
§ 1
Postanowienia ogólne

NiniejszeOgólneWarunki Ubezpieczenia PobytuwSzpitaluwwyniku
Nieszczęśliwego Wypadku Posiadacza Pojazdu, zwane dalej OWU,
stanowią podstawę do zawierania przez BRE Ubezpieczenia Towarzy-
stwoUbezpieczeńiReasekuracjiS.A.,zwanedalejBREUbezpieczenia
z osobami fizycznymi umówubezpieczenia, których przedmiotem
jestudzielenieprzezBREUbezpieczeniaochronyubezpieczeniowej.

§ 2
Definicje

Przez pojęcia użyte w niniejszych OWU rozumie się:
1. Ubezpieczający–posiadaczpojazdu,składającywniosekoubez-

pieczenie i zawierający Umowę oraz zobowiązany do zapłaty
składki. Ubezpieczający jestw niniejszej Umowie jednocześnie
Ubezpieczonym, na rzecz którego BRE Ubezpieczenia udziela
ochrony ubezpieczeniowej.

2. Posiadaczpojazdu–osobaposiadającaprawowłasnościpojazdu.
3. Umowa – umowa ubezpieczenia zawarta między BRE Ubez-

pieczeniaaUbezpieczającymnapodstawieniniejszychOWU.
4. Polisa–dokumentpotwierdzającyzawarcieUmowy lubauto-

matyczne jej przedłużenie.
5. Pojazd–samochódosobowyalbosamochódciężarowyodopusz-

czalnejmasiecałkowitejdo3,5(trzechipół) tony,zarejestrowany
wRzeczpospolitejPolskiejstosowniedoprzepisówustawyPrawo
oruchudrogowym,któregonumeryrejestracyjnezostaływpisane
do polisy.

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

7. Nieszczęśliwy wypadek – przypadkowe zdarzenie, występujące
nagle,wywołaneprzyczynązewnętrzną,niezależneodwoliUbez-
pieczającego;za nieszczęśliwywypadeknie uważa się zawału
serca,udarumózgu i innychchorób,nawetwystępującychnagle.

8. Szpital – zakład lecznictwa zamkniętego przeznaczony dla
chorych,wymagajacychopieki leczniczej,zabiegówoperacyjnych
lubzabiegówdiagnostycznych,zapewniajacychorymcałodobową
opiekę średniego i wyższego personelu medycznego. Definicja
szpitala nie obejmuje ośrodków pomocy społecznej, domów
pomocy społecznej, ośrodków dla psychicznie chorych, hospi-
cjówonkologicznych,ośrodkówdlaleczeniauzależnień,ośrodków
sanatoryjnych, ośrodków i szpitali rehabilitacyjnych i ośrodków
wypoczynkowych.

9. Pobyt w szpitalu – stałe, nieprzerwane przebywanie Ubezpie-
czającego w szpitalu (bądź w szpitalach, jeżeli zmiana szpitala
nastąpiław ramachkontynuacji leczenia)wcelu leczenia, trwające
niekrócejniż4dnioddniaprzyjęciaUbezpieczającegodoszpitala,
dodniawypisaniaUbezpieczającegozeszpitala.

10. Zamieszki–gwałtownedemonstracje lubwrogieakcjeskierowane
przeciwkowładzy,którychcelemjestzmianaistniejącegoporządku
prawnego.

11. Strajk–przerwawpracypodjętaprzezpracownikówwzamiarze
wymuszenia spełnienia żądań o charakterze politycznym, eko-
nomicznym lub socjalnym.

12. Terroryzm/sabotaż–nielegalneakcje indywidualne lubgrupowe
organizowane z pobudekpolitycznych, religijnych lub ideolo-
gicznych skierowane przeciwko osobom lub obiektomw celu
zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego (terro-
ryzm), lubdezorganizacji funkcjonowania transportupublicznego,
zakładówprodukcyjnych lubusługowych (sabotaż).

13. Jazda próbna–posługiwanie sięw ruchudrogowympojazdem,
polegające na eksploatowaniu pojazdu w ramach badań i prób
prowadzonych przez przedsiębiorstwa produkujące pojazdy
lub ich części albo elementy ich wyposażenia, a także przez
prowadzące takie badania placówki naukowo-badawcze.

14. Jazda testowa–posługiwanie sięw ruchu drogowympojazdem,
polegające na eksploatowaniu pojazduw ramach testowania
pojazdudanejmarki przezklienta salonudealerskiego lubpunktu
sprzedaży komisowej.

