
§ 1
Postanowienia ogólne

NiniejszeOgólneWarunkiUbezpieczeniaOchronyPrawnejPosiadacza
Pojazdu, zwanedalej OWU, stanowią podstawędo zawierania, przez
BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.,
zwane dalej BRE Ubezpieczenia, z osobami fizycznymi umów ubez-
pieczenia, których przedmiotem jest udzielenie przez BRE Ubez-
pieczenia ochrony ubezpieczeniowej.

§ 2
Definicje pojęć

Przez pojęcia użyte w OWU rozumie się:

1. Ubezpieczający–posiadaczpojazdu,składającywniosekoubez-
pieczenie i zawierający Umowę oraz zobowiązany do zapłaty
składki. Ubezpieczający jest w niniejszej Umowie jednocześnie
Ubezpieczonym, na rzecz którego BRE Ubezpieczenia udziela
ochrony ubezpieczeniowej.

2. Posiadacz pojazdu–osobaposiadającaprawowłasnościpo-
jazdu.

3. Umowa – umowa ubezpieczenia zawarta między BRE Ubez-
pieczeniaaUbezpieczającymnapodstawieniniejszychOWU.

4. Polisa–dokumentpotwierdzającyzawarcieUmowy lubauto-
matycznej jej przedłużenie.

5. Suma ubezpieczenia–kwotaokreślonawpolisie stanowiąca
górną granicę odpowiedzialności BRE Ubezpieczenia.

6. Pojazd–samochódosobowyalbosamochódciężarowyodopusz-
czalnejmasiecałkowitejdo3,5(trzechipół) tony,zarejestrowany
w Rzeczpospolitej Polskiej stosownie do przepisów ustawy
Prawo o ruchu drogowym, którego numery rejestracyjne zostały
wpisanedopolisy.

7. Zdarzenie szkodowe–zdarzenieobjętepostanowieniamiUmowy,
mające związek z użytkowaniem Pojazdu, które może doprowa-
dzićdoponiesieniaprzezUbezpieczającegokosztówochrony
prawnej.

8. Osoby bliskie – małżonek oraz dzieci własne, przysposobione
lub przyjęte na wychowanie.

9. Zamieszki–gwałtownedemonstracje lubwrogieakcjeskierowane
przeciwkowładzy,którychcelemjestzmianaistniejącegoporządku
prawnego.

10. Strajk–przerwawpracypodjętaprzezpracownikówwzamiarze
wymuszeniaspełnieniażądańocharakterzepolitycznym,ekono-
micznym lubsocjalnym.

11. Terroryzm/sabotaż–nielegalneakcje indywidualne lubgrupowe
organizowanezpobudekpolitycznych, religijnych lub ideologicz-
nychskierowaneprzeciwkoosobomlubobiektomwceluzastra-
szenia ludności idezorganizacji życiapublicznego(terroryzm) lub
dezorganizacjifunkcjonowaniatransportupublicznego,zakładów
produkcyjnych lubusługowych (sabotaż).

12. Okreseksploatacji–liczbapełnychlateksploatacjipojazduliczo-
nychoddatypierwszej rejestracji pojazdudokonanejw roku jego
produkcji, a jeżeli pierwsza rejestracja nastąpiławkolejnym roku
po roku produkcji, to liczonych od 31 grudnia roku produkcji
pojazdu.

§ 3
Przedmiot i zakres Ubezpieczenia

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ponoszenie kosztów związa-
nych z ochroną prawną interesów Ubezpieczającego w zakresie
przewidzianymwOWU,jeżelizdarzeniepowodującekonieczność
ochronyprawnejmiałozwiązekzużytkowaniemlubposiadaniem
pojazdu i nastąpiłowokresieubezpieczenia.

