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§ 1
Postanowienia ogólne

Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych
Wypadków Kierowcy i Pasażerów, zwane dalej OWU, stanowią
podstawę do zawierania przez BRE Ubezpieczenia Towarzystwo
Ubezpieczeń i Reasekuracji S. A., zwane dalej BRE Ubezpieczenia,
z osobami fizycznymi umów ubezpieczenia, których przedmiotem
jest udzielenie przez BRE Ubezpieczenia ochrony ubezpieczeniowej.

§ 2
Definicje pojęć

Przez pojęcia użyte w OWU rozumie się:

1. Ubezpieczający –właścicielpojazdu,składającywniosekoubez-
pieczenie i zawierający umowę ubezpieczenia, zobowiązany
do opłacenia składki.

2. Ubezpieczony – kierowca lub pasażer pojazdu, którego numery
rejestracyjne zostały wpisane do polisy, na rzecz którego BRE
Ubezpieczenia udziela ochrony ubezpieczeniowej.

3. Uposażony – osoba (lub osoby) wyznaczona przez Ubezpie-
czonego, uprawniona do otrzymania świadczenia w przypadku
jego śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Jeżeli Ubezpie-
czony nie wyznaczył Uposażonego, Uposażony zmarł przed
śmiercią Ubezpieczonego lub umyślnie przyczynił się do śmierci
Ubezpieczonego świadczenie wypłacane jest członkom rodziny
Ubezpieczonego z pominięciem Uposażonego, według następu-
jącej kolejności:

a) małżonkowi,

b) dzieciom w równych częściach, jeśli brak jest małżonka,

c) rodzicom w równych częściach, jeśli brak jest małżonka
i dzieci,

d) rodzeństwu w równych częściach, jeśli brak jest małżonka,
dzieci i rodziców,

e) innym ustawowym spadkobiercom, jeżeli brak jest mał-
żonka, dzieci, rodziców i rodzeństwa.

4. Umowa – umowa ubezpieczenia zawarta między BRE Ubezpie-
czenia a Ubezpieczającym na podstawie niniejszych OWU.

5. Polisa – dokument potwierdzający zawarcie Umowy lub auto-
matyczne jej przedłużenie.

6. Suma ubezpieczenia – kwota określona w polisie będąca
podstawą ustalenia wysokości świadczenia i stanowiąca górną
granicę odpowiedzialności w stosunku do każdego Ubezpie-
czonego.

7. Pojazd – samochód osobowy albo samochód ciężarowy o do-
puszczalnej masie całkowitej do 3,5 (trzech i pół) tony, zareje-
strowany w Rzeczpospolitej Polskiej stosownie do przepisów
ustawy Prawo o ruchu drogowym, którego numery rejestracyjne
zostały wpisane do polisy.

8. Nieszczęśliwy wypadek – przypadkowe zdarzenie, występujące
nagle,wywołaneprzyczynązewnętrzną,niezależneodwoliUbez-
pieczonego; za nieszczęśliwy wypadek nie uważa się zawału
serca, udaru mózgu i innych chorób, nawet występujących nagle.

9. Trwałeinwalidztwo–powstałewwynikunieszczęśliwegowypadku
trwałe uszkodzenie ciała Ubezpieczonego, polegające na fizycz-
nej utracie narządu wymienionego w § 11 lub całkowitej i trwałej
utracie władzy nad narządami wymienionymi w § 11.

10. Utrata narządu – całkowita anatomiczna strata narządu lub
całkowite i trwałe pozbawienie funkcji tego narządu.

11. Porażenie narządu – całkowite i trwałe pozbawienie funkcji tego
narządu.

12. Zamieszki – gwałtowne demonstracje lub wrogie akcje skiero-
wane przeciwko władzy, których celem jest zmiana istniejącego
porządku prawnego.

13. Strajk – przerwa w pracy podjęta przez pracowników w zamiarze
wymuszenia spełnienia żądań o charakterze politycznym, eko-
nomicznym lub socjalnym.

14. Terroryzm/sabotaż – nielegalne akcje indywidualne lub grupowe
organizowane z pobudek politycznych, religijnych lub ideolo-
gicznych skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu
zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego (ter-
roryzm), lub dezorganizacji funkcjonowania transportu publicz-
nego, zakładów produkcyjnych lub usługowych (sabotaż).

15. Jazda próbna – posługiwanie się w ruchu drogowym pojazdem,
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.

16. Jazdatestowa–posługiwaniesięwruchudrogowympojazdem,
polegające na eksploatowaniu pojazdu w ramach testowania
pojazdu danej marki przez klienta salonu dealerskiego lub
punktu sprzedaży komisowej.

17. 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 są następstwa nieszczęśliwych
wypadków w postaci śmierci lub uszkodzenia ciała kierowcy
oraz pasażerów pojazdu.

2. Liczba osób przewożonych w pojeździe nie może przekroczyć
liczby osób, określonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

3. Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć lub trwałe inwalidztwo
Ubezpieczonych powstałe bezpośrednio wskutek nieszczęśliwego
wypadku pojazdu, związane z:

1) ruchem pojazdu,

2) wysiadaniem lub wsiadaniem do pojazdu,

3) zatrzymaniem, postojem lub naprawą pojazdu na trasie
jazdy,

4) załadunkiem, rozładunkiem lub wyładunkiem pojazdu,

5) pożarem lub wybuchem pojazdu.

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

5. Na podstawie niniejszych OWU nie zawiera się umów ubez-
pieczenia w przypadku, gdy Ubezpieczony używa pojazd:

1) jako rekwizyty tzn. wykorzystywanych w przedstawieniu
teatralnym, w telewizji lub filmie,

2) do nauki jazdy,

3) jako taksówki lub jako pojazdy służące do przewozu
pasażerów za opłatą,

4) do przewozu przesyłek kurierskich lub ekspresowych,

5) do wynajmu, w sytuacji gdy pojazd ten należy do wypo-
życzalni samochodów,

6) do jazd próbnych lub testowych,

7) do transportu towarów niebezpiecznych.

6. 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, San Marino, Serbii, Czarnogóry,
Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji (w części europej-
skiej), Ukrainy, Watykanu, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

§ 4
Wyłączenia odpowiedzialności

Zakres ubezpieczenia nie obejmuje wypadków:

1) spowodowanych przez Ubezpieczonego, jeżeli w chwili wypadku
prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu
alkoholu(wrozumieniuprzepisówUstawyowychowaniuw trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) lub środków odurzają-
cych, substancji psychotropowych oraz środków zastępczych
(w rozumieniu przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomani)
lublekówopodobnymdziałaniu,astantenmiałwpływnazajście
lub rozmiar szkody,

2) spowodowanych przez Ubezpieczonego, jeżeli w chwili wypadku
nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu (prawo jazdy
odpowiedniej kategorii) o ile brak uprawnień do kierowania
pojazdem miał wpływ na powstanie szkody,

3) spowodowanych wskutek usiłowania popełnienia lub popeł-
nienia przestępstwa przez Ubezpieczonego,

4) powstałych wskuteknapaści lub wrogich działań obcych sił zbroj-
nych, niezależnie, czy wypowiedziano wojnę, czy nie, wojny do-
mowej, 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 samobójstwem, próbą samobójczą, samo-
okaleczeniem lub okaleczeniem na własną prośbę,

7) związanychzudziałemwwyścigachsamochodowych,konkursach,
rajdach, treningach, a także podczas prób szybkościowych,

8) powstałych wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umy-
słowego lub zaburzeń psychicznych Ubezpieczonego oraz ich
skutków, a także ataku konwulsji, epilepsji,

9) powstałe podczas kierowania pojazdem nie zarejestrowanym
naterenieRzeczpospolitejPolskiej,apodlegającymobowiązkowi
rejestracjizgodniezprzepisamiustawyPrawooruchudrogowym,

10) powstałe podczas kierowania pojazdem, który nie posiadał
ważnego badania technicznego, potwierdzonego odpowiednim
wpisem do dowodu rejestracyjnego, lub potwierdzonego innym
dokumentem, albo dodatkowego badania technicznego określo-
nego w ustawie Prawo o ruchu drogowym, o ile stan techniczny
pojazdu miał wpływ na powstanie lub rozmiar szkody,

11) jeżeli liczba osób przewożonych w pojeździe w chwili wypadku
przekroczyła liczbę osób określoną w dowodzie rejestracyjnym
pojazdu,

12) spowodowanych z winy umyślnej Ubezpieczonego,

13) spowodowanych wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczo-
nego, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych
okolicznościach względom słuszności,

14) jeżelipasażerświadomiepodjął jazdęzkierowcą,któryprowadził
pojazd w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu
(w rozumieniu przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) lub środków odurzających,
substancji psychotropowych oraz środków zastępczych (w ro-
zumieniu przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomani)

lub leków o podobnym działaniu i powyższe okoliczności miały
wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku lub rozmiar szkody.

§ 5
Zawarcie Umowy

1. Zawarcie Umowy następuje na podstawie wniosku, złożonego
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. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja przez Ubezpieczają-
cego Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, stano-
wiącego integralną część Umowy.

4. Ubezpieczający obowiązany jest udzielić odpowiedzi na wszyst-
kie pytania zamieszczone we wniosku o ubezpieczenie lub skie-
rowane do niego na piśmie przed zawarciem Umowy.

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
12 miesięcy, zgodnie z postanowienia ust. 2 poniżej, chyba że
Ubezpieczający (nie później niż przed upływem okresu na jaki
zawartoUmowę)lubBREUbezpieczenia(niepóźniejniżna14dni
przed upływem okresu na jaki zawarto Umowę) złoży pisemne
oświadczenie o nie wyrażeniu zgody na przedłużenie Umowy,
z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2. Umowa nie ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne
12 miesięcy, jeżeli okreseksploatacji pojazduprzekroczył 20 lat.