15. Okres eksploatacji – liczba pełnych lat eksploatacji pojazdu
liczonych od daty pierwszej rejestracji pojazdu dokonanej
w roku jego produkcji, a jeżeli pierwsza rejestracja nastąpiła
w kolejnym roku po roku produkcji, to liczonych od 31 grudnia
roku produkcji pojazdu.

§ 3
Przedmiot i zakres Ubezpieczenia

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczającego.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje pobyt w szpitalu Ubezpieczają-

cego, który rozpoczął się w trakcie trwania ochrony ubezpiecze-
niowej,spowodowanybezpośrednionieszczęśliwymwypadkiem
pojazdu,zaistniałymwtrakcietrwaniaochronyubezpieczeniowej,
związanymz:
1) ruchem pojazdu,
2) wysiadaniem lub wsiadaniem do pojazdu,
3) zatrzymaniem,postojemlubnaprawąpojazdunatrasiejazdy,
4) załadunkiem, rozładunkiem lub wyładunkiem pojazdu,
5) pożarem lub wybuchem pojazdu.

3. Na podstawie niniejszych OWU nie zawiera się umów, jeżeli
okres eksploatacji pojazdu przekroczył 20 lat.

4. Na podstawie niniejszych OWU nie zawiera się umów ubezpie-
czenia, w przypadku gdy Ubezpieczający używa pojazd:

1) jako rekwizyt tzn. pojazd jest wykorzystywany w przed-
stawieniu teatralnym, w telewizji lub filmie,

2) do nauki jazdy,

3) jako taksówkę lub jakopojazdsłużącydoprzewozupasaże-
rów za opłatą,

4) do przewozu przesyłek kurierskich lub ekspresowych,

5) do wynajmu, w sytuacji gdy pojazd należy do wypożyczalni
samochodów,

6) do jazd próbnych lub testowych,

7) do transportu towarów niebezpiecznych.

5. Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia powstałe na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, Albanii, Andory, Austrii, Belgii,
Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech,
Danii,Estonii,Finlandii,Francji,Grecji,Hiszpanii,Holandii, Irlandii,
Islandii, Lichtenstein, Litwy, Luksemburga, Łotwy,Macedonii,
Malty, Mołdawii, Monako, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rosji
(w części europejskiej), Rumunii,SanMarino,Serbii, Czarnogóry,
Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji (w części europej-
skiej), Ukrainy, Watykanu,Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

§ 4
Wyłączenia odpowiedzialności

1. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje wypadków:

1) spowodowanych przez Ubezpieczającego, jeżeli w chwili
wypadkuprowadziłpojazdwstanienietrzeźwościlubwstanie
poużyciualkoholu(wrozumieniuprzepisówUstawyowycho-
waniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) lub
środkówodurzających, substancji psychotropowychoraz
środków zastępczych (w rozumieniu przepisów o prze-
ciwdziałaniu narkomani) lub leków o podobnym działaniu,
a stan tenmiał wpływ na zajście lub rozmiar szkody,

2) spowodowanych przez Ubezpieczającego, jeżeli w chwili
wypadku nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu
(prawo jazdy odpowiedniej kategorii), o ile brak uprawnień
dokierowaniapojazdemmiałwpływnapowstanieszkody,

3) spowodowanych wskutek usiłowania lub popełnienia prze-
stępstwaprzez Ubezpieczającego,

4) powstałych wskuteknapaści lub wrogich działań obcych sił
zbrojnych, niezależnie, czy wypowiedziano wojnę, czy nie,
wojny domowej, zamieszek, strajków, sabotażu, rebelii,
rewolucji, stanu wojennego lub aktu terroryzmu, a także
podczas czynnego udziału w blokadach dróg, akcjach
protestacyjnych,

5) spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio energią
jądrową lub promieniowaniem radioaktywnym,

6) spowodowanych próbą samobójczą, samookaleczeniem
lub okaleczeniem nawłasną prośbę,

7) związanych z udziałem w wyścigach samochodowych,
konkursach, rajdach, treningach, a także podczas prób
szybkościowych,

8) powstałych wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju
umysłowegolubzaburzeńpsychicznychUbezpieczającego
oraz ich skutków, a także ataku konwulsji, epilepsji,

9) powstałychpodczaskierowaniapojazdemniezarejestrowa-
nymna terytoriumRzeczpospolitejPolskiej, apodlegającym
obowiązkowi rejestracji zgodnie z przepisami ustawy Prawo
o ruchudrogowym,

10) powstałych podczas kierowania pojazdem, który nie po-
siadał ważnego badania technicznego, potwierdzonego
odpowiednim wpisem do dowodu rejestracyjnego, lub
potwierdzonego innymdokumentem, albo dodatkowego
badaniatechnicznegookreślonegowustawiePrawooruchu
drogowym, o ile stan technicznypojazdumiałwpływnapo-
wstanie lub rozmiar szkody,

11) spowodowanych zwiny umyślnej Ubezpieczającego,

12) spowodowanych wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpie-
czającego, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada
w danych okolicznościach względom słuszności.

2. Świadczenieniezostaniewypłacone, jeżeli pobytwszpitalumiał
na celuwykonywaniezabiegów rehabilitacyjnych.

§ 5
Zawarcie Umowy

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

2. Wniosek ten stanowi integralną część Umowy.
3. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja przez Ubezpie-

czającego Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną,
stanowiącego integralną część Umowy.

4. Ubezpieczającyobowiązany jest udzielić odpowiedzi nawszystkie
pytaniazamieszczonewewnioskuoubezpieczenielubskierowane
doniegonapiśmie przed zawarciemUmowy.

5. BRE Ubezpieczenia zastrzega sobie prawo do uzależnienia
zawarcia Umowy od indywidualnej oceny ryzyka.

§ 6
Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialności

1. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy. Co roku okres, na jaki
zawartoUmowę,ulegaautomatycznemuprzedłużeniunakolejne
12miesięcy zgodnie z postanowieniami ust. 3 poniżej, chyba
żeUbezpieczający (niepóźniej niż przedupływemokresuna 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 kolejnych
12miesięcy, jeżeliokreseksploatacjipojazduprzekroczył20lat.

3. BREUbezpieczeniaprześleUbezpieczającemupolisępotwierdza-
jącąautomatyczneprzedłużenieUmowynakolejnych12miesięcy
niepóźniejniżna14dniprzeddatąrozpoczęciakolejnegookresu
ubezpieczenia, z uwzględnieniemnowejwysokości składki.

4. WprzypadkuautomatycznegoprzedłużeniaUmowyUbezpiecza-
jącemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie
14 dni od dnia rozpoczęcia kolejnego okresu ubezpieczenia.

5. OdpowiedzialnośćBREUbezpieczenia rozpoczyna sięwdniu
określonym w polisie potwierdzającej zawarcie Umowy, ale
nie wcześniej niż od dnia następnego po dniu opłacenia
składki lubpierwszej ratyskładkizzastrzeżeniemust.6poniżej.

6. BRE Ubezpieczenia może wyrazić zgodę na rozpoczęcie się
ochrony ubezpieczeniowej w dniu złożenia wniosku o ubez-
pieczenie, o ile w tym samym dniu została opłacona składka
lub jej pierwsza rata.

7. OdpowiedzialnośćBREUbezpieczeniakończysięwdniuokreślo-
nym w polisie lub w dniu, w którym Umowa uległa rozwiązaniu
lubwygasła, w zależności od tego, które z tych zdarzeńmiało
miejsce wcześniej.

§ 7
Rozwiązanie Umowy

1. Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia
w terminie 30dni oddnia jej zawarcia, awprzypadkugdy jest
przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

2. Rozwiązanie Umowy następuje:
1) zupływemokresu,na jakiUmowazostałazawarta, lubauto-

matycznie przedłużona, w przypadku złożenia pisemnego
oświadczenia o nie wyrażeniu zgody na przedłużenie Umo-
wyna kolejny okres ubezpieczenia zgodnie z § 6 ust. 1,

2) zdniemrozpoczęciakolejnegookresuubezpieczeniawprzy-
padkuskorzystaniaprzezUbezpieczającegozprawaodstą-
pienia od Umowy, o którymmowa w § 6 ust. 4,

3) z chwilą wypłaty świadczenia w wysokości 100% sumy
ubezpieczenia,

4) wrazienieopłaceniaskładki lub jejpierwszej ratywterminie
wprzypadkuautomatycznegoprzedłużeniaUmowynakolejny
okresubezpieczenia–zdniemdoręczeniaUbezpieczającemu
oświadczenia BREUbezpieczenia owypowiedzeniu umowy
ze skutkiemnatychmiastowym.Wbrakuwypowiedzenia
umowyprzezBREUbezpieczenia umowawygasa z końcem
okresu, za który przypadała nie zapłacona składka,

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
–odpowiedniow ramachumowykredytowej lub leasingowej
–podwarunkiemwcześniejszegozawiadomieniaBREUbez-
pieczenia o zmianachw tychumowach,

7) z dniemodstąpienia odUmowy zgodnie z ust. 1 powyżej
albo jej wypowiedzenia zgodnie z ust. 3 poniżej,

8) z dniem śmierci Ubezpieczającego,
9) zdniemzmianysposobuużywaniaprzezUbezpieczającego

pojazdu na określone § 3 ust. 4,
10) z dniem rozwiązania zawartych z BREUbezpieczenia i doty-

czących tego samegopojazduumów:ubezpieczenia auto-
cascoorazubezpieczeniaodpowiedzialnościcywilnejpojaz-
dówmechanicznychzaszkodypowstałewzwiązkuzruchem
pojazdu,a wprzypadkuzawarcia jednej zwymienionych
umów – z dniem rozwiązania tej umowy.

3. Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie
zzachowaniem30-dniowegookresuwypowiedzenia, którego
bieg rozpoczyna się z dniem doręczenia wypowiedzenia.

§ 8
Składka

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

powstania zdarzenia objętego ubezpieczeniem.
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2. WuzasadnionychprzypadkachBREUbezpieczeniaprzyustalaniu
wysokości składki może uwzględnić inne niż wskazane w ust. 1
kryteria indywidualne w szczególności dotyczące Ubezpieczają-
cego.

3. Jeśli w Umowie nie ustalono inaczej, składki są ustalane za
12-miesięcznyokresubezpieczenia, przy czymdopuszcza się
możliwość zapłaty składki w równych ratach. Wysokość składki
lub jej raty oraz terminy jej płatności są określone w polisie.
Za datę zapłaty składki lub raty składki przyjmuje się dzień
uznania jej na rachunku bankowym BRE Ubezpieczenia.

4. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną
zmianę prawdopodobieństwa zajścia wypadku, każda ze stron
możeżądaćodpowiedniejzmianywysokościskładki,poczynając
od dnia, gdy zaszła ta okoliczność, jednak nie wcześniej niż
od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgło-
szenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni
wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

5. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy nie zwalnia Ubezpie-
czającego z obowiązku zapłaty składki za okres, w którym
BRE Ubezpieczenia udzielało ochrony ubezpieczeniowej.

6. W razie rozwiązania Umowy przed upływem okresu, na jaki
została zawarta, lub automatycznie przedłużona, Ubezpiecza-
jącemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej
ochrony ubezpieczeniowej.

7. Składkępodlegającązwrotowi,októrejmowapowyżej, liczysię
proporcjonalnie do okresu niewykorzystanej ochrony ubezpie-
czeniowej.

§ 9
Obowiązki Ubezpieczającego

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

owszelkichzmianachokoliczności,októreBREUbezpiecze-
nia zapytywało we wniosku o ubezpieczenie albo przed
zawarciem Umowy w innych pismach, a także danych nie-
zbędnych do kontaktu z BREUbezpieczenia (m.in. zmiana
sposobu używania pojazdu, zmiana adresu zameldowania,
adresukorespondencyjnego,adresupocztyelektronicznej),

2) najpóźniejwciągu14dnioddniazbyciapojazdupoinformo-
wać o tym fakcie BREUbezpieczenia.

2. W razie zajścia nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczający zobo-
wiązany jest:
1) wciągu7dnipowiadomićBREUbezpieczeniaowypadku,
2) powiadomić Policję i pogotowie o wypadku drogowym

oraz jego ofiarach,
3) poddać się leczeniu i stosować się do zaleceńmających

na celu złagodzenie skutków wypadku,
4) umożliwić BRE Ubezpieczenia dokonanie czynności nie-

zbędnych do ustalenia okoliczności powstania wypadku,
zasadności iwysokości roszczeniaorazudzielićw tymcelu
pomocy i wyjaśnień.

3. Ubezpieczający jest zobowiązany nawezwanie BREUbezpie-
czenia poddać się badaniom przeprowadzonym przez lekarzy
wskazanych przez BRE Ubezpieczenia. Koszty badań, w tym
kosztywynagrodzeniatychlekarzypokrywaBREUbezpieczenia.

§ 10
Ustalenie wysokości świadczenia

1. Wysokość świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku
nieszczęśliwego wypadku ustala się po stwierdzeniu, że istnieje
związek przyczynowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem
pojazdu a pobytem Ubezpieczającego w szpitalu.

2. BREUbezpieczeniawypłaciUbezpieczającemuświadczenierówne
sumiedziennychstawekwypadkowych,zzastrzeżeniem§2ust.9.

3. Dzienna stawka wypadkowa jest równa 1 % sumy ubezpiecze-
nia z tytułuUmowyza każdydzieńpobytuwszpitalu.

4. Wkażdymkolejnym 12-miesięcznymokresie trwania ochrony
ubezpieczeniowejBREUbezpieczeniawypłaciłącznieświadczenia
zaniewięcejniż 100dnipobytuwszpitaluwdanym12-miesięcz-
nymokresie trwaniaochronyubezpieczeniowej.