2. Umowaniemożezostaćzawarta, jeżeliokreseksploatacjipojazdu
przekroczył 20 lat.

3. Na podstawie niniejszych OWU nie zawiera się umów ubezpie-
czenia dla pojazdów:
1) używanych jako rekwizyty tzn. wykorzystywanych w przed-

stawieniu teatralnym,w telewizji lub filmie,
2) używanych do nauki jazdy,
3) używanych jako taksówki lub jako pojazdy służące do prze-

wozupasażerówzaopłatą,
4) używanych do przewozu przesyłekkurierskich i ekspreso-

wych,
5) należących do wypożyczalni samochodów i służących

do wynajmu,
6) używanych do jazd próbnych lub testowych,
7) używanych do transportu towarów niebezpiecznych.

4. BREUbezpieczeniazobowiązujesiędowysokościSumyubezpie-
czeniaponieśćnastępującekosztyniezbędnejochronyprawnej
Ubezpieczającego:
1) koszty procesu przed sądem powszechnym, w tym:

a) wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego z tytułu
zastępstwa procesowego lub obrony, do wysokości
stawkiminimalnej ustalonej zgodnie z odpowiednimi
przepisami regulującymi wysokość wynagrodzenia
za czynności adwokata lub radcy prawnego,

b) koszty sądowe,
c) kosztyzasądzoneodUbezpieczającegonarzeczstrony

przeciwnej,

2) wynagrodzenieadwokata lub radcyprawnegoz tytułu repre-
zentacji przed organami administracji publicznej w wyso-
kości faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej jednak
niżdokwoty6%Sumyubezpieczeniazakażdą instancję,

3) kosztypostępowaniaegzekucyjnegowwysokościfaktycznie
poniesionych, jednakwwysokości niewiększej niż łącznie
20%Sumy ubezpieczenia.

5. Ochronę prawną uważa się za niezbędną, jeżeli:
1) istniejeprzesłanki dokorzystnegodlaUbezpieczającego

zakończenia sprawy,
2) ochrona interesów prawnych nie jest sprzeczna z dobry-

mi obyczajami,
3) koszty ochrony interesów prawnych nie są rażąco wysokie

w porównaniu z zamierzonym celem.
6. Ochrona ubezpieczeniowaobejmuje koszty związane znastęp-

stwemzdarzeńmającychzwiązekzużytkowaniem lubposiada-
niempojazdu w zakresie:
1) dochodzeniaroszczeńodszkodowawczychztytułudoznanej

szkodynaosobielubmieniu,dojakichdoszłownastępstwie
kolizji lub wypadku drogowego,

2) obrony w postępowaniach karnych wszczętych przeciwko
Ubezpieczającemuwnastępstwie kolizji lubwypadkudro-
gowego lub naruszenia przepisów obowiązującego prawa
o ruchudrogowym,

3) reprezentacjiwpostępowaniuwsprawiezatrzymaniaprawa
jazdyUbezpieczającegolubdowodurejestracyjnegopojazdu
wymienionegowUmowie, o ile to postępowanie zostało
wszczętewnastępstwiekolizji lubwypadkudrogowegolub
naruszenia lubpodejrzeniaonaruszenieprzepisówobowią-
zującegoprawao ruchudrogowym.

7. Wodniesieniudopostępowańkarnychochronaubezpieczeniowa
dotyczywyłącznietychczynów,wktórychkaralnejestnieumyślne
popełnienie danego czynu. W przypadku stwierdzenia winy
umyślnej w prawomocnymorzeczeniu sądu, BREUbezpieczenia
przysługujeprawożądaniazwrotuodUbezpieczającegouprzednio
wypłaconych świadczeń.

8. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje zdarzeń szkodowych
zaistniałychprzedzawarciemUmowylubpozostającychwzwiązku
przyczynowymzezdarzeniem,którezaistniałoprzedzawarciem
Umowy.