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

4. W przypadku automatycznego przedłużenia Umowy Ubezpiecza-
jącemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie
14 dni od dnia rozpoczęcia kolejnego okresu ubezpieczenia.

5. Odpowiedzialność BRE Ubezpieczenia rozpoczyna się w dniu
określonym w 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. 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. Odpowiedzialność BRE Ubezpieczenia kończy się w dniu okre-
ślonym w polisie lub w dniu, w którym Umowa uległa rozwiąza-
niu lub wygasła, w zależności od tego, które z tych zdarzeń miało
miejsce wcześniej.

§ 7
Rozwiązanie Umowy

1. Ubezpieczającymożeodstąpićodumowyubezpieczeniawtermi-
nie 30 dni od dnia jej zawarcia, a w przypadku gdyjest przedsię-
biorcą – w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

2. Rozwiązanie Umowy następuje:

1) z upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta lub auto-
matycznie przedłużona w przypadku złożenia pisemnego
oświadczeniaoniewyrażeniuzgodynaprzedłużenieUmowy
na kolejny okres ubezpieczenia zgodnie z § 6 ust. 1,

2) zdniemrozpoczęciakolejnegookresuubezpieczeniawprzy-
padku skorzystania przez Ubezpieczającego z prawa odstą-
pienia od Umowy, o którym mowa w § 6 ust. 4,

3) w razie nieopłacenia składki lub jej pierwszej raty w terminie
w przypadku automatycznego przedłużenia Umowyna ko-
lejny okres ubezpieczenia – z dniem doręczenia Ubezpie-
czającemu oświadczenia BRE Ubezpieczenia o wypowie-
dzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym. W braku
wypowiedzenia umowy przez BRE Ubezpieczenia umowa
wygasa z końcem okresu, za który przypadała nie zapłacona
składka,

4) w razie nieopłacenia kolejnej raty składki w terminie
– z upływem 7 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczają-
cego wezwania do zapłaty kolejnej raty składki wysłanego
po upływie terminu jej płatności z zagrożeniem, że brak
zapłatywtymterminiespowodujeustanieodpowiedzialności,

5) 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 warunkiem wcześniejszego zawiadomienia
BRE Ubezpieczenia o zmianach w tych umowach,

6) z dniem odstąpienia od Umowy zgodnie z ust. 1 powyżej
albo jej wypowiedzenia zgodnie z ust. 3 poniżej,

7) z dniem zmiany sposobu używania przez Ubezpieczonego
pojazdu na określone § 3 ust. 5,

8) z dniem rozwiązania zawartych z BRE Ubezpieczenia i doty-
czących tego samego pojazdu umów: ubezpieczenia auto-
cascoorazubezpieczeniaodpowiedzialnościcywilnejpojaz-
dówmechanicznychzaszkodypowstałewzwiązkuzruchem
pojazdu, a w przypadku zawarcia jednej z wymienionych
umów – z dniem rozwiązania tej umowy.
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3. Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie
z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, którego
bieg rozpoczyna się z dniem doręczenia wypowiedzenia.

§ 8
Suma Ubezpieczenia

1. Suma ubezpieczenia określona w polisie jest stała dla każdego
Ubezpieczonego w ciągu każdych 12 miesięcy, na który zawarto
umowę lub automatycznie przedłużono.

2. Suma ubezpieczenia określona w polisie stanowi górną granicę
odpowiedzialności BRE Ubezpieczenia w stosunku do każdego
Ubezpieczonego z tytułu wszystkich zdarzeń objętych ochroną
ubezpieczeniową w każdym 12-miesięcznym okresie, na jaki
zawarto umowę lub automatycznie przedłużono.

§ 9
Składka

1. Składka jest ustalana według taryfy składek obowiązującej
wdniuzawarciaUmowylubwdniuprzesłaniaUbezpieczającemu
polisy potwierdzającej automatyczne przedłużenie Umowy,
o którym mowa w § 6 ust. 3. Jej wysokość uzależniona jest od:

1) sumy ubezpieczenia,

2) liczby miejsc w pojeździe,

3) sposobu płatności składki,

4) innych czynników wpływających na prawdopodobieństwo
powstania zdarzenia objętego ubezpieczeniem.

2. WuzasadnionychprzypadkachBREUbezpieczeniaprzyustalaniu
wysokości składki może uwzględnić inne niż wskazane w ust. 1
kryteria indywidualne w szczególności dotyczące Ubezpieczo-
nego.

3. JeśliwUmowienieustalonoinaczej,składkisąustalaneza12-mie-
sięcznyokresubezpieczenia,przyczymdopuszczasięmożliwość
zapłaty składki w równych ratach.

4. Wysokość składki lub jej raty oraz terminy jej płatności są okre-
ślone w polisie. Za datę zapłaty składki lub raty składki przyjmuje
siędzieńuznaniajejnarachunkubankowymBREUbezpieczenia.

5. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną
zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może
żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając
od dnia, gdy zaszła ta okoliczność, jednak nie wcześniej niż
od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia
takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowie-
dzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

6. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy nie zwalnia Ubezpieczają-
cego z obowiązku zapłaty składki za okres, w którym BRE Ubez-
pieczenia udzielało ochrony ubezpieczeniowej.

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

8. Składkę podlegającą zwrotowi, o której mowa w ust. 7 powyżej,
liczy się proporcjonalnie do okresu niewykorzystanej ochrony
ubezpieczeniowej.

§ 10
Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego

1. W czasie trwania Umowy Ubezpieczający obowiązany jest:

1) w ciągu 5 dni roboczych zawiadomić BRE Ubezpieczenia
o wszelkich zmianach okoliczności, o które BRE Ubezpieczenia
zapytywało we wniosku o ubezpieczenie albo przed zawar-
ciemUmowywinnychpismach,atakżedanychniezbędnych
do kontaktu z BRE Ubezpieczenia (m. in. zmiana sposobu
używania pojazdu, zmiana liczby miejsc w pojeździe okre-
ślonawdowodzierejestracyjnym,zmianaadresuzameldo-
wania,adresukorespondencyjnego,adresupocztyelektro-
nicznej),

2) najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zbycia pojazdu poinfor-
mować o tym fakcie BRE Ubezpieczenia.

2. W razie zajścia nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony zobo-
wiązany jest:

1) w ciągu 7 dni powiadomić BRE Ubezpieczenia o wypadku,

2) powiadomić Policję i pogotowie o wypadku drogowym
oraz jego ofiarach,

3) poddać się leczeniu i stosować się do zaleceń mających
na celu złagodzenie skutków wypadku,

4) umożliwić BRE Ubezpieczenia dokonanie czynności nie-
zbędnych do ustalenia okoliczności powstania wypadku,
zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielić w tym celu
pomocy i wyjaśnień.

3. Obowiązki związane z zawarciem oraz wykonaniem Umowy
na cudzy rachunek, o których mowa w niniejszym paragrafie
ciążą na Ubezpieczającym i Ubezpieczonym. Jeżeli Ubezpieczony
nie wiedział o zawarciu Umowy na jego rachunek, obowiązki
te ciążą na nim od chwili, w której dowiedział się o tym fakcie.
Obowiązekzapłatyskładkiorazpoinformowaniaozbyciupojazdu
ciąży wyłącznie na Ubezpieczającym.

§ 11
Ustalenie wysokości świadczenia

1. Wysokość świadczenia ustala się po stwierdzeniu, że istnieje
związek przyczynowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem
pojazdu a trwałym inwalidztwem lub śmiercią Ubezpieczonego.

2. W przypadku śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego
wypadku, który miał miejsce w okresie ochrony ubezpieczenio-
wej, BRE Ubezpieczenia wypłaci Uposażonemu świadczenie
równe sumie ubezpieczenia z tytułu Umowy.

3. Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczę-
śliwegowypadkuzostaniepomniejszoneojużwypłaconeUbez-
pieczonemu świadczenia z tytułu trwałego inwalidztwa, o ile zda-
rzenia, z tytułu których wypłacono te świadczenia, zaszły w tym
samym 12-miesięcznym okresie, na który zawarto Umowę lub
automatycznie przedłużono.

4. W przypadku powstania trwałego inwalidztwa Ubezpieczonego
wskutek nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie
ochrony ubezpieczeniowej, BRE Ubezpieczenia wypłaci Ubezpie-
czonemuświadczenierówneokreślonemuwust.5poniżejprocen-
towi sumy ubezpieczenia z tytułu Umowy. Świadczenie zostanie
wypłacone jedynie dla przypadków trwałego inwalidztwa wymie-
nionych w ust. 5 poniżej.

5. Wyszczególnionym poniżej przypadkom trwałego inwalidztwa
został przypisany następujący procent sumy ubezpieczenia
z tytułu Umowy:

Narządy zmysłów

Utrata wzroku w obu oczach 100%

Utrata wzroku w jednym oku 35%

Utrata słuchu w obu uszach 50%

Utrata słuchu w jednym uchu 15%

Narządy ruchu

Kończyny górne

Porażenie całej kończyny górnej 60%

Utrata w stawie barkowym 70%

Utrata powyżej lub na poziomie stawu łokciowego 60%

Utrata poniżej stawu łokciowego 55%

Utrata jednej dłoni 50%

Utrata kciuka w całości 20%

Utrata palca wskazującego w całości 10%

Utrata wszystkich palców ręki 40%

Kończyny dolne

Porażenie całej kończyny dolnej 60%

Utrata w stawie biodrowym 70%

Utrata powyżej lub na poziomie stawu kolanowego 60%

Utrata poniżej stawu kolanowego 50%

Utrata stopy w całości 40%

Utrata stopy z wyłączeniem pięty 30%

Utrata palucha 5%

Utrata wszystkich palców stopy 15%

Niedowład cztero-kończynowy 100%

6. Suma świadczeń za wszystkie przypadki trwałego inwalidztwa
spowodowane jednym zdarzeniem nie może przekroczyć 100%
sumy ubezpieczenia. W przypadku częściowej utraty narządu,
która miała miejsce przed lub po dniu rozpoczęcia ochrony
ubezpieczeniowej, wymienione powyżej procenty trwałego
inwalidztwa dotyczące danego narządu zostaną zmniejszone
proporcjonalnie do stopnia trwałego inwalidztwa istniejącego
uprzednio.

7. Kolejne świadczenia wypłacane z tytułu trwałego inwalidztwa
niemogąbyćwyższeniżkwotawynikającazróżnicymiędzy100%
trwałego inwalidztwa a sumą procentów trwałego inwalidztwa
zroszczeńuznanychwprzeszłościztytułuzdarzeńzaszłychwtym
samym 12-miesięcznym okresie, na który zawarto Umowę lub
automatycznie przedłużono.

8. Ubezpieczony upoważnia BRE Ubezpieczenia do zasięgania
opinii lekarzy prowadzących leczenie oraz innych osób lub
urzędów w sprawach związanych z wypadkiem, o ile otrzymanie
tego rodzaju informacji jest niezbędne do rozpatrzenia zasadności
roszczenia.

9. Po zgłoszeniu roszczenia z tytułu trwałego inwalidztwa BRE Ubez-
pieczenia może zażądać od Ubezpieczonego poddania się
badaniom lekarskim u konsultanta medycznego wskazanego
przez BRE Ubezpieczenia i na koszt BRE Ubezpieczenia.

10. Ustalenie faktu wystąpienia trwałego inwalidztwa dokonuje
się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji, ale nie później niż
w ciągu 36 miesięcy od dnia zajścia nieszczęśliwego wypadku.

11. Jeżeli Ubezpieczony zmarł z powodów nie związanych z nieszczę-
śliwym wypadkiem, a rodzaj trwałego inwalidztwa nie został
wcześniej określony, jego ustalenia dokonują lekarze i świad-
czenie z tego tytułu wypłacane jest Uposażonemu.

12. JeżeliUbezpieczonyzmarłpoustaleniurodzajutrwałegoinwalidz-
twa z przyczyn związanych z nieszczęśliwym wypadkiem, ale
nie zostało wypłacone świadczenie z tytułu trwałego inwalidz-
twa, wówczas Uposażonemu wypłaca się tylko świadczenie
z tytułu śmierci Ubezpieczonego.

§ 12
Wypłata świadczenia

1. Ubezpieczonylub Uposażonyobowiązanyjestdostarczyćdo BRE
Ubezpieczenia dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku
o wypłatę świadczenia.

2. BRE Ubezpieczenia zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedło-
żonych mu dokumentów.

3. BREUbezpieczeniawypłaciświadczeniewterminie30dnioddaty
otrzymania zawiadomienia o wypadku, chyba że wyjaśnienie
okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności lub
wysokościświadczeniawterminie30dniokazałosięniemożliwe.
Wówczasświadczeniezostaniewypłaconewciągu14dnioddnia,
w którym przyzachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych
okoliczności było możliwe, z tym że BRE Ubezpieczenia wypłaci
bezsporną część świadczenia w terminie 30 dni od daty otrzy-
mania zawiadomienia o wypadku.

4. BRE Ubezpieczenia może odmówić wypłaty świadczenia, jeżeli
Ubezpieczający nie podał do wiadomości BRE Ubezpieczenia
znanych sobie okoliczności, o które był pytany we wniosku ubez-
pieczeniowym albo przed zawarciem Umowy w innych pismach
lubteżniepoinformowałozmianietychokolicznościwterminach
określonych w §10 ust. 1, a wypadek powstał na skutek tych
okoliczności. Jeżeli do naruszenia obowiązków informacyjnych
doszło z winy umyślnej Ubezpieczającego, w razie wątpliwości
przyjmuje się, że zdarzenie objęte ubezpieczeniem i jego następ-
stwa są skutkiem niepodanych okoliczności.

§ 13
Postanowienia końcowe

1. Do Umowy mogą być wprowadzone, za zgodą stron, postano-
wienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych
OWU.

2. Wszystkie postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalo-
nych w niniejszych OWU, w tym również wszelkie zmiany Umowy
dokonane w trakcie jej trwania, muszą być potwierdzone poprzez
wystawienie aneksu do Umowy przez BRE Ubezpieczenia.

3. Wszelkie zawiadomienia oraz oświadczenia dotyczące Umowy
mogą być skutecznie dokonywane przez strony Umowy:

1) na piśmie na adres Ubezpieczającego oraz BRE Ubezpie-
czenia,

2) faxem do BREUbezpieczenia na numer (+48 22) 444 70 70,

3) drogą elektroniczną na adres mailowy: bok@breubezpie-
czenia.pl oraz adres Ubezpieczającego podany we wniosku
o ubezpieczenie,

4) w rozmowie telefonicznej rejestrowanej i archiwizowanej
przez BRE Ubezpieczenia,

5) za pośrednictwem serwisu internetowego, w którymzłożony
został wniosek o ubezpieczenie.

4. Jeżeli Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uposażony nie zgadza
sięzdecyzjamiBREUbezpieczeniacodoodmowyzaspokojenia
roszczenia lub wysokości świadczenia, bądź chciałby złożyć
skargę lubzażaleniezwiązanezzawarciem Umowylub jej wyko-
naniem, może on wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy,
skierowanym do Zarządu BRE Ubezpieczenia.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 powyżej zostanie rozpatrzony
w ciągu 30 dni od daty wpływu do BRE Ubezpieczenia.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU stosuje się
przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego, ustawy
o działalności ubezpieczeniowej oraz inne obowiązujące akty
prawne.

7. Wszelkie spory wynikające z Umowy mogą być rozpatrywane
przez sąd właściwości ogólnej albo przez sąd właściwy dla miej-
sca zamieszkania Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, miejsca
zamieszkania lub siedziby Uposażonego lub uprawnionego
z Umowy.

8. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone
uchwałąZarząduBREUbezpieczeniaTUiRS.A.nrBRE-TU/2012/2/1/1
z dnia 6.02.2012 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia
zawieranych od dnia 11.02.2012 r.
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§ 1
Po sta no wie nia ogól ne

Ni niej sze Ogól ne Wa run ki Ubez pie cze nia Na tych mia sto wej Po mo cy
As si stan ce, zwa ne da lej OWU, sta no wią pod sta wę doza wie ra nia przez
BRE Ubez pie cze nia To wa rzy stwo Ubez pie czeń i Re ase ku ra cji S. A.,
zwa ne da lej BRE Ubez pie cze nia z oso ba mi fi zycz ny mi, praw ny mi lub
jed nost ka mi or ga ni za cyj ny mi nie po sia da ją cy mi oso bo wo ści praw nej
umów ubez pie cze nia, któ rych przed mio tem jest udzie le nie przez BRE
Ubez pie cze nia ochro ny ubez pie cze nio wej. 

§ 2
De fi ni cje

Przez po ję cia uży te w ni niej szych OWU ro zu mie się:

1. Awa ria po jaz du – ja kie kol wiek wa dli we lub nie wła ści we funk cjo -
no wa nie po jaz du unie moż li wia ją ce jaz dę wspo sób zgod ny zprze -
pi sa mi obo wią zu ją cy mi w kra ju miej sca awa rii, z wy łą cze niem
ko niecz no ści uzu peł nie nia ma te ria łów eks plo ata cyj nych (w tym
pa li wa), ob słu gi bie żą cej i okre so wej, do sta wy i mon ta żu ak ce so -
riów oraz bra ku środ ków nie zbęd nych do ob słu gi po jaz du.

2. Cen trum Po mo cy – Eu rop As si stan ce Pol ska Sp. z o. o. z sie dzi bą
w War sza wie, dzia ła ją cy w imie niu BRE Ubez pie cze nia pod miot
od po wie dzial ny za li kwi da cję szkód w za kre sie ubez pie cze nia
na tych mia sto wej po mo cy as si stan ce.

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

4. Jaz da te sto wa – po słu gi wa nie się w ru chu dro go wym po jaz dem,
po le ga ją ce na eks plo ato wa niu po jaz du w ra mach te sto wa nia
po jaz du da nej mar ki przez klien ta sa lo nu de aler skie go lub punk tu
sprze da ży ko mi so wej.

5. Kra dzież – dzia ła nie spraw cy wy czer pu ją ce zna mio na czy nów
okre ślo nych wart.278 KK (kra dzież), art.279 KK (kra dzież zwła ma -
niem), art. 280 KK (roz bój) oraz art. 289 KK (za bór w ce lu krót ko -
trwa łe go uży cia), wwy ni ku któ re go do szło doza bo ru po jaz du, je go
czę ści, lub wy po sa że nia, za bez pie czo ne go w spo sób prze wi -
dzia ny w kon struk cji po jaz du.

6. Miej sce za miesz ka nia Ubez pie czo ne go – ad res za miesz ka nia
na te re nie Pol ski, jak rów nież ad res sie dzi by (w przy pad ku osób
praw nych) wła ści cie la po jaz du wska za ne go w do wo dzie re je stra -
cyj nym al bo ad res za miesz ka nia kie row cy po jaz du.

7. Na pra wa po jaz du – usu nię cie przy czy ny unie moż li wia ją cej: kon ty -
nu owa nie po dró ży lub po wrót do miej sca za miesz ka nia Ubez pie -
czo ne go.

8. Oso ba upraw nio na do ko rzy sta nia z po jaz du – oso ba, któ ra
we szła w po sia da nie do ku men tów po jaz du oraz klu cza słu żą ce go
do je go otwar cia i uru cho mie nia, za wie dzą i zgo dą wła ści cie la
po jaz du lub in nej oso by upraw nio nej do roz po rzą dza nia ni mi. 

9. Okres eks plo ata cji – licz ba peł nych lat eks plo ata cji po jaz du li czo -
nych od da ty pierw szej re je stra cji po jaz du do ko na nej w ro ku je go
pro duk cji, a je że li pierw sza re je stra cja na stą pi ła w ko lej nym ro ku
poro ku pro duk cji, to li czo nych od31 grud nia ro ku pro duk cji po jaz du.

10. Pi lot – oso ba skie ro wa na przez Cen trum Po mo cy na miej sce
zda rze nia.

11. Po jazd– sa mo chód oso bo wy al bo sa mo chód cię ża ro wy odo pusz -
czal nej ma sie cał ko wi tej do 3,5 (trzech i pół) to ny, za re je stro wa ny
w Pol sce sto sow nie do prze pi sów usta wy Pra wo o ru chu dro go -
wym, któ re go nu me ry re je stra cyj ne zo sta ły wpi sa ne do po li sy,
z wy jąt kiem mo to ro we rów i po jaz dów szy no wych, przy cze py,
przy cze py lek kiej oraz na cze py.

12. Po li sa – do ku ment po twier dza ją cy za war cie Umo wy lub jej au to -
ma tycz ne prze dłu że nie.

13. Punkt ob słu gi– za kład na praw czy po sia da ją cy au to ry za cję pro du -
cen ta na do ko ny wa nie na praw po jaz du da nej mar ki lub in ny
za kład uzgod nio ny przez Ubez pie czo ne go z Cen trum Po mo cy,
pod wa run kiem, że nie jest on w dal szej od le gło ści od miej sca wy -
stą pie nia zda rze nia niż naj bliż szy za kład po sia da ją cy au to ry za cję.

14. Wy pa dek dro go wy – na głe ze tknię cie się z przed mio tem, oso bą
lub zwie rzę ciem znaj du ją cym się po zapo jaz dem, wsku tek któ re go
na stą pi ło uszko dze nie al bo znisz cze nie po jaz du lub je go czę ści
trwa le za mon to wa nych.

15. Ubez pie cza ją cy – wła ści ciel po jaz du, skła da ją cy wnio sek o ubez -
pie cze nie iza wie ra ją cy Umo wę, zo bo wią za ny doopła ce nia skład ki. 

16. Ubez pie czo ny – wła ści ciel po jaz du lub oso ba upraw nio na do
ko rzy sta nia z po jaz du.

17. Umo wa – umo wa ubez pie cze nia na tych mia sto wej po mo cy as si -
stan ce za war ta mię dzy BRE Ubez pie cze nia a Ubez pie cza ją cym
na pod sta wie ni niej szych OWU.

§ 3
Przed miot ubez pie cze nia

Przed mio tem ubez pie cze nia jest or ga ni za cja na tych mia sto wej po mo cy
as si stan ce zapo śred nic twem Cen trum Po mo cy ipo kry cie jej kosz tów
przez BRE Ubez pie cze nia, w za kre sie i na za sa dach okre ślo nych
w ni niej szych OWU.

§ 4
Za kres ubez pie cze nia

1. BRE Ubez pie cze nia obej mu je ochro ną ubez pie cze nio wą szko dy
po wsta łe w wy ni ku zda rzeń ma ją cych miej sce na te ry to rium Pol ski.
Do dat ko wo w wa rian cie as si stan ce w Eu ro pie oraz w wa rian cie
su per, ochro ną ob ję te są rów nież szko dy po wsta łe na te re nie
kra jów eu ro pej skich.

2. Za kres ubez pie cze nia okre śla ny jest przez Ubez pie cza ją ce go
po przez wy bra nie jed ne go z wa rian tów ubez pie cze nia, o któ rych
mo wa po ni żej. BRE Ubez pie cze nia po no si od po wie dzial ność
zgod nie zwy bra nym wa rian tem ubez pie cze nia wgra ni cach li mi -
tów od po wie dzial no ści okre ślo nych w § 14.

3. Umo wa ubez pie cze nia mo że być za war ta, z za strze że niem ust. 4
po ni żej, w wa rian cie:

1) mi ni mum,

2) stan dard,

3) as si stan ce w Eu ro pie,

4) su per.

4. W wa rian tach stan dard, as si stan ce w Eu ro pie i su per nie za wie ra
się umów dla po jaz dów, któ rych okres eks plo ata cji prze kro czył
15 lat.

§ 5
Wa riant mi ni mum

1. Ubez pie cze nie w wa rian cie mi ni mum obej mu je udzie le nie
na tych mia sto wej po mo cy as si stan ce, je że li po jazd zo stał unie -
ru cho mio ny w na stęp stwie wy pad ku dro go we go.

2. Za kres ochro ny ubez pie cze nio wej obej mu je:

1) na pra wę po jaz du na miej scu zda rze nia – w ce lu uspraw nie -
nia po jaz du Cen trum Po mo cy przy sy ła na miej sce wy pad ku
po moc dro go wą; za kres ubez pie cze nia obej mu je wy łącz nie
na pra wę po jaz du nie zbęd ną dokon ty nu owa nia po dró ży lub
po wro tu do miej sca za miesz ka nia Ubez pie czo ne go w spo -
sób bez piecz ny i zgod ny z prze pi sa mi,

2) ho lo wa nie po jaz du – je że li nie jest moż li wa na pra wa po jaz du
na miej scu zda rze nia, pi lot od ho lu je po jazd do naj bliż sze go
punk tu ob słu gi al bo miej sca za miesz ka nia Ubez pie czo ne go,
je że li nie jest ono w dal szej od le gło ści od miej sca wy stą pie -
nia zda rze nia niż naj bliż szy punkt ob słu gi.

§ 6
Wariant standard i assistance w Europie

1. Ubez pie cze nie w wa rian cie stan dard i as si stan ce w Eu ro pie
obej mu je udzie le nie Ubez pie czo ne mu na tych mia sto wej po mo cy
as si stan ce, je że li po jazd zo stał skra dzio ny lub unie ru cho mio ny
w na stęp stwie zda rzeń po wo du ją cych je go wa dli we lub nie -
wła ści we funk cjo no wa nie unie moż li wia ją ce jaz dę w spo sób
bez piecz ny lub zgod ny z prze pi sa mi obo wią zu ją cy mi w kra ju
miej sca zda rze nia, po wsta łych w wy ni ku:

1) wy pad ku dro go we go,

2) kra dzie ży czę ści skła do wych po jaz du,

3) awa rii po jaz du,

4) szko dy cał ko wi tej,

5) prze bi cia opo ny,

6) roz ła do wa nia aku mu la to ra,

7) z atan ko wa nia nie wła ści we go pa li wa,

8) utra ty lub uszko dze nia klu czy.

2. Za kres ochro ny ubez pie cze nio wej obej mu je dowy so ko ści usta lo -
ne go li mi tu zgod nie z § 14:

1) na pra wę po jaz du namiej scu zda rze nia – wce lu uspraw nie nia
po jaz du Cen trum Po mo cy przy sy ła na miej sce zda rze nia
po moc dro go wą; za kres ubez pie cze nia obej mu je wy łącz nie
na pra wę po jaz du nie zbęd ną do kon ty nu owa nia po dró ży
lub po wro tu do miej sca za miesz ka nia Ubez pie czo ne go
wspo sób bez piecz ny izgod ny zprze pi sa mi obo wią zu ją cy mi
w kra ju wy stą pie nia zda rze nia,

2) ho lo wa nie – je że li nie jest moż li wa na pra wa po jaz du, pi lot
od ho lu je po jazd do naj bliż sze go punk tu ob słu gi al bo miej sca
za miesz ka nia Ubez pie czo ne go, je że li nie jest ono w dal szej
od le gło ści od miej sca wy stą pie nia zda rze nia niż naj bliż szy
punkt ob słu gi, 

3) trans port opo ny – je że li nie ma moż li wo ści wy mia ny ko ła
namiej scu zda rze nia, Cen trum Po mo cy or ga ni zu je ipo kry wa
kosz ty trans por tu ko ła do naj bliż sze go za kła du wul ka ni za -
cyj ne go. Koszt na pra wy opo ny po kry wa Ubez pie czo ny,

4) po moc w uru cho mie niu po jaz du – je że li na sku tek roz ła do -
wa nia aku mu la to ra lub za tan ko wa nia nie wła ści we go pa li wa
po jazd jest unie ru cho mio ny, Cen trum Po mo cy or ga ni zu je
i po kry wa kosz ty je go uru cho mie nia,

5) po moc na wy pa dek utra ty lub znisz cze nia klu czy ków – je że li
na sku tek utra ty lub znisz cze nia klu czy ków nie jest moż li we
uru cho mie nie bądź otwar cie po jaz du, Cen trum Po mo cy
or ga ni zu je i po kry wa kosz ty uru cho mie nia / otwar cia po -
jaz du,

6) trans port kie row cy i pa sa że rów do naj bliż sze go warsz ta tu
– je że li w wy ni ku unie ru cho mie nia po jaz du jest on od ho lo -
wa ny przez Cen trum Po mo cy do naj bliż sze go warsz ta tu,
Cen trum Po mo cy or ga ni zu je i po kry wa kosz ty trans por tu
kie row cy ipa sa że rów unie ru cho mio ne go po jaz du donaj bliż -
sze go warsz ta tu,

7) opie kę nad dzieć mi – je że li w wy ni ku wy pad ku Ubez pie czo ny
zo stał prze wie zio ny do szpi ta la, Cen trum Po mo cy or ga ni zu je
i po kry wa kosz ty opie ki nad po dró żu ją cy mi z Ubez pie czo -
nym ma ło let ni mi dzieć mi. Świad cze nie to jest or ga ni zo wa ne
w przy pad ku, gdy Ubez pie czo ny był je dy nym opie ku nem
dzie ci w mo men cie wy pad ku,

8) opie kę nadzwie rzę ta mi – je że li wwy ni ku wy pad ku Ubez pie -
czo ny zo stał prze wie zio ny do szpi ta la, Cen trum Po mo cy
or ga ni zu je i po kry wa kosz ty opie ki nad prze wo żo ny mi
w po jeź dzie zwie rzę ta mi. Świad cze nie to jest or ga ni zo wa ne
w przy pad ku, gdy Ubez pie czo ny był je dy nym opie ku nem
zwie rząt w mo men cie wy pad ku,

9) zło mo wa nie po jaz du w przy pad ku szko dy cał ko wi tej
– or ga ni za cję le gal ne go zło mo wa nia i po kry cie kosz tów
zło mo wa nia po jaz du na wnio sek Ubez pie cza ją ce go
w ra zie wy stą pie nia szko dy cał ko wi tej.

§ 7
Wa riant su per

1. Ubez pie cze nie w wa rian cie su per obej mu je udzie le nie Ubez -
pie czo ne mu na tych mia sto wej po mo cy as si stan ce, je że li po jazd
zo stał skra dzio ny lub unie ru cho mio ny w na stęp stwie zda rzeń
po wo du ją cych je go wa dli we lub nie wła ści we funk cjo no wa nie
unie moż li wia ją ce jaz dę w spo sób bez piecz ny lub zgod ny z prze -
pi sa mi obo wią zu ją cy mi w kra ju miej sca zda rze nia, po wsta łych
w wy ni ku:

1) wy pad ku dro go we go,

2) kra dzie ży czę ści skła do wych po jaz du,

3) awa rii po jaz du,

4) szko dy cał ko wi tej,

5) prze bi cia opo ny,

6) roz ła do wa nia aku mu la to ra,

7) za tan ko wa nia nie wła ści we go pa li wa,

8) utra ty lub uszko dze nia klu czy.

2. Za kres ochro ny ubez pie cze nio wej obej mu je dowy so ko ści usta lo -
ne go li mi tu zgod nie z § 14:

1) na pra wę po jaz du na miej scu zda rze nia – w ce lu uspraw nie -
nia po jaz du Cen trum Po mo cy przy sy ła na miej sce awa rii
po moc dro go wą; za kres ubez pie cze nia obej mu je wy łącz nie
na pra wę po jaz du nie zbęd ną do kon ty nu owa nia po dró ży
lub po wro tu do miej sca za miesz ka nia Ubez pie czo ne go
wspo sób bez piecz ny izgod ny zprze pi sa mi obo wią zu ją cy mi
w kra ju wy stą pie nia zda rze nia,

2) ho lo wa nie – je że li nie jest moż li wa na pra wa po jaz du
na miej scu zda rze nia, pi lot od ho lu je po jazd do naj bliż sze go
punk tu ob słu gi al bo miej sca za miesz ka nia Ubez pie czo ne go,
je że li nie jest ono wdal szej od le gło ści odmiej sca wy stą pie nia
zda rze nia niż naj bliż szy punkt ob słu gi, 

3) trans port opo ny – je że li nie ma moż li wo ści wy mia ny ko ła
namiej scu zda rze nia, Cen trum Po mo cy or ga ni zu je ipo kry wa
kosz ty trans por tu ko ła do naj bliż sze go za kła du wul ka ni za -
cyj ne go. Koszt na pra wy opo ny po kry wa Ubez pie czo ny,

4) po moc w uru cho mie niu po jaz du – je że li na sku tek roz ła do -
wa nia aku mu la to ra lub za tan ko wa nia nie wła ści we go pa li wa
po jazd jest unie ru cho mio ny, Cen trum Po mo cy or ga ni zu je
i po kry wa kosz ty je go uru cho mie nia,

5) po moc na wy pa dek utra ty lub znisz cze nia klu czy ków – je że li
na sku tek utra ty lub znisz cze nia klu czy ków nie jest moż li we
uru cho mie nie bądź otwar cie po jaz du, Cen trum Po mo cy
or ga ni zu je ipo kry wa kosz ty uru cho mie nia / otwar cia po jaz du,

6) trans port kie row cy i pa sa że rów do naj bliż sze go warsz ta tu
– je że li w wy ni ku unie ru cho mie nia po jaz du jest on od ho lo -
wa ny przez Cen trum Po mo cy do naj bliż sze go warsz ta tu,
Cen trum Po mo cy or ga ni zu je i po kry wa kosz ty trans por tu
kie row cy i pa sa że rów unie ru cho mio ne go po jaz du
do naj bliż sze go warsz ta tu,

7) opie kę nad dzieć mi – je że li w wy ni ku wy pad ku Ubez pie -
czo ny zo stał prze wie zio ny do szpi ta la, Cen trum Po mo cy
or ga ni zu je i po kry wa kosz ty opie ki nad po dró żu ją cy mi
z Ubez pie czo nym ma ło let ni mi dzieć mi. Świad cze nie to jest
or ga ni zo wa ne w przy pad ku, gdy Ubez pie czo ny był je dy nym
opie ku nem dzie ci w mo men cie wy pad ku,

8) opie kę nadzwie rzę ta mi – je że li wwy ni ku wy pad ku Ubez pie -
czo ny zo stał prze wie zio ny do szpi ta la, Cen trum Po mo cy
or ga ni zu je i po kry wa kosz ty opie ki nad prze wo żo ny mi
w po jeź dzie zwie rzę ta mi. Świad cze nie to jest or ga ni zo wa ne
w przy pad ku, gdy Ubez pie czo ny był je dy nym opie ku nem
zwie rząt w mo men cie wy pad ku,

9) zło mo wa nie po jaz du w przy pad ku szko dy cał ko wi tej – or ga -
ni za cję le gal ne go zło mo wa nia ipo kry cie kosz tów zło mo wa nia
po jaz du na wnio sek Ubez pie cza ją ce go w ra zie wy stą pie nia
szko dy cał ko wi tej, 

10) sa mo chód za stęp czy – Cen trum Po mo cy or ga ni zu je ipo kry wa
kosz ty wy na ję cia po jaz du za stęp cze go (bez ogra ni cze nia
prze bie gu ki lo me trów) na okres na pra wy po jaz du, nie dłu żej
jed nak niż na3 dni, zza strze że niem na stę pu ją cych po sta no -
wień:

a) W za leż no ści od lo kal nych moż li wo ści, kla sa po jaz du
za stęp cze go po rów ny wal na z kla są po jaz du ubez pie -
czo ne go, omak sy mal nej po jem no ści sil ni ka2.000 cm3,

b) W przy pad ku po jaz du in wa lidz kie go, spe cjal nie za -
adap to wa ne go Cen trum Po mo cy za pew nia po jazd
za stęp czy z kie row cą, je że li ża den z pa sa że rów nie
mo że pro wa dzić do star czo ne go po jaz du za stęp cze go,

c) Świad cze nia po jaz du za stęp cze go nie obej mu ją kosz -
tów pa li wa do po jaz du za stęp cze go, kosz tów pod -
sta wie nia oraz zwro tu po jaz du za stęp cze go, opłat
do dat ko wych oraz ubez pie czeń in nych niż OC/AC,
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d) Świad cze nia po jaz du za stęp cze go przy słu gu ją wy łącz -
nie w sy tu acji, gdy Ubez pie czo ne mu przy słu gi wa ło
świad cze nie ho lo wa nia ubez pie czo ne go po jaz du,
o któ rym mo wa w § 7 ust. 2 pkt 2.

11) je że li po jazd zo stał od ho lo wa ny przez pi lo ta do punk tu
ob słu gi i nie mo że być na pra wio ny te go sa me go dnia lub
mia ła miej sce kra dzież po jaz du, a zda rze nie mia ło miej sce
w od le gło ści po wy żej 50 km od miej sca za miesz ka nia
Ubez pie czo ne go, za kres ubez pie cze nia obej mu je z uwzględ -
nie niem lo kal nych moż li wo ści, rów nież:

a) Za kwa te ro wa nie w ho te lu kie row cy i pa sa że rów – Cen -
trum Po mo cy or ga ni zu je i po kry wa kosz ty za kwa te ro -
wa nia ze śnia da niem w ho te lu trzy gwiazd ko wym
na okres nie prze kra cza ją cy cza su na pra wy po jaz du,
nie dłu żej jed nak niż na 3 dni, wraz z trans por tem
do ho te lu, z za strze że niem, iż świad cze nie za kwa te -
ro wa nia w ho te lu nie obej mu je in nych wy dat ków
po nie sio nych przez kie row cę i pa sa że rów zwią za nych
z po by tem w ho te lu, kosz ta mi roz mów te le fo nicz nych,
wy ży wie niem,

b) Trans port kie row cy ipa sa że rów domiej sca za miesz ka nia
lub do miej sca do ce lo we go po dró ży – Cen trum Po mo cy
or ga ni zu je ipo kry wa kosz ty dal sze go trans por tu domiej -
sca do ce lo we go po dró ży lub do miej sca za miesz ka nia
Ubez pie czo ne go (do bliż sze go z tych dwóch miejsc),
po cią giem I kla sy (wraz z trans por tem do i z dwor ca
ko le jo we go). Je że li czas po dró ży prze kra cza 8 go dzin,
wów czas trans port mo że się od być sa mo lo tem wkla sie
tu ry stycz nej (wraz z trans por tem do i z lot ni ska), 

12) po kry cie kosz tów spro wa dze nia po jaz du pona pra wie – Cen -
trum Po mo cy or ga ni zu je ipo kry wa kosz ty trans por tu wjed ną
stro nę po cią giem I kla sy lub sa mo lo tem (w kla sie tu ry stycz -
nej), je że li od le głość prze kra cza 1.000 km. Na ży cze nie
Ubez pie czo ne go ist nie je moż li wość ode bra nia po jaz du przez
wska za ne go w Cen trum Po mo cy kie row cę, któ ry do star czy
po jazd do miej sca za miesz ka nia Ubez pie czo ne go lub
do miej sca do ce lo we go po dró ży. W ta kim przy pad ku Ubez -
pie czo ny po kry wa koszt pa li wa, do dat ko we go ubez pie cze -
nia i opłat dro go wych. Al ter na tyw nie Cen trum Po mo cy or -
ga ni zu je i po kry wa kosz ty po dró ży kie row cy za stęp cze go
po od biór na pra wio ne go po jaz du. Świad cze nie nie obej mu je
kosz tów pa li wa i opłat dro go wych. Świad cze nia te or ga ni zo -
wa ne są dla Ubez pie czo nych, któ rzy sko rzy sta li z jed ne go
ze świad czeń wy mie nio nych w pkt. 10-11,

13) par ko wa nie po jaz du – je że li z ra cji wy stą pie nia zda rze nia
as si stan ce za cho dzi po trze ba prze cho wa nia po jaz du na do -
zo ro wa nym par kin gu płat nym, Cen trum Po mo cy zor ga ni zu je
i po kry je kosz ty par ko wa nia po jaz du,

14) do sta wę czę ści za mien nych – świad cze nie re ali zo wa ne
wy łącz nie po za gra ni ca mi Pol ski w sy tu acji, gdy czę ści
za mien ne nie zbęd ne do funk cjo no wa nia po jaz du oraz
ko niecz ne do je go na pra wy w na stęp stwie zda rze nie
upraw nia ją ce go do ko rzy sta nia ze świad czeń nie mo gą
być za pew nio ne przez punkt ob słu gi do ko nu ją cy na pra wy,

15) trans port me dycz ny – w ra zie zda rzeń nie wy ma ga ją cych
in ter wen cji po go to wia ra tun ko we go Cen trum Po mo cy or ga -
ni zu je trans port Ubez pie czo ne go z miej sca po by tu Ubez -
pie czo ne go do szpi ta la lub in nej pla ców ki me dycz nej
od po wied nio wy po sa żo nej do udzie le nia po mo cy. O ce lo -
wo ści trans por tu oraz wy bo rze środ ka trans por tu de cy du je
le karz pierw sze go kon tak tu wy sła ny przez Cen trum Po mo cy
lub le karz Cen trum Po mo cy,

16) in fo li nię me dycz ną – ca ło do bo we usłu gi in for ma cyj ne,
do ty czą ce mie dzy in ny mi ta kich za gad nień jak:

a) In for ma cja me dycz na o da nym scho rze niu, za sto so -
wa nym le cze niu, no wo cze snych me to dach le cze nia
(w ra mach obo wią zu ją cych w Pol sce prze pi sów),

b) Ba za da nych ap tek na te re nie ca łe go kra ju, w tym
rów nież ad re sy, go dzi ny pra cy oraz nu me ry te le fo nów,

c) In for ma cja far ma ceu tycz na o da nym le ku (sto so wa nie,
od po wied ni ki, dzia ła nie ubocz ne, in te rak cje z in ny mi
le ka mi, moż li wość przyj mo wa nia le ków w cza sie cią ży
i lak ta cji) – w ra mach obo wią zu ją cych w Pol sce prze pi -
sów,

d) In for ma cja o re ko men do wa nych pla ców kach me dycz -
nych na te re nie kra ju,

e) In for ma cja o re ko men do wa nych pla ców kach dia gno -
stycz nych,

f) In for ma cja o re ko men do wa nych pla ców kach od no wy
bio lo gicz nej, re ha bi li ta cyj nych i sa na to ryj nych,

g) In for ma cja o re ko men do wa nych pla ców kach lecz nic twa
za mknię te go (szpi ta le pry wat ne, szpi ta le naj wyż sze go
stop nia re fe ren cji oraz kli ni ki Aka de mii Me dycz nych),

h) In for ma cja odzia ła niach, któ re na le ży pod jąć przed oraz
w trak cie po dro ży, na przy kład nie zbęd nych szcze -
pie niach, spe cy fi ce da ne go kra ju lub re gio nu świa ta
(w aspek cie me dycz nym i ochro ny zdro wia),

i) In for ma cja o uwa run ko wa niach me dycz nych do ty czą -
cych po szcze gól nych scho rzeń oraz pro mo cji zdro wia,
w tym o die tach, cią ży, pro fi lak ty ce an ty ni ko ty no wej,

j) In for ma cja o gru pach wspar cia w Pol sce, dla osób do -
tknię tych al ko ho li zmem, trud ną sy tu acją ro dzin ną,
cier pią cych na okre ślo ne scho rze nia (np. cu krzy ce,
cho ro bę ser ca), dla ko biet po ma stek to mii, dla ro dzi -
ców cięż ko cho rych dzie ci,

k) In for ma cja o ba da niach kon tro l nych dla grup wie ko -
wych o pod wyż szo nym ry zy ku za cho ro wań.

17) Usłu gi Con cier ge – na ży cze nie Ubez pie czo ne go Cen trum
Po mo cy or ga ni zu je, o ile to moż li we, okre ślo ne świad cze nia.
Przy kła do we świad cze nia:

a) or ga ni za cja do sta wy okre ślo nych to wa rów (kwia tów,
za ku pów, al ko ho lu) pod wska za ny ad res,

b) or ga ni za cja wy po czyn ku w wy bra nym miej scu (re zer -
wa cja ho te lu, pen sjo na tu, wy ciecz ki, bi le tów lot ni czych,
ko le jo wych)

c) re zer wa cja i do star cze nie bi le tów na wy bra ny kon cert,
mecz, spek takl pod wska za ny ad res,

d) do ko na nie re zer wa cji w wy bra nej re stau ra cji, klu bie
spor to wym, cen trum biz ne so wym, sta cji ob słu gi po jaz -
dów,

e) or ga ni za cja opie ki do dzie ci,

f) or ga ni za cja wy na ję cia i pod sta wie nia sa mo cho du
za stęp cze go,

g) or ga ni za cja wy na ję cia i pod sta wie nia li mu zy ny
z kie row cą,

h) or ga ni za cja usług drob nej po mo cy do mo wej. 

Kosz ty po wyż szych świad czeń po kry wa Ubez pie czo ny i są one
za wsze przed sta wia ne Ubez pie czo ne mu przedzor ga ni zo wa niem
usłu gi.

18) Po moc praw ną – Cen trum Po mo cy zor ga ni zu je wi zy tę praw -
ni ka i/lub tłu ma cza pod czas do cho dzeń po li cyj nych oraz
zor ga ni zu je przed pła tę kau cji, czy li skon tak tu je się z oso ba
wska za ną przez Ubez pie czo ne go, któ ra wpła ci kau cję oraz
je że li bę dzie to ko niecz ne, wpła ci kau cję po uprzed nim
otrzy ma niu pie nię dzy od oso by wska za nej, 

19) Tłu ma cze nia te le fo nicz ne – w ra zie zda rze nia po za gra -
ni ca mi Pol ski Cen trum Po mo cy udzie la ubez pie czo ne mu
te le fo nicz nej po mo cy w roz mo wach z po li cją, służ ba mi
gra nicz ny mi, ośrod ka mi me dycz ny mi,

20) Zor ga ni zo wa nie tłu ma cza – Cen trum Po mo cy or ga ni zu je
udział tłu ma cza pod czas po stę po wań przy go to waw czych,
wpo stę po wa niach są do wych wsz czę tych wzwiąz ku zudzia -
łem po jaz du w wy pad ku (kosz ty tłu ma cza po kry wa Ubez -
pie czo ny),

21) Po moc ad mi ni stra cyj ną – Cen trum Po mo cy za pew nia po moc
w przy pad ku utra ty lub kra dzie ży do ku men tów po dróż nych:
ta kich jak pasz port, wi za wjaz do wa, bi let lot ni czy lub ko le jo wy
lub au to bu so wy, po le ga ją cą na udzie le niu Ubez pie czo -
ne mu nie zbęd nych in for ma cji do ty czą cych for mal no ści,
ja kich na le ży do peł nić u od po wied nich władz lub in nych
służb w ce lu uzy ska nia wy mia ny utra co nych lub skra dzio -
nych do ku men tów.

Świad cze nia okre ślo ne w pkt. 18-20 po wy żej przy słu gu ją w przy -
pad ku zda rzeń ma ją cych miej sce po za gra ni ca mi Pol ski. 

§ 8
Pakiet informacyjny

Nie za leż nie od wy bra ne go wa rian tu Umo wy, Cen trum Po mo cy, naży -
cze nie Ubez pie czo ne go udzie li in for ma cji na te mat: 
1. wa run ków po go do wych,
2. su ge ro wa nych po łą czeń i ob jaz dów, lo ka li za cji sta cji ben zy no -

wych i warsz ta tów,
3. sy tu acji na przej ściach gra nicz nych,
4. po dró ży i tu ry sty ki (np. in for ma cje na te mat kli ma tu w da nym

kra ju, szcze pień obo wiąz ko wych, wiz, atrak cji tu ry stycz nych),
5. moż li wo ści wy po ży cze nia sa mo cho du,
6. moż li wo ści sko rzy sta nia z sie ci Cen trum Po mo cy w za kre sie

ho lo wa nia po jaz du,
7. usłu go daw ców z sie ci Cen trum Po mo cy,
8. pro ce dur li kwi da cji szkód z po sia da nych przez Ubez pie czo nych

po lis ubez pie cze nio wych: OC i/lub AC,
9. po łą czeń lot ni czych i pro mo wych,
10. kosz tów pa li wa i opłat dro go wych we wska za nym kra ju,
11. moż li wo ści or ga ni za cji roz ry wek (np. re per tu ar te atrów, kin, oper,

in for ma cje o kon cer tach i in nych wy da rze niach kul tu ral nych,
in for ma cje na te mat klu bów wraz z ich ad re sa mi), wy da rzeń
spor to wych (np. in for ma cje o roz gryw kach spor to wych i ich wy ni -
kach). 

§ 9
Wyłączenia odpowiedzialności

Ochro ną ubez pie cze nio wą nie są ob ję te szko dy:

1. ob ję te za kre sem ubez pie cze nia po jaz dów au to ca sco;

2. spo wo do wa ne umyśl nie przez wła ści cie la po jaz du al bo oso bę,
z któ rą po zo sta je on we wspól nym go spo dar stwie do mo wym;

3. po wsta łe pod czas pro wa dze nia po jaz du przez wła ści cie la po -
jaz du lub oso bę upraw nio ną do ko rzy sta nia z te go po jaz du:

1) je że li w chwi li wy pad ku spraw ca pro wa dził po jazd w sta nie
nie trzeź wo ści lub wsta nie pouży ciu al ko ho lu (wro zu mie niu
prze pi sów Usta wy owy cho wa niu wtrzeź wo ści iprze ciw dzia -
ła niu al ko ho li zmo wi) lub środ ków odu rza ją cych, sub stan cji
psy cho tro po wych oraz środ ków za stęp czych (w ro zu mie niu
prze pi sów Usta wy oprze ciw dzia ła niu nar ko ma nii) lub le ków
opo dob nym dzia ła niu, astan ten miał wpływ nazaj ście lub
roz miar szko dy,

2) je że li w chwi li wy pad ku spraw ca nie po sia dał upraw nień
do pro wa dze nia po jaz du (pra wo jaz dy od po wied niej ka -
te go rii), o ile brak upraw nień do kie ro wa nia po jaz dem miał
wpływ na po wsta nie szko dy.

4. w przy pad ku od da le nia się kie ru ją ce go, bę dą ce go oso bą upraw -
nio ną do ko rzy sta nia lub roz po rzą dza nia po jaz dem, z miej sca
zda rze nia, gdy fak ty to wa rzy szą ce te mu wska zu ją na dzia ła nie
zmie rza ją ce do ukry cia oko licz no ści wy łą cza ją cych od po wie -
dzial ność BRE Ubez pie cze nia, a ma ją cych wpływ na po wsta nie
lub roz miar szko dy;

5. po wsta łe pod czas kie ro wa nia po jaz dem nie za re je stro wa nym
na te ry to rium Pol ski, a pod le ga ją cym obo wiąz ko wi re je stra cji
zgod nie z prze pi sa mi usta wy Pra wo o ru chu dro go wym,

6. po wsta łe pod czas kie ro wa nia po jaz dem, któ ry nie po sia dał
waż ne go ba da nia tech nicz ne go, po twier dzo ne go od po wied nim
wpi sem do do wo du re je stra cyj ne go, lub po twier dzo ne go in nym
do ku men tem, al bo do dat ko we go ba da nia tech nicz ne go okre ślo -
ne go w usta wie Pra wo o ru chu dro go wym, o ile stan tech nicz ny
miał wpływ na po wsta nie lub roz miar szko dy;

7. wy ni ka ją ce z po wta rza ją cych się awa rii, bę dą cych na stęp stwem
nie usu nię cia ich przy czy ny po udzie le niu świad cze nia przez
BRE Ubez pie cze nia;

8. po wsta łe w po jaz dach uży wa nych w wy ści gach i tre nin gach
do wy ści gów;

9. po wsta łe w po jaz dach uży wa nych do wy naj mu za rob ko we go
w wy po ży czal niach sa mo cho dów;

10. po wsta łe w po jaz dach uży wa nych do na uki jaz dy;

11. po wsta łe w po jaz dach uży wa nych ja ko re kwi zy ty lub do jazd
prób nych lub jazd te sto wych;

12. po wsta łe pod czas uży wa nia po jaz du ja ko na rzę dzia prze stęp -
stwa, przez wła ści cie la lub oso bę upraw nio ną do ko rzy sta nia
lub roz po rzą dza nia tym po jaz dem; 

13. po wsta łe w na stęp stwie użyt ko wa nia po jaz du nie zgod nie z je go
prze zna cze niem, a tak że za ist nia łe wsku tek nie wła ści we go
za ła do wa nia i prze wo że nia ła dun ku (ba ga żu);

14. spo wo do wa ne dzia ła nia mi wo jen ny mi, roz ru cha mi, za miesz -
ka mi, ak ta mi ter ro ru, sa bo ta żem lub po wsta łe pod czas uży cia
po jaz du w związ ku z obo wiąz ko wy mi świad cze nia mi na rzecz
woj ska, po li cji i in nych pod mio tów, a tak że do ty czą ce po jaz dów
czyn nie uczest ni czą cych w ak cjach pro te sta cyj nych, blo ka dach
dróg;

15. spo wo do wa ne dzia ła niem: ener gii ją dro wej, ska że nia ra dio ak -
tyw ne go, pro mie nio wa nia la se ro we go lub ma se ro we go oraz po la
ma gne tycz ne go i elek tro ma gne tycz ne go;

16. w po jeź dzie wpro wa dzo nym nie le gal nie na te ry to rium Pol ski
tj. wów czas, gdy po jazd wpro wa dzo ny zo stał na te ry to rium Pol ski
wbrew obo wią zu ją cym prze pi som pra wa, chy ba że Ubez pie cza ją cy
nie wie dział, bądź przy za cho wa niu na le ży tej sta ran no ści nie
mógł się do wie dzieć o tym, że po jazd zo stał wpro wa dzo ny nie le -
gal nie przez oso bę trze cią; 

17. po le ga ją ce na uszko dze niu, znisz cze niu lub kra dzie ży ba ga żu,
rze czy oso bi stych i przed mio tów po zo sta wio nych w po jeź dzie
na czas ho lo wa nia.  

§ 10
Refundacja kosztów

1. BRE Ubez pie cze nia nie zwra ca kosz tów po nie sio nych przez Ubez -
pie czo ne go, je że li nie po wia do mił ozda rze niu i nie uzy skał zgo dy
Cen trum Po mo cy, na wet je że li są one ob ję te za kre sem ubez pie -
cze nia, a ich wy so kość mie ści się w gra ni cach li mi tów od po wie -
dzial no ści, o któ rych mo wa w §14.

2. Je że li z oko licz no ści spra wy wy ni ka, że Ubez pie czo ny z przy czyn
obiek tyw nych nie był w sta nie zgło sić zda rze nia do Cen trum Po -
mo cy nie zwłocz nie po je go zaj ściu, BRE Ubez pie cze nia do ko nu je
re fun da cji po nie sio nych przez Ubez pie czo ne go kosz tów zgod nie
z po sta no wie nia mi OWU do wy so ko ści, w ja kiej zo sta ły by one
po nie sio ne, gdy by da ne świad cze nie by ło bez po śred nio zor ga ni -
zo wa ne i opła co ne przez Cen trum Po mo cy.

3. Re fun da cja, o któ rej mo wa w ust. 2 mo że zo stać do ko na na wy -
łącz nie na pod sta wie ory gi na łów ra chun ków lub fak tur za usłu gi,
któ rych koszt Ubez pie czo ny po niósł w związ ku z wy stą pie niem
zda rze nia ob ję te go ubez pie cze niem wraz zory gi na ła mi do wo dów
ich za pła ty.

4. Wnio sek o re fun da cję na le ży zło żyć pi sem nie do Cen trum Po mo cy
na ad res: Eu rop As si stan ce Pol skaSp. zo. o., ul. Wo ło ska 5,02-675
War sza wa.

5. W przy pad ku uzna nia za sad no ści wnio sku o re fun da cję Cen trum
Po mo cy dzia ła jąc wimie niu BRE Ubez pie cze nia, do ko nu je zwro tu
kosz tów wter mi nie30 dni oddnia otrzy ma nia wnio sku ore fun da cję.

§ 11
Zawarcie umowy ubezpieczenia

1. Za war cie Umo wy na stę pu je na pod sta wie wnio sku, zło żo ne go
przez Ubez pie cza ją ce go na for mu la rzu usta lo nym przez BRE
Ubez pie cze nia, skie ro wa ne go do BRE Ubez pie cze nia wy łącz nie
za po śred nic twem ser wi su in ter ne to we go lub te le fo nu. 

2. Wnio sek Ubez pie cza ją ce go sta no wi in te gral ną część Umo wy.

3. Wa run kiem za war cia Umo wy jest ak cep ta cja przez Ubez pie cza -
ją ce go Re gu la mi nu świad cze nia usług dro gą elek tro nicz ną, sta -
no wią ce go in te gral ną część Umo wy.

4. Ubez pie cza ją cy obo wią za ny jest udzie lić od po wie dzi na wszyst -
kie py ta nia za miesz czo ne we wnio sku o ubez pie cze nie lub skie -
ro wa ne do nie go na pi śmie przed za war ciem Umo wy.

5. BRE Ubez pie cze nia mo że uza leż nić za war cie Umo wy oduzy ska nia
do dat ko wych in for ma cji ma ją cych wpływ na oce nę ry zy ka ubez -
pie cze nio we go.

§ 12
Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialności

1. Umo wa za wie ra na jest na 12 mie się cy. Co ro ku, okres, na ja ki
za war to Umo wę ule ga au to ma tycz ne mu prze dłu że niu nako lej ne
12 mie się cy zgod nie z po sta no wie nia mi ust. 3 po ni żej, chy ba że
Ubez pie cza ją cy (nie póź niej niż przed upły wem okre su, na ja ki
za war to Umo wę) lub BRE Ubez pie cze nia (nie póź niej niż na14 dni
przed upły wem okre su, na ja ki za war to Umo wę) zło ży pi sem ne
oświad cze nie o nie wy ra że niu zgo dy na prze dłu że nie Umo wy,
z za strze że niem ust. 2. po ni żej.

2. Umo wa w wa rian tach: stan dard, as si stan ce w Eu ro pie i su per
nie ule ga au to ma tycz ne mu prze dłu że niu na ko lej ne 12 mie się cy,
je że li okres eks plo ata cji po jaz du, bę dą ce go przed mio tem ubez -
pie cze nia, prze kro czył 15 lat.

3. BRE Ubez pie cze nia prze śle Ubez pie cza ją ce mu po li sę po twier dza -
ją cą au to ma tycz ne prze dłu że nie Umo wy na ko lej ne 12 mie się cy
nie póź niej niż na14 dni przedda tą roz po czę cia ko lej ne go okre su
ubez pie cze nia, z uwzględ nie niem no wej wy so ko ści skład ki.

4. Wprzy pad ku au to ma tycz ne go prze dłu że nia Umo wy, Ubez pie cza -
ją ce mu przy słu gu je pra wo od stą pie nia od Umo wy w ter mi nie 14
dni od dnia roz po czę cia ko lej ne go okre su ubez pie cze nia.

5. Od po wie dzial ność BRE Ubez pie cze nia roz po czy na się w dniu
okre ślo nym w po li sie, ale nie wcze śniej niż od dnia na stęp ne go
po dniu opła ce nia skład ki lub pierw szej ra ty skład ki, z za strze że -
niem ust. 6 po ni żej.

6. BRE Ubez pie cze nia mo że wy ra zić zgo dę na roz po czę cie ochro ny
ubez pie cze nio wej wdniu zło że nia wnio sku oubez pie cze nie, o ile
w tym sa mym dniu zo sta ła opła co na skład ka lub jej pierw sza ra ta.

7. Od po wie dzial ność BRE Ubez pie cze nia koń czy się w dniu okre ślo -
nym wpo li sie lub wdniu, wktó rym Umo wa ule gła roz wią za niu lub
wy ga sła, wza leż no ści od te go, któ re z tych zda rzeń mia ło miej sce
wcze śniej. 
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§ 13
Rozwiązanie umowy ubezpieczenia

1. Ubez pie cza ją cy mo że od stą pić odumo wy ubez pie cze nia wter mi -
nie 30 dni od dnia jej za war cia, a w przy pad ku gdy jest przed się -
bior cą – w ter mi nie 7 dni od dnia jej za war cia.

2. Umo wa ubez pie cze nia roz wią zu je się:

1) z upły wem okre su ubez pie cze nia, na któ ry zo sta ła za war ta
lub au to ma tycz nie prze dłu żo na w przy pad ku zło że nia
pi sem ne go oświad cze nia o nie wy ra że niu zgo dy na prze -
dłu że nie Umo wy na ko lej ny okres ubez pie cze nia zgod nie
z § 12 ust. 1;

2) zdniem roz po czę cia ko lej ne go okre su ubez pie cze nia wprzy -
pad ku sko rzy sta nia przez Ubez pie cza ją ce go z pra wa od stą -
pie nia od Umo wy, o któ rym mo wa w § 12 ust. 4;

3) w ra zie nie opła ce nia skład ki lub jej pierw szej ra ty w ter mi nie
wprzy pad ku au to ma tycz ne go prze dłu że nia Umo wy nako lej ny
okres ubez pie cze nia – zdniem do rę cze nia Ubez pie cza ją ce mu
oświad cze nia BRE Ubez pie cze nia o wy po wie dze niu Umo wy
ze skut kiem na tych mia sto wym. W przy pad ku bra ku wy po -
wie dze nia Umo wy przez BRE Ubez pie cze nia, Umo wa wy ga sa
zkoń cem okre su, zaktó ry przy pa da ła nie za pła co na skład ka;

4) wra zie nie opła ce nia ko lej nej ra ty skład ki wter mi nie – zupły -
wem 7 dni od dnia otrzy ma nia przez Ubez pie cza ją ce go
we zwa nia do za pła ty ko lej nej ra ty skład ki wy sła ne go
po upły wie ter mi nu jej płat no ści z za gro że niem, że brak
za pła ty w tym ter mi nie spo wo du je usta nie od po wie dzial -
no ści;

5) z dniem zby cia lub wy re je stro wa nia po jaz du, z wy jąt kiem
przy pad ków, gdy zby cie po jaz du na stę pu je narzecz kre dy to -
bior cy lub ko rzy sta ją ce go z po jaz du od da ne go w le asing
– od po wied nio w ra mach umo wy kre dy to wej lub le asin go -
wej – pod wa run kiem wcze śniej sze go za wia do mie nia BRE
Ubez pie cze nia o zmia nach w tych umo wach;

6) z dniem od stą pie nia od Umo wy zgod nie z ust. 1 po wy żej;

7) z dniem zmia ny spo so bu uży wa nia przez Ubez pie czo ne go
po jaz du na okre ślo ne w § 9 ust. 7-10; 

8) z dniem roz wią za nia za war tych z BRE Ubez pie cze nia i do ty -
czą cych te go sa me go po jaz du umów: ubez pie cze nia au to -
ca scooraz ubez pie cze nia od po wie dzial no ści cy wil nej po jaz -
dów me cha nicz nych zaszko dy po wsta łe wzwiąz ku zru chem
po jaz du, a w przy pad ku za war cia jed nej z wy mie nio nych
umów – z dniem roz wią za nia tej umo wy.

§ 14
Limity odpowiedzialności

Gór ną gra ni cę od po wie dzial no ści BRE Ubez pie cze nia dla jed ne go
zda rze nia sta no wi kwo ta lub licz ba dni zgod nie z po niż szą ta be lą,
któ ra po da je li mi ty od po wie dzial no ści dla po szcze gól nych świad czeń.
Za kres świad czeń przywy bo rze okre ślo ne go wa rian tu zo stał okre ślo ny
w § 4 – § 8 OWU:

Limity obowiązujące dla wszystkich wariantów ubezpieczenia

Zakres świadczeń Polska Europa

Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia  do 400 zł do 800 zł

Holowanie do 400 zł do 800 zł

Transport opony do 200 zł do 400 zł

Pomoc w uruchomieniu pojazdu do 400 zł do 800 zł

Pomoc na wypadek utraty do 400 zł do 800 zł
lub zniszczenia kluczyków

Transport kierowcy i pasażerów  do 500 zł do 1 000 zł
do najbliższego warsztatu

Opieka nad dziećmi do 450 zł do 900 zł 
/3 dni /3 dni

Opieka nad zwierzętami do 300 zł do 600 zł
/3 dni /3 dni 

Złomowanie pojazdu do 600 zł do 600 zł
w przypadku szkody całkowitej

Zapewnienie kierowcy zastępczego  do 500 zł do 1 000 zł

Parkowanie pojazdu do 200 zł do 200 zł

Pokrycie kosztów sprowadzenia do 1 000 zł do 2 000 zł
pojazdu po naprawie

Dostawa części zamiennych — do 1 000 zł

Transport medyczny do 500 zł do 2 000 zł

Pomoc prawna — do 1 000 zł

Organizacja i pokrycie kosztów 3 dni 3 dni 
wynajmu samochodu zastępczego

§ 15
Składka ubezpieczeniowa

1. Wy so kość skład ki ubez pie cze nio wej uza leż nio na jest od wa rian tu
ubez pie cze nia.

2. Przy usta la niu wy so ko ści skład ki ubez pie cze nio wej uwzględ nia
się kosz ty zwią za ne z za war ciem umo wy ubez pie cze nia oraz
z jej wy ko na niem.

3. Wy so kość skład ki ubez pie cze nio wej usta la na jest we dług ta ry fy
obo wią zu ją cej w dniu za war cia Umo wy lub w dniu prze sła nia
Ubez pie cza ją ce mu po li sy po twier dza ją cej au to ma tycz ne prze -
dłu że nie Umo wy, o któ rym mo wa w § 12 ust. 3.

4. Je śli wUmo wie nie usta lo no ina czej, skład ki są usta la ne napo zio -
mie rocz nym, przy czym do pusz cza się moż li wość za pła ty
skład ki w rów nych ra tach. 

5. Wy so kość skład ki lub jej ra ty oraz ter mi ny jej płat no ści są
okre ślo ne w po li sie. Za da tę za pła ty skład ki lub ra ty skład ki,
przyj mu je się da tę uzna nia ra chun ku ban ko we go BRE Ubez -
pie cze nia kwo tą skład ki lub ra ty skład ki.

6. W ra zie ujaw nie nia oko licz no ści, któ ra po cią ga za so bą istot ną
zmia nę praw do po do bień stwa zda rze nia ob ję te go ochro na
ubez pie cze nio wą, każ da ze stron mo że żą dać od po wied niej
zmia ny wy so ko ści skład ki, po czy na jąc od dnia, gdy za szła ta
oko