5. Ubezpieczający upoważnia BRE Ubezpieczenia do zasięgania
opinii lekarzy prowadzących leczenie oraz innych osób lub
urzędówwsprawachzwiązanychzwypadkiem,o ileotrzymanie
tego rodzaju informacji jest niezbędne do rozpatrzenia zasad-
ności roszczenia.

§ 11
Wypłata świadczenia

1. Ubezpieczający obowiązany jest dostarczyć do BRE Ubezpie-
czeniadokumentyniezbędnedo rozpatrzeniawnioskuowypłatę
świadczenia,w tymdokumentacjęmedycznąpotwierdzającą
pobytwszpitalulubdokumentpotwierdzającyleczenieszpitalne,
wydanyprzez lekarza prowadzącego orazhistorię pobytuw szpi-
taluwraz z pełną dokumentacją medyczną.

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

3. BREUbezpieczeniawypłaciświadczeniewterminie30dnioddaty
zawiadomienia o wypadku, chyba że wyjaśnienie okoliczności
koniecznych do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości
świadczenia w terminie 30 dni okazało się niemożliwe. Wów-
czasświadczenie zostaniewypłaconew ciągu 14 dni od dnia,
w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie
tych okoliczności było możliwe, z tym że BRE Ubezpieczenia
wypłaci bezsporną część świadczenia w terminie 30 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o wypadku.

4. Wprzypadku gdypobytw szpitalu trwa ponad 14 dni, przebywa-
jącywszpitaluUbezpieczającymożezgłosićwniosekodokonanie
wypłaty części świadczenia. BRE Ubezpieczenia może dokonać
wypłaty części świadczenia pod warunkiem otrzymania doku-
mentów koniecznych do podjęcia decyzji o wypłacie części
świadczenia,w tymdokumentacjęmedycznąpotwierdzającą
pobytwszpitalulubdokumentpotwierdzającyleczenieszpitalne.
Minimalnymokresemuprawniającymdo zgłoszenia wniosku
o dokonanie wypłaty części świadczenia jest każdy kolejny
14-dniowy okres pobytu w szpitalu.

5. BRE Ubezpieczeniamoże odmówić wypłaty świadczenia, jeżeli
Ubezpieczającyniepodał dowiadomości BREUbezpieczenia
znanych sobie okoliczności, o które był pytany we wniosku
ubezpieczeniowym albo przed zawarciem Umowy w innych
pismach lub też nie poinformował o zmianie tych okoliczności
w terminach określonychw § 9 ust. 1 pkt. 1, a szkoda powstała
na skutek tych okoliczności. Jeżeli do naruszenia obowiązków
informacyjnych doszło z winy umyślnej Ubezpieczającego,

w razie wątpliwości przyjmuje się, że zdarzenie objęte ubezpie-
czeniemijegonastępstwasąskutkiemniepodanychokoliczności.

§ 12
Postanowienia końcowe

1. DoUmowymogąbyćwprowadzone,zazgodąstron,postanowie-
niadodatkowelubodmienneodustalonychwniniejszychOWU.

2. Wszystkie postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalo-
nychwniniejszychOWU,w tymrównieżwszelkiezmianyUmowy
dokonanew trakcie jej trwaniamusząbyćpotwierdzonepoprzez
wystawienie aneksuprzezBREUbezpieczenia.

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:bok@breubezpieczenia.pl

oraz adres Ubezpieczającego podanywe wniosku o ubez-
pieczenie,

4) zapośrednictwemserwisu internetowego,wktórymzłożony
został wniosekoubezpieczenie,

5) w rozmowie telefonicznej rejestrowanej i archiwizowanej
przezBREUbezpieczenia.

4. Jeżeli Ubezpieczający nie zgadza się z decyzjami BRE Ubezpie-
czenia co do odmowy zaspokojenia roszczenia lub wysokości
świadczenia, bądź chciałby złożyć skargę lub zażalenie zwią-
zane zzawarciemUmowylub jejwykonaniem,możeonwystąpić
z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy, skierowanym do Zarządu
BREUbezpieczenia.

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

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU stosuje się
przepisyprawapolskiego,w tymKodeksuCywilnego, ustawy
o działalności ubezpieczeniowej oraz inne obowiązujące akty
prawne

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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