9. Ochronąubezpieczeniowąobjęte są jedynie zdarzenia zaistniałe
na terytoriumRzeczpospolitej Polskiej.

§ 4
Wyłączenia odpowiedzialności

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
1) zdarzeń, w czasie których Ubezpieczający w chwili wypadku

prowadził pojazdw stanie nietrzeźwości lubw stanie po użyciu
alkoholu (wrozumieniuprzepisówUstawyowychowaniuwtrzeź-
wościiprzeciwdziałaniualkoholizmowi)lubśrodkówodurzających,
substancjipsychotropowychorazśrodkówzastępczych(wrozu-
mieniu przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii) lub
lekówopodobnymdziałaniu, a stan tenmiałwpływnapowsta-
nie lub rozmiar szkody,

2) roszczeńwynikającychzezdarzeńpowstałychwwyniku rażącego
niedbalstwaUbezpieczającego, chyba że zapłata odszkodowa-
niaodpowiadawdanychokolicznościachwzględomsłuszności,

3) roszczeń wysuwanych przez osoby bliskie w stosunku do Ubez-
pieczającego,

4) roszczeń dotyczących kolizji lub wypadków drogowych, jeżeli
Ubezpieczający będący kierowcą pojazdu nie posiadał wyma-
ganychuprawnieńdokierowaniapojazdem,o ilebrakuprawnień
do kierowania pojazdemmiał wpływ na powstanie szkody,

5) roszczeń dotyczących kolizji lub wypadków drogowych, jeżeli
pojazd nie był dopuszczony do ruchu lub nie posiadał aktual-
nych badań technicznych, o ile stan techniczny pojazdu miał
wpływ na powstanie lub rozmiar szkody,

6) roszczeń wynikających z uczestnictwa wwyścigach samochodo-
wych lubtreningachdotakich imprez,konkursachorazpodczas
prób szybkościowych,

7) zdarzeń ubezpieczeniowych powstałych wskutek umyślnego
działaniaUbezpieczającego lubzwiązanychzumyślnympopeł-
nieniemprzezUbezpieczającegoprzestępstwa lubwykroczenia,

8) zdarzeńpowstałychwskuteknapaści lubwrogichdziałańobcych
sił zbrojnych (niezależnie, czywypowiedzianowojnę, czy nie),
wojnydomowej,zamieszek,strajków,sabotażu,rebelii,rewolucji,
stanuwojennego lubaktu terroryzmu,a takżepodczasczynnego
udziału w blokadach dróg, akcjach protestacyjnych,

9) zdarzeńpowstałychwskutekużyciapojazduwzwiązkuzobowiąz-
kowymi świadczeniamina rzeczwojska lubpolicji lubwwyniku
konfiskaty,nacjonalizacji,zarekwirowania,uszkodzenialubznisz-
czeniaspowodowanychwwyniku rozporządzeń jakiegokolwiek
rządu lub władzy państwowej lub lokalnej,

10) reprezentowania interesów Ubezpieczającego przed organami
administracyjnym(zwyłączeniem§3ust.6pkt.3),podatkowymi
lub celnymi,

11) reprezentowania interesów Ubezpieczającego w postępowaniu
przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz sądami i trybunałami
międzynarodowymi,

12) roszczeńzwiązanychzniewykonaniemlubnienależytymwykona-
niemumówobejmującychbezpośrednio lubpośrednio przewóz
rzeczy lub osób, a także roszczeń z tytułu szkody powstałej
na towarach przewożonych pojazdem wymienionym w Umowie
w celach zarobkowych,

13) kosztów poniesionych w postępowaniu wszczętym w okresie
odpowiedzialności BRE Ubezpieczenia, w wyniku apelacji lub
wniesienia innego środka odwoławczego lub zaskarżenia, jeżeli
dotycząpostępowaniawszczętegoprzed rozpoczęciemokresu
odpowiedzialności BREUbezpieczenia,

14) dochodzeniaroszczeń,którezostałyprzeniesionenaUbezpiecza-
jącegowdrodzeprzelewuwierzytelności lubkosztów,doktórych
poniesienia zobowiązana jest inna osoba niż Ubezpieczający,

15) kosztów procesów w sprawach o odszkodowania, wytoczonych
przeciwko Ubezpieczającemu, jak również odszkodowań, które
musi zapłacić Ubezpieczający,

16) kosztów ochrony prawnej pokrytych na podstawie innej umowy
ubezpieczenia,

17) obrony interesów prawnych Ubezpieczającego w postępowaniu
wszczętym w związku z zarzutem naruszenia zakazu postoju,
zatrzymywaniasię lubparkowaniawniedozwolonymmiejscu,

18) kosztówponiesionychnaopłaceniegrzywieni innychkarpienięż-
nychnałożonych na Ubezpieczającego,

19) kosztów,którychponiesienieniezostałouzgodnionezBREUbez-
pieczenia,

20) roszczeń wobec BRE Ubezpieczenia albo działającego w jego
imieniu podmiotu zajmującego się likwidacją szkód.

§ 5
Zawarcie Umowy

1. ZawarcieUmowynastępuje napodstawiewnioskuzłożonego
przez Ubezpieczającego na formularzu ustalonym przez BRE
Ubezpieczenia, skierowanego do BRE Ubezpieczenia wyłącznie
za pośrednictwem serwisu internetowego lub telefonu.

2. Wniosek ten stanowi integralną część Umowy.
3. WarunkiemzawarciaUmowy jestakceptacjaprzezUbezpieczają-

cegoRegulaminuświadczeniausługdrogąelektroniczną, stano-
wiącego integralną część Umowy.

4. Ubezpieczającyobowiązany jest udzielić odpowiedzi nawszystkie
pytaniazamieszczonewewnioskuoubezpieczenielubskierowane
doniegonapiśmieprzedzawarciemUmowy.

5. Podczas trwaniaUmowyawszczególnościpozgłoszeniuzdarze-
niaszkodowego, BREUbezpieczeniamaprawodoweryfikacji
informacji podanychprzezUbezpieczającegowewniosku oraz
dokumentów potwierdzających te informacje.

§ 6
Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialności

1. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy. Co roku okres, na jaki
zawartoUmowęulegaautomatycznemuprzedłużeniunakolejne
12miesięcy,zgodniezpostanowieniamiust.3poniżej,chybaże
Ubezpieczający (nie później niż przedupływemokresu, na jaki
zawartoUmowę)lubBREUbezpieczenia(niepóźniejniżna14dni
przed upływem okresu na jaki zawarto Umowę) złoży pisemne
oświadczenieoniewyrażeniuzgodynaprzedłużenieUmowy,
z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2. Umowa nie ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne
12miesięcy, jeżeliokreseksploatacjipojazduprzekroczył20lat.

3. BREUbezpieczeniaprześleUbezpieczającemupolisępotwierdza-
jącą automatyczne przedłużenie Umowyna kolejne 12miesięcy
niepóźniejniżna14dniprzeddatąrozpoczęciakolejnegookresu
ubezpieczenia, z uwzględnieniem nowej wysokości składki.

4. W przypadku automatycznego przedłużenia Umowy, Ubezpie-
czającemuprzysługujeprawoodstąpieniaodUmowywterminie
14 dni od dnia rozpoczęcia kolejnego okresu ubezpieczenia.

5. OdpowiedzialnośćBREUbezpieczenia rozpoczyna sięwdniu
określonymw polisie potwierdzającej zawarcie Umowy, ale nie
wcześniej niż od dnia następnego po dniu opłacenia składki
lub pierwszej raty składki, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.

6. BREUbezpieczeniamożewyrazićzgodęnarozpoczęciesięochrony
ubezpieczeniowejwdniuzłożeniawnioskuoubezpieczenie,oile
wtymsamymdniuzostałaopłaconaskładkalubjejpierwszarata.

7. OdpowiedzialnośćBREUbezpieczeniakończysięwdniuokreślo-
nymwpolisie lubw dniu, w którymUmowa uległa rozwiązaniu
lubwygasła, w zależności od tego, które z tych zdarzeńmiało
miejsce wcześniej.

§ 7
Rozwiązanie Umowy

1. Ubezpieczający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni
od dnia jej zawarcia, a w przypadku gdy jest przedsiębiorcą
– w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

2. Rozwiązanie Umowy następuje:
1) z upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, lub

automatycznie przedłużona w przypadku złożenia pisem-
negooświadczeniaoniewyrażeniuzgodynaprzedłużenie
Umowynakolejnyokresubezpieczeniazgodniez§6ust. 1,

2) z dniem rozpoczęcia kolejnego okresu ubezpieczenia
wprzypadkuskorzystaniaprzezUbezpieczającegozprawa
odstąpienia od Umowy, o którymmowa w § 6 ust. 4,
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3) z chwilą wypłaty lub wypłat odszkodowania w łącznej
kwocie równejSumie ubezpieczenia ustalonej wpolisie,

4) wrazienieopłaceniaskładki lub jejpierwszej ratywterminie
wprzypadkuautomatycznegoprzedłużeniaUmowynakolejny
okresubezpieczenia–zdniemdoręczeniaUbezpieczającemu
oświadczeniaBREUbezpieczeniaowypowiedzeniuUmowy
ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku braku wypo-
wiedzeniaUmowyprzezBREUbezpieczenia,Umowawygasa
zkońcemokresu,zaktóryprzypadałaniezapłaconaskładka,

5) wrazienieopłaceniakolejnejratyskładkiwterminie–zupły-
wem 7 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczającego
wezwania do zapłaty kolejnej raty składki wysłanego
po upływie terminu jej płatności, z zagrożeniem, że brak
zapłatywtymterminiespowodujeustanieodpowiedzialności,

6) z dniem zbycia lub wyrejestrowania pojazdu, z wyjątkiem
przypadków,gdyzbyciepojazdunastępujenarzeczkredyto-
biorcy lub korzystającego z pojazdu oddanego w leasing
– odpowiednio w ramach umowy kredytowej lub leasin-
gowej – pod warunkiemwcześniejszego zawiadomienia
BRE Ubezpieczenia o zmianach w tych umowach,

7) zdniemodstąpieniaodUmowyzgodniezust. 1 powyżej,
8) zdniemzmiany sposobuużywania przezUbezpieczonego

pojazdu na określone w § 3 ust. 3,
9) z dniem rozwiązania zawartych z BREUbezpieczenia i doty-

czących tego samego pojazdu umów: ubezpieczenia auto-
cascoorazubezpieczeniaodpowiedzialnościcywilnejpojaz-
dówmechanicznychzaszkodypowstałewzwiązkuzruchem
pojazdu, awprzypadku zawarcia jednej zwymienionych
umów – z dniem rozwiązania tej umowy.

§ 8
Suma Ubezpieczenia

1. Określonawpolisie sumaubezpieczenia stanowi górną granicę
odpowiedzialnościBREUbezpieczeniaztytułuwszystkichzdarzeń,
które zaszływ każdym 12-miesięcznymokresie, na jaki zawarto
Umowę lub automatycznie przedłużono.

2. Suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu o kwoty wypłaconych
świadczeń, o ile zdarzenia, z tytułuktórychwypłacono te świad-
czenia, zaszły w tym samym 12-miesięcznym okresie, na który
zawartoUmowęlubautomatycznieprzedłużono,ażdojejwyczer-
pania.

§ 9
Składka

1. Składkajestustalanawedługtaryfyskładekobowiązującejwdniu
zawarciaUmowy lubwdniuprzesłaniaUbezpieczającemupolisy
potwierdzającej automatyczne przedłużenie Umowy, o którym
mowaw§6ust. 3. Jej wysokość uzależniona jest od:
1) sumy ubezpieczenia,
2) sposobu płatności składki,
3) innych czynnikówwpływających na prawdopodobieństwo

powstania zdarzenia szkodowego lub na wysokość świad-
czenia.

2. WuzasadnionychprzypadkachBREUbezpieczeniaprzyustalaniu
wysokości składki może uwzględnić inne niż wskazane w ust. 1
kryteria indywidualne, w szczególności dotyczące Ubezpiecza-
jącego lub przedmiotu ubezpieczenia.

3. JeśliwUmowienieustalonoinaczej,składkisąustalanenapozio-
mierocznym,przyczymdopuszczasięmożliwośćzapłatyskładki
w równych ratach w terminach i wysokościach określonych
we wniosku.

4. Wysokośćskładkilubjejratyorazterminyjejpłatnościsąokreślone
w polisie. Za datę zapłaty składki lub raty składki przyjmuje się
dzieńuznania rachunkubankowegoBREUbezpieczeniakwotą
składki lub raty składki.

5. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy nie zwalnia Ubezpieczają-
cego z obowiązku zapłaty składki za okres, w którymBREUbez-
pieczeniaudzielałoochronyubezpieczeniowej.

6. Wrazie rozwiązaniaUmowyprzedupływemokresu,na jakizostała
zawarta lub automatycznie przedłużona, Ubezpieczającemu
przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony
ubezpieczeniowej.

7. Składkępodlegającązwrotowi,októrejmowawustępiepowyżej,
liczy się proporcjonalniedookresuniewykorzystanej ochrony
ubezpieczeniowej.

§ 10
Obowiązki Ubezpieczającego

1. W czasie trwania Umowy Ubezpieczający obowiązany jest:
1) w ciągu 5 dni roboczych zawiadomić BREUbezpieczenia

o wszelkich zmianach okoliczności, o które BRE Ubezpie-
czeniazapytywałowewnioskuoubezpieczeniealboprzed
zawarciem Umowy w innych pismach, a także danych nie-
zbędnychdokontaktuzBREUbezpieczenia (m. in. zmiana
adresuzameldowania,adresukorespondencyjnego,adresu
poczty elektronicznej),

2) najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zbycia pojazdu poinfor-
mowaćo tym fakcie BREUbezpieczenia.

2. W razie powstania zdarzenia szkodowego Ubezpieczający zobo-
wiązany jest:
1) wciągu7dni roboczychpoinformowaćBREUbezpieczenia

o zaistnieniu zdarzenia szkodowego, wyjaśnić wszystkie
okolicznościzdarzeniaorazprzedłożyćmateriałydowodowe
i dokumenty,

2) użyć wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia
i ograniczenia przewidywanych kosztów,

3) unikaćdziałań lubzaniechaćdziałań,któremogłobyspowo-
dować niepotrzebne zwiększenie kosztów lub trudności
w uzyskaniu ich zwrotu od strony przeciwnej.

§ 11
Ochrona ubezpieczeniowa

1. BRE Ubezpieczenia ma obowiązek, w ciągu dwóch tygodni
od powzięcia od Ubezpieczającego informacji o zdarzeniu
ubezpieczeniowym oraz otrzymania dokumentów potrzebnych
do sprawdzenia zasadności roszczenia, w formie pisemnej
potwierdzić udzielenieochronyubezpieczeniowej lubodmówić
świadczenia, podając przyczyny odmowy.

2. Jeżeli z całokształtu stanu faktycznego zuwzględnieniem stanu
prawnego i zebranegomateriałudowodowegowynika, żeniema
możliwości korzystnego dla Ubezpieczającego zakończenia
sprawy lub jej koszty pozostająw rażącej dysproporcji do zamie-
rzonegocelu, BREUbezpieczeniamaobowiązekniezwłocznie
powiadomićotymnapiśmieUbezpieczającego,podającuzasad-
nienie swojego stanowiska.

3. Ubezpieczającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru
adwokata lub radcy prawnego w zakresie reprezentowania lub
wspieraniajegointeresówwpostępowaniusądowymlubpozasą-
dowym.

§ 12
Wypłata świadczeń

1. Ubezpieczającyobowiązany jestdostarczyćdoBREUbezpieczenia
dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o pokrycie
kosztów ochrony prawnej.

2. BRE Ubezpieczenia zastrzega sobie prawo do weryfikacji
przedłożonychmu dokumentów.

3. Kosztyniezbędnej ochronyprawnej, o którychmowaw§3, są
wpłacane na wskazany przez Ubezpieczającego rachunek
bankowy, po otrzymaniu przezBREUbezpieczenia dokumentów

stwierdzających obowiązek ich zapłaty przez Ubezpieczającego
w terminie 14 dni od daty otrzymania tych dokumentów, o ile
BRE Ubezpieczenia potwierdzi udzielenie ochrony ubezpiecze-
niowej.

4. Dokumentami,októrychmowawust.3powyżejsąwszczególno-
ści faktury,wezwaniasądów lub innychorganów,a takżeodpisy
orzeczeń sądów lub innych organów.

§ 13
Zwrot świadczeń

1. W przypadku, gdy BRE Ubezpieczenia wypłaciło koszty niezbęd-
nej ochrony prawnej, o których mowa w § 3, Ubezpieczający
zobowiązany jest do poinformowania BREUbezpieczenia o spo-
sobiezakończeniasprawyiprzekazaniakopiiwyrokusadowego,
ugody lub innego dokumentu potwierdzającego zakończenie
sprawy, w terminie 7 dni od otrzymania tego dokumentu.

2. Wprzypadku, gdyBREUbezpieczeniawypłaciłokosztyniezbędnej
ochronyprawnej,októrychmowaw§3,anamocyprawomocnego
wyroku sądowego, ugody lub innegodokumentu potwierdza-
jącegozakończenie sprawyUbezpieczającyuzyskał odstrony
przeciwnej zwrot tych kosztówwcałości lub części, zobowiązany
jest on do zwrotu BREUbezpieczenia odzyskanych kwot bezwe-
zwania,wciągu7dnioduzyskaniazwrotuodstronyprzeciwnej.

§ 14
Postanowienia końcowe

1. DoUmowymogąbyćwprowadzone,zazgodąstron,postanowie-
niadodatkowelubodmienneodustalonychwniniejszychOWU.

2. Wszystkiepostanowieniadodatkowelubodmienneodustalonych
wniniejszychOWU,wtymrównieżwszelkiezmianyUmowydoko-
nane w trakcie jej trwania muszą być potwierdzone poprzez wy-
stawienieaneksudoUmowyprzezBREUbezpieczenia.

3. Wszelkie zawiadomienia oraz oświadczenia dotyczące Umowy
mogąbyć skutecznie dokonywaneprzez stronyUmowy:
1) na piśmie na adres Ubezpieczającego oraz BRE Ubezpie-

czenia,
2) faxemdoBREUbezpieczeniananumer(+4822)444 70 70,
3) drogą elektroniczną na adres mailowy: bok@breubezpie-

czenia.pl oraz adresUbezpieczającego podanywewniosku
oubezpieczenie,

4) w rozmowie telefonicznej rejestrowanej i archiwizowanej
przezBREUbezpieczenia,

5) zapośrednictwemserwisu internetowego,wktórymzłożony
został wniosekoubezpieczenie.

4. JeżeliUbezpieczającyniezgadzasięzdecyzjamiBREUbezpieczenia
co do odmowy zaspokojenia roszczenia, bądź chciałby złożyć
skargę lub zażalenie związane z zawarciem Umowy, lub jej wy-
konaniem,możeonwystąpićzwnioskiemorozpatrzeniesprawy,
skierowanymdoZarząduBREUbezpieczenia.

5. Wniosek,októrymmowawust.4powyżejzostanie rozpatrzony
w ciągu 30dni oddatywpływudoBREUbezpieczenia.

6. WsprawachnieuregulowanychniniejszymiOWUstosujesięprze-
pisyprawapolskiego,w tymKodeksuCywilnego, ustawyodzia-
łalnościubezpieczeniowejorazinneobowiązująceaktyprawne.

7. Wszelkie spory wynikające z Umowy mogą być rozpatrywane
przezsądwłaściwościogólnejalboprzezsądwłaściwydlamiejsca
zamieszkaniaUbezpieczającegoalbomiejscazamieszkanialub
siedzibyuprawnionego zUmowyubezpieczenia.

8. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone
uchwałąZarząduBREUbezpieczeniaTUiRS.A.nrBRE-TU/2012/2/1/1
zdnia6.02.2012 r. imajązastosowaniedoumówubezpieczenia
zawieranychoddnia 11.02.2012 r.
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