cià -
go wych, ka na li za cyj nych, cen tral ne go ogrze wa nia,
in sta la cji ga Êni czych oraz in nych in sta la cji tech no -
lo gicz nych. Za la nie do ty czy rów nie˝:

a) urzà dzeƒ ty pu pral ki, wi rów ki, zmy war ki, lo -
dów ki, za mra ̋ar ki wsku tek awa rii tych urzà -
dzeƒ lub in sta la cji,

b) nie umyÊl ne go po zo sta wie nia otwar tych za wo -
rów wszel kie go ty pu,

c) sa mo czyn ne go otwo rze nia sí  głó wek try ska -
czo wych z in nych przy czyn ni̋  po ̋ar,

d) sa mo ist ne go, tj. nie za le˝ ne go od dzia łaƒ
Ubez pie czo ne go, osób trze cich lub zwie rzàt
do mo wych uszko dze nia akwa rium lub łó˝ ka
wod ne go;

22) deszcz na wal ny – opa dy desz czu o współ czyn ni ku
co naj mniej 4, co po win no zo staç po twier dzo ne
orze cze niem In sty tu tu Me te oro lo gii i Go spo dar ki
Wod nej; w przy pad ku bra ku mo˝ li wo Êci uzy ska nia
ta kie go po twier dze nia przyj mu je sí  stan fak tycz ny
i roz miar szkód wmiej scu ich po wsta nia Êwiad czà -
cy nie zbi cie o dzia ła niu desz czu na wal ne go;

23) wan da lizm – bez praw ne, ce lo we uszko dze nie lub
znisz cze nie mie nia znaj du jà ce go si´ w miej scu
ubez pie cze nia przez oso by trze cie;

24) woj na – woj na do mo wa, kon flikt zbroj ny z in nym
paƒ stwem, bunt, prze wrót, dzia ła nie sił zbroj nych,
wpro wa dze nie sta nu wo jen ne go lub wy jàt ko we go
oraz in ne zda rze nia o po dob nym cha rak te rze;

25) 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 jà ce go po rzàd ku praw ne go;

26) ter ro ryzm/sa bo ta˝ – 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) w ce lu za stra sze nia lud no Êci i dez or ga ni za cji
˝y cia pu blicz ne go (ter ro ryzm),

b) w ce 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 ta˝);

29) RP – terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3
Zakres Umowy Ubezpieczenia

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

1) Ubez pie cze nia As si stan ce Do mo we go,

2) Ser wi su In for ma cyj ne go, któ ry obej mu je:

a) In for ma cj́  o sie ci usłu go daw ców,

b) In fo li ní  Bu dow la no -Re mon to wà,

3) Or ga ni za cji usług, któ ra obej mu je:

a) Or ga ni za cj́  usług pro jek tan ta od aran ̋a cji wn´trz,

b) Or ga ni za cj́  usług po mo cy do mo wej.

§ 4
Przedmiot ubezpieczenia

1. Przed mio tem ubez pie cze nia w ra mach Ubez pie cze nia
As si stan ce Do mo we go, Ser wi su In for ma cyj ne go oraz
usług or ga ni zo wa nych na ˝y cze nie Ubez pie czo ne go jest
or ga ni za cja lub or ga ni za cja i po kry cie kosz tów Êwiad czeƒ
as si stan ce okre Êlo nych w OWU re ali zo wa nych na rzecz
Ubez pie czo ne go za po Êred nic twem Cen trum Po mo cy
w przy pad ku wy stà pie nia zda rze nia ob j́  te go ochro nà
ubez pie cze nio wà w cza sie trwa nia od po wie dzial no Êci
BRE Ubez pie cze nia.

2. Âwiad cze nia as si stan ce o któ rych mo wa w ust. 1
po wy ̋ ej Êwiad czo ne sà na te re nie RP.

ASSISTANCE DOMOWY

§ 5
Zakres ubezpieczenia

1. Zda rze niem ob j´ tym ochro nà ubez pie cze nio wà, któ re
uza sad nia Êwiad cze nie usług as si stan ce w za kre sie
As si stan ce Do mo we go, jest po wsta nie szko dy w mie niu
znaj du jà cym sí  w miej scu ubez pie cze nia w na st´p stwie
kra dzie ̋ y z wła ma niem, zda rze nia lo so we go, uszko dze -
nia/za trza Êní  cia zam ka, awa rii sprz´ tu RTV/AGD.

2. Ubez pie czo ny (lub w je go imie niu in na oso ba) zo bo wià za ny
jest zgło siç za ist nia łe zda rze nie ob j́  te ochro nà ubez pie -
cze nio wà do Cen trum Po mo cy.

3. Z uwa gi na fakt, ˝e re ali za cja Êwiad cze nia as si stan ce
jest po wià za na z miej scem ubez pie cze nia, Ubez pie czo ny
ma obo wià zek ka˝ do ra zo wo po in for mo wa nia Ubez pie -
cza jà ce go o zmia nie ad re su miej sca ubez pie cze nia.

4. Ubez pie czo ne mu przy słu gu jà Êwiad cze nia wy mie nio ne
w §6 i §7, ogra ni czo ne wy so ko Êcià okre Êlo nych w § 11
li mi tów.

§ 6

1. W ra zie po wsta nia szko dy w miej scu ubez pie cze nia,
w wy ni ku wy stà pie nia zda rze nia lo so we go lub kra dzie ̋y
z wła ma niem, Cen trum Po mo cy zor ga ni zu je In ter wen cj́
spe cja li sty do mo we go. Wce lu usu ní  cia szko dy Cen trum
Po mo cy or ga ni zu je i po kry wa do usta lo ne go w § 11 li mi tu
kosz ty do jaz du oraz ro bo ci zny spe cja li sty od po wied nie go
ze wzgĺ  du na ro dzaj szko dy (Êlu sa rza, hy drau li ka, elek try ka,
de ka rza, mu ra rza, gla zur ni ka, ma la rza, sto la rza, szkla rza,
tech ni ka urzà dzeƒ grzew czych i kli ma ty za cyj nych). Kosz ty
cz´ Êci za mien nych lub u˝y tych ma te ria łów nie zb´d nych
do usu ní  cia szko dy po no si Ubez pie czo ny.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
ASSISTANCE 

dO UBEZPIECZENIA „MOjE MIESZKANIE”
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2. Je ̋ e li w na st´p stwie wy stà pie nia zda rze nia lo so we go
lub kra dzie ̋ y z wła ma niem w miej scu ubez pie cze nia
ist nie je po trze ba za bez pie cze nia oca la łe go mie nia,
Cen trum Po mo cy or ga ni zu je (do wy bo ru przez Ubez -
pie czo ne go) jed no ze Êwiad czeƒ, opi sa nych w pkt 1)-3)
i po kry je je go kosz ty do wy so ko Êci usta lo ne go w § 11
li mi tu: 

1) Do zór mie nia – Cen trum Po mo cy zor ga ni zu je
i po kry je do usta lo ne go li mi tu kosz ty do zo ru mie nia
przez pro fe sjo nal nà fir m  ́ochro niar skà od mo men tu
zgło sze nia wła ma nia lub zda rze nia lo so we go przez
Ubez pie czo ne go, 

al bo

2) Trans port mie nia – je ̋e li na sku tek zda rze nia lo so -
we go lub wła ma nia miej sce ubez pie cze nia nie na da je
sí  do za miesz ka nia, Cen trum Po mo cy zor ga ni zu je
i po kry je do usta lo ne go li mi tu kosz ty prze wie zie nia
mie nia Ubez pie czo ne go z miej sca ubez pie cze nia
do miej sca wska za ne go przez Ubez pie czo ne go
na te ry to rium RP, 

al bo

3) Prze cho wa nie mie nia – je ̋e li na sku tek zda rze nia
lo so we go lub wła ma nia miej sce ubez pie cze nia nie
na da je sí  do za miesz ka nia, Cen trum Po mo cy zor -
ga ni zu je i po kry je do usta lo ne go li mi tu kosz ty prze -
cho wa nia mie nia Ubez pie czo ne go w prze cho wal ni
mie nia na te ry to rium RP.

3. Je ̋ e li w na st´p stwie wy stà pie nia zda rze nia lo so we go
lub kra dzie ̋ y z wła ma niem w miej scu ubez pie cze nia
lo kal nie na da je sí  do za miesz ka nia Cen trum Po mo cy
or ga ni zu je na st  ́pu jà ce Êwiad cze nie i po kry je je go kosz ty
do wy so ko Êci usta lo ne go w §11 li mi tów:

1) Trans port Ubez pie czo ne go oraz osób bli -
skich – je ̋e li lo kal nie na da je sí  do za miesz ka nia
Cen trum Po mo cy or ga ni zu je i po kry wa kosz ty
trans por tu Ubez pie czo ne go oraz osób bli skich
miesz ka jà cych w miej scu ubez pie cze nia do miej -
sca wska za ne go przez Ubez pie czo ne go al bo
ho te lu lub mo te lu ma jà ce go sie dzi b´ na te ry to -
rium Rze czy po spo li tej Pol skiej.

4. W ra zie awa rii sprz´ tu AGD/RTV w miej scu ubez pie -
cze nia, Cen trum Po mo cy zor ga ni zu je na st´ pu jà ce
Êwiad cze nia:

1) In ter wen cja spe cja li sty w za kre sie na praw
sprz  ́tu AGD/RTV – Cen trum Po mo cy zor ga ni zu je
i po kry je do usta lo ne go li mi tu kosz ty do jaz du
do miej sca ubez pie cze nia i kosz ty ro bo ci zny od -
po wied nie go spe cja li sty w ce lu na pra wy sprz´ tu
AGD/RTV. W sy tu acji, gdy na pra wa sprz´ tu
AGD/RTV jest nie mo˝ li wa w miej scu ubez pie -
cze nia, Cen trum Po mo cy zor ga ni zu je i po kry je
do i w ra mach usta lo ne go li mi tu kosz ty trans -
por tu do i od ze wn´trz ne go usłu go daw cy oraz
kosz ty ro bo ci zny. Koszt cz  ́Êci za mien nych po kry wa
Ubez pie czo ny. Wa run kiem do ko na nia na pra wy jest
udo ku men to wa nie przez Ubez pie czo ne go ro ku
pro duk cji uszko dzo ne go sprz  ́tu AGD/RTV po przez
przed sta wie nie do wo du za ku pu, gwa ran cji lub
in ne go do ku men tu po twier dza jà ce go wiek sprz  ́tu
AGD/RTV, z za strze ̋e niem, ̋ e w przy pad ku wàt pli -
wo Êci, wiek sprz´ tu mo ̋ e zo staç zwe ry fi ko wa ny
tak ̋e przez przy by łe go spe cja li st´.

SERWIS INFORMACYJNY
I USŁUGI ORGANIZACYJNE

§ 7

1. Usłu gi Ser wi su In for ma cyj ne go po le ga jà na za pew nie niu
Ubez pie czo ne mu mo  ̋li wo Êci sko rzy sta nia z In fo li nii Cen -
trum Po mo cy, w ra mach któ rej udzie la ne sà in for ma cje
w za kre sie okre Êlo nym szcze gó ło wo wust. 2, 3 i 4 po ni ̋ej.

2. W ra mach usług In for ma cji o sie ci usłu go daw ców Cen -
trum Po mo cy udzie li na ˝y cze nie Ubez pie czo ne go in for -
ma cji o pod mio tach Êwiad czà cych na st´ pu jà ce usłu gi:
Êlu sar skie, hy drau licz ne, elek trycz ne, de kar skie, szklar -
skie, sto lar skie, mu rar skie, do ty czà ce urzà dzeƒ i in sta -
la cji grzew czych oraz kli ma ty za cyj nych, ma lar skie, gla zur -
ni cze oraz par kie ciar skie.

3. W ra mach usług In fo li nii Bu dow la no -Re mon to wej
Cen trum Po mo cy udzie li, na ˝y cze nie Ubez pie czo ne go
i w opar ciu o ogól no do st´p ne ba zy da nych, in for ma cji
o pla ców kach znaj du jà cych sí  na te ry to rium RP, usłu gach
re ali zo wa nych oraz pro ce du rach obo wià zu jà cych na te ry -
to rium RP, w za kre sie:

1) for mal no Êci ad mi ni stra cyj no -praw nych, któ re na le ̋y
do peł niç pod czas re mon tu lo ka lu miesz kal ne go / do -
mu jed no ro dzin ne go, 

2) czy i ewen tu al nie ja kich for mal no Êci ad mi ni stra cyj -
no -praw nych na le ̋y do peł niç przy za ku pie lub sprze -
da ̋y nie ru cho mo Êci al bo dział ki,

3) po dat ków – w za kre sie zwià za nym z na by ciem
i sprze da ̋à nie ru cho mo Êci,

4) usłu go daw ców – ad re sy oraz te le fo ny,

5) urz´ dów gmi ny – ad re sy oraz te le fo ny,

6) pla có wek ban ków – ad re sy oraz te le fo ny,

7) skle pów z ma te ria ła mi bu dow la ny mi – ad re sy
oraz te le fo ny.

4. W ra mach usług or ga ni za cyj nych Cen trum Po mo cy
zor ga ni zu je na wnio sek Ubez pie czo ne go na st´ pu jà ce
Êwiad cze nia:

1) Or ga ni za cja usług pro jek tan ta od aran ̋ a cji
wn´trz – po le ga jà ca na or ga ni za cji wi zy ty od po -
wied nie go spe cja li sty w miej sce ubez pie cze nia.
Wszel kie kosz ty zwià za ne zwi zy tà i wy dat ki zwià za ne
z udzie lo ny mi po ra da mi spo czy wa jà na Ubez pie czo -
nym;

2) Or ga ni za cja po mo cy do mo wej – po le ga jà ca naor ga -
ni za cji usług po mo cy do mo wej w miej scu ubez pie -
cze nia. Koszt usłu gi spo czy wa na Ubez pie czo nym. 

§ 8

Wyłàczenia odpowiedzialnoÊci
BRE Ubezpieczenia

1. BRE Ubez pie cze nia nie od po wia da za ja kie kol wiek szko dy
na oso bie lub mie niu za ist nia łe w zwiàz ku ze Êwiad czo -
ny mi usłu ga mi as si stan ce wy ko ny wa ny mi przez usłu go -
daw ców ze wn´trz nych na zle ce nie Cen trum Po mo cy. 

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 i ze zwo le nia
Cen trum Po mo cy, na wet je Êli sà ob j́  te ochro nà ubez -
pie cze nio wà i miesz czà sí  w li mi tach Êwiad czeƒ, okre -
Êlo nych w OWU. 

3. Od po wie dzial noÊç w za kre sie ja ko Êci i spo so bu wy ko -
na nia usług oraz od po wie dzial noÊç cy wil nà za zor ga ni -
zo wa ne przez Cen trum Po mo cy Êwiad cze nia as si stan ce
okre Êlo nej w ni niej szych OWU po no szà ka˝ do ra zo wo
ze wn´trz ni usłu go daw cy.

4. Z od po wie dzial no Êci BRE Ubez pie cze nia sà wy łà czo ne
zda rze nia, któ re za szły w zwiàz ku z: 

1) dzia ła nia mi wo jen ny mi, we wn´trz ny mi za miesz -
ka mi i roz ru cha mi, straj ka mi, ak ta mi ter ro ru,
dzia ła niem ener gii jà dro wej, trz´ sie niem zie mi
oraz skut ka mi dzia ła nia ma te ria łów roz sz cze pial -
nych,

2) dzia ła nia mi Ubez pie czo ne go pod j́  ty mi w sta nie nie -
trzeê wo Êci lub w sta nie po u˝y ciu al ko ho lu (w ro zu -
mie niu prze pi sów Usta wy z dnia 26.10.1982 r.
o wy cho wa niu w trzeê wo Êci i prze ciw dzia ła niu
al ko ho li zmo wi Dz. U. 07.70.473 z póên. zm.)
lub Êrod ków odu rza jà cych, sub stan cji psy cho tro -
po wych, oraz Êrod ków za st´p czych (w ro zu mie niu
prze pi sów Usta wy z dnia 29.07.2005r o prze -
ciw dzia ła niu nar ko ma ni DZ. U. 05.179.1485
z póên. zm.), a dzia ła nia te mia ły wpływ na po wsta -
nie lub roz miar szko dy, 

3) pro wa dze niem przez Ubez pie czo ne go dzia łal no Êci
go spo dar czej w miej scu ubez pie cze nia,

4) re mon ta mi i bie ̋à cy mi na pra wa mi prze pro wa dza -
ny mi w miej scu ubez pie cze nia, 

5) szko da mi gór ni czy mi w ro zu mie niu pra wa gór ni cze go,

6) szko da mi po wsta ły mi wwy ni ku roz łà cze nia lub prze -
rwy w funk cjo no wa niu urzà dzeƒ wod no -ka na li za cyj -
nych, do na pra wy któ rych zo bo wià za ne sà wła Êci we
słu  ̋by pu blicz ne lub ad mi ni stra tor bu dyn ku, w któ rym
znaj du je sí  miej sce ubez pie cze nia,

7) szko da mi po wsta ły mi wsku tek za wil go ce nia miej sca
ubez pie cze nia w wy ni ku za la nia wo dà po cho dzà cà
z opa dów at mos fe rycz nych po przez nie za bez pie -
czo ne otwo ry, je ̋ e li obo wià zek kon ser wa cji tych
urzà dzeƒ, in sta la cji czy ele men tów bu dyn ku na le ̋ał
do Ubez pie czo ne go,

8) szko da mi po wsta ły mi wsku tek prze ni ka nia wód
grun to wych,

9) uszko dze nia mi ka na li za cji, rur in sta la cyj nych, ga -
zo wych i wo do cià go wych oraz pod ziem nych li nii
ener ge tycz nych oraz wszyst kich tych in sta la cji,
za na pra w  ́lub kon ser wa cje któ rych od po wia da jà
ad mi ni stra cja miej sca ubez pie cze nia lub wła Êci we
słu˝ by po go to wia tech nicz ne go, wod no -ka na li za -
cyj ne go, ga zo we go lub ener ge tycz ne go,

10) szko da mi wmie niu znaj du jà cym sí  wmiej scu ubez -
pie cze nia lub awa rià sprz  ́tu AGD/RTV, za ist nia ły mi
przed roz po cz´ ciem ochro ny ubez pie cze nio wej
w sto sun ku do da ne go Ubez pie czo ne go. 

5. BRE Ubez pie cze nia nie po no si od po wie dzial no Êci za:

1) nie udzie le nie in for ma cji lub nie zor ga ni zo wa nie
Êwiad cze nia gwa ran to wa ne go w ni niej szych OWU,
z po wo du dzia ła nia si ły wy˝ szej,

2) ewen tu al ne opóê nie nia za ist nia łe z przy czyn ze -
wn´trz nych nie za le˝ nych od BRE Ubez pie cze nia
(w tym zja wisk me te oro lo gicz nych) mo gà cych
po wo do waç brak mo  ̋li wo Êci re ali za cji usłu gi przez
usłu go daw ców ze wn´trz nych na zle ce nie Cen trum
Po mo cy. 

§ 9

Ochrona ubezpieczeniowa

1. Po sia dacz ra chun ku przy st´ pu je do Umo wy Ubez pie -
cze nia po przez zło ̋ e nie oÊwiad cze nia o przy stà pie niu
doUmo wy Ubez pie cze nia w for mie pi sem nej, ust nej przez
te le fon lub za po Êred nic twem sys te mu trans ak cyj ne go,
o ile Ubez pie cza jà cy udo st´p ni ta kà funk cjo nal noÊç. 

2. Przed przy stà pie niem Po sia da cza ra chun ku do Umo wy
Ubez pie cze nia, Ubez pie cza jà cy jest zo bo wià za ny do udo -
st´p nie nia Po sia da czo wi ra chun ku tre Êci OWU.

3. Ochro na ubez pie cze nio wa roz po czy na sí  od dnia wska za -
ne go w oÊwiad cze niu o przy stà pie nie do Umo wy Ubez pie -
cze nia, z za strze ̋e niem ust. 4 po ni ̋ej.

4. Ochro na ubez pie cze nio wa roz pocz nie sí  w dniu wska -
za nym w ust. 3 podwa run kiem, ̋ e Ubez pie czo ny po sia da
ak tyw ny ra chu nek ban ko wy w Ban ku i zo sta nie zgło szo ny
do BRE Ubez pie cze nia przez Ubez pie cza jà ce go.

5. Ochro na ubez pie cze nio wa trwa przez je den mie siàc i jest
au to ma tycz nie prze dłu ̋a na na ko lej ne mie sí cz ne okre sy
ubez pie cze nia.

6. W sto sun ku do ka  ̋de go Ubez pie czo ne go ochro na ubez -
pie cze nio wa wy ga sa:

1) z dniem roz wià za nia Umo wy Ubez pie cze nia po mí  dzy
Ubez pie cza jà cym a BRE Ubez pie cze nia,

2) z ostat nim dniem okre su ubez pie cze nia, za któ ry
zo sta ła opła co na skład ka, w przy pad ku roz wià za nia
umo wy o pro wa dze nie ra chun ku,

3) w ra zie nie opła ce nia skład ki za da ne go Ubez pie -
czo ne go, z ostat nim dniem okre su ubez pie cze nia,
za któ ry przy pa da ła nie za pła co na skład ka,

4) z ostat nim dniem okre su ubez pie cze nia, za któ ry
zo sta ła opła co na skład ka, w przy pad ku re zy gna cji
Ubez pie czo ne go z au to ma tycz ne go prze dłu ̋ e nia
ochro ny ubez pie cze nio wej na ko lej ny okres.

7. BRE Ubez pie cze nia do pusz cza mo˝ li woÊç wzno wie nia
ochro ny ubez pie cze nio wej po jej wy ga Êni´ ciu w przy -
pad ku okre Êlo nym w ust. 6 pkt. 3) po wy ̋ej. Wzno wie nie
ochro ny na st  ́pu je wów czas w mie sià cu ka len da rzo wym,
za któ ry Ubez pie cza jà cy do ko nał płat no Êci skład ki za da -
ne go Ubez pie czo ne go, od dnia mie sià ca, któ ry zo stał
wska za ny w oÊwiad cze niu o przy stà pie niu do ubez pie -
cze nia, z za strze ̋e niem, ˝e prze rwa w ochro nie ubez pie -
cze nio wej nie trwa ła dłu ̋ej ni̋ 2 mie sià ce ka len da rzo we.
W przy pad ku gdy prze rwa w ochro nie ubez pie cze nio wej
trwa ła dłu ̋ ej ni˝ 2 mie sià ce ka len da rzo we wzno wie nie
ochro ny ubez pie cze nio wej nie jest mo˝ li we, a ob j´ cie
ochro nà ubez pie cze nio wà wy ma ga po now ne go przy -
stà pie nia do Umo wy Ubez pie cze nia zgod nie z ust. 1
po wy ̋ ej.

§ 10

1. Ubez pie czo ny ma pra wo zre zy gno waç z au to ma tycz -
ne go prze dłu ̋ e nia ochro ny ubez pie cze nio wej w ka˝ dym
mo men cie jej trwa nia. Ubez pie czo ny skła da w tym ce lu
oÊwiad cze nie o re zy gna cji z ochro ny ubez pie cze nio wej
na ko lej ny okres ubez pie cze nia w for mie pi sem nej, ust nej
przez te le fon lub za po Êred nic twem sys te mu trans ak cyj -
ne go, o ile Ubez pie cza jà cy udo st´p ni ta kà funk cjo nal noÊç.

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

§ 11

Limity Êwiadczeƒ

1. Limity liczby i wartoÊci poszczególnych Êwiadczeƒ
sta no wià gór nà gra ni c´ od po wie dzial no Êci BRE Ubez -
pie cze nia i usta la ne sà na okres jed ne go ro ku ubez pie -
cze nio we go.



7) wszel kie in ne in for ma cje nie zb´d ne Cen trum
Po mo cy do re ali za cji Êwiad cze nia.

3. Po nad to Ubez pie czo ny po wi nien:
1) udzie liç Cen trum Po mo cy wy ja Ênieƒ do ty czà cych

zda rze nia, nie zb´d nych do usta le nia od po wie dzial -
no Êci i za kre su Êwiad czeƒ BRE Ubez pie cze nia,

2) nie po wie rzaç wy ko na nia Êwiad czeƒ in nym oso bom,
do któ rych speł nie nia zo bo wià za ne jest BRE Ubez -
pie cze nia, chy ba ˝e Cen trum Po mo cy nie przy stà pi
do speł nia nia Êwiad cze nia w okre sie dwóch go dzin
od za wia do mie nia o szko dzie lub awa rii sprz´ tu
AGD/RTV (w ra zie bra ku in nych uzgod nieƒ po mí  dzy
Ubez pie czo nym a Cen trum Po mo cy) al bo wy ra zi
zgo d  ́na speł nie nie Êwiad cze nia przez in nà oso b ,́

3) współ dzia łaç z Cen trum Po mo cy w za kre sie
nie zb´d nym do re ali za cji Êwiad cze nia.

4. Cen trum Po mo cy, po otrzy ma niu zgło sze nia oraz
nie zb´d nych do wy ko na nia Êwiad cze nia in for ma cji
okre Êlo nych w ust. 2 i ust. 3 po wy ̋ ej, przy st´ pu je
nie zwłocz nie do or ga ni za cji po mo cy i usług as si stan ce,
bio ràc pod uwa g´ dys po zy cje Ubez pie czo ne go i mo˝ -
li wo Êci lo kal ne. 

5. W przy pad ku, gdy Cen trum Po mo cy nie przy stà pi
do speł nie nia Êwiad cze nia w okre sie dwóch go dzin
od za wia do mie nia o szko dzie al bo awa rii sprz´ tu
AGD/RTV al bo wy ra zi zgo d  ́na speł nie nie Êwiad cze nia
przez in nà oso b´, Cen trum Po mo cy do ko na zwro tu
Ubez pie czo ne mu kosz tów re ali za cji Êwiad cze nia do wy -
so ko Êci od po wied nie go li mi tu okre Êlo ne go w §11,
sto su jàc ce ny ryn ko we w da nym re gio nie RP.

§ 15
Po sta no wie nia koƒ co we

1. Je ̋ e li Ubez pie cza jà cy, Ubez pie czo ny lub upraw nio ny
z Umo wy ubez pie cze nia 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 Êwiad cze nia,
bàdê chciał by zło ̋ yç skar g´ lub za ̋ a le nie zwià za ne
z przy stà pie niem do Umo wy lub jej wy ko na niem, mo ̋e
on wy stà piç z wnio skiem skie ro wa nym do Za rzà 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 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 Ubez pie cze nia.

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
sto su je sí  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.

7. Ni niej sze Ogól ne Wa run ki Ubez pie cze nia zo sta ły za twier -
dzo ne uchwa łà Za rzà du BRE Ubez pie cze nia TU iR S.A.
nr BRE -TU/2011/3/1/3 z dnia 07.03.2011 r. i wcho dzà
w ˝y cie z dniem 14.03.2011 r.

§ 12
Okres ubezpieczenia

1. Umo wa Ubez pie cze nia zo sta je za war ta na czas nie -
okre Êlo ny.

2. Umo w´ Ubez pie cze nia uwa ̋ a si´ za za war tà z dniem
okre Êlo nym w Po li sie Ge ne ral nej.

3. Ubez pie cza jà cy ma pra wo do od stà pie nia od Umo wy
Ubez pie cze nia w ter mi nie 7 dni od jej za war cia. Od stà -
pie nie od Umo wy Ubez pie cze nia na st´ pu je na pod -
sta wie pi sem ne go oÊwiad cze nia Ubez pie cza jà ce go.

4. Zło ̋e nie oÊwiad cze nia o od stà 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 jà ce go z obo wiàz 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.

§ 13
Składka

1. Ubez pie cza jà cy zo bo wià za ny jest opła caç skład k´
w ter mi nach i wy so ko Êci okre Êlo nych wPo li sie Ge ne ral -
nej na ra chu nek ban ko wy wska za ny przez BRE Ubez -
pie cze nia.

2. Skład k´ usta la si´ bio ràc pod uwa g´:
1) okres od po wie dzial no Êci BRE Ubez pie cze nia,
2) licz b´ Ubez pie czo nych,
3) wy so ko Êci li mi tów licz by i war to Êci po szcze gól nych

Êwiad czeƒ w ro ku ubez pie cze nio wym,
4) in ne czyn ni ki wpły wa jà ce na praw do po do bieƒ stwo

po wsta nia zda rze nia ob j´ te go ochro nà ubez pie -
cze nio wà.

§ 14
Post´powanie w razie zajÊcia zdarzenia obj´tego

ochronà ubezpieczeniowà

1. W ra zie po wsta nia zda rze nia ob j́  te go ochro nà ubez-
pie cze nio wà, Ubez pie czo ny po wi nien za po biec w mia r´
mo  ̋li wo Êci zwí k sza niu sí  szko dy i ogra ni czyç kon se -
kwen cje zda rze nia.

2. W ra zie wy stà pie nia zda rze nia ob j´ te go ochro nà
ubez pie cze nio wà, Ubez pie czo ny (lub w je go imie niu
in na oso ba) obo wià za ny jest przed pod j́  ciem ja kich kol -
wiek dzia łaƒ we wła snym za kre sie, z wy jàt kiem dzia łaƒ
okre Êlo nych w ust. 1 po wy ̋ ej, nie zwłocz nie skon -
tak to waç sí  z Cen trum Po mo cy, czyn nym ca łà do b´,
sie dem dni w ty go dniu i po daç na st´ pu jà ce da ne:

1) imi´ i na zwi sko Ubez pie czo ne go Po sia da cza
ra chun ku,

2) ad res miej sca ubez pie cze nia,

3) ad res miej sca za miesz ka nia,

4) nu mer PE SEL lub nu me ru pasz por tu Ubez pie czo -
ne go, nu mer te le fo nu, pod któ rym mo  ̋na skon tak -
to waç sí  z Ubez pie czo nym lub wska za nà przez
nie go oso bà,

5) krót ki opis zda rze nia oraz ro dza ju po trzeb nej
po mo cy,

6) na zwi sko i ad res spraw cy szko dy, w przy pad ku
gdy da ne te sà zna ne Ubez pie czo ne mu,

Informacja Prawna  
W związ ku z wej ściem w ży 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 i o Rzecz ni ku Fi -
nan so wym od 11 paź dzier ni ka 2015 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 iRS.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 win 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. Je że li oso ba skła da ją ca Re kla ma cję nie zga dza się ze sta no wi -
skiem To wa rzy stwa wy ra żo nym w od po wie dzi na Re kla ma cję,
mo że wy stą pić z wnio skiem o roz pa trze nie spra wy do Rzecz ni ka
Fi nan so we go. Oso ba skła da ją ca Re kla ma cję mo że rów nież
wy stą pić do są du po wszech ne go z po wódz twem prze ciw ko
To wa rzy stwu tj. BRE Ubez pie cze nia To wa rzy stwo Ubez pie czeń
i Re ase ku ra cji S.A. we dług wła ści wo ści okre ślo nej po ni żej:
Po wódz two o rosz cze nie wy ni ka ją ce z Umo wy Ubez pie cze nia
moż na wy to czyć we dług prze pi sów o wła ści wo ści ogól nej al bo
przedsąd wła ści wy dla miej sca za miesz ka nia lub sie dzi by ubez -
pie cza ją ce go, ubez pie czo ne go lub upraw nio ne go z Umo wy
Ubez pie cze nia. Po wódz two o rosz cze nie wy ni ka ją ce z umo wy
ubez pie cze nia moż na wy to czyć we dług prze pi sów o wła ści wo -
ści ogól nej al bo przed sąd wła ści wy dla miej sca za miesz ka nia
spad ko bier cy ubez pie czo ne go lub spad ko bier cy upraw nio ne go
z Umo wy Ubez pie cze nia.

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.
12. 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 rozwiązywa-
nia sporów z konsumentami w rozumieniu tej ustawy jest
Rzecznik Finansowy (Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa;
www.rf.gov.pl).

ZGłOSZENIE SZKOdy:
Centrum Pomocy BRE Ubezpieczenia

w zakresie świadczeń home Assistance:
pod nr tel. 22 459 10 00 

24h/dobę, 7 dni w tygodniu. 
Nr polisy generalnej 9000083

Sytuacja w jakiej Liczba Êwiadczeƒ  Maksymalna wartoÊç
przysługuje Âwiadczenie assistance w roku Êwiadczenia na
Êwiadczenie ubezpieczeniowym 1 zdarzenie

Interwencja specjalisty domowego 2 400 PLN

Dozór mienia

Transport mienia 1 500 PLN

Przechowanie mienia

Transport Ubezpieczonego 1 500 PLN

Interwencja specjalisty w zakresie 
napraw sprz´tu AGD/RTV 

1 500 PLN

Informacja o sieci usługodawców bez limitu 

Infolinia budowlano - remontowa bez limitu 

Organizacja usług projektanta 
od aran˝acji wn´trz bez limitu 

Organizacja usług pomocy domowej bez limitu 

Âwiadczenia
zamienne:

Uszkodzenie
mienia w miejscu
ubezpieczenia
wskutek kradzie˝y
z włamaniem 
lub zdarzenia
losowego

Na ˝yczenie
Ubezpieczonego

Awaria sprz´tu
AGD/RTV w miejscu
ubezpieczenia 

BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
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 
Wysokość Kapitału Zakładowego: 107 912 677 PLN, opłacony w całości

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.“ 
W związku z powyższym zmienia się nazwę „MultiBank” na „mBank”. 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.

2. Limity liczby i wartoÊci poszczególnych Êwiadczeƒ
dla danego Ubezpieczonego w ramach okreÊlonego
wariantu Ubezpieczenia w roku ubezpieczeniowym
przedstawiajà odpowiednio poni˝sze tabele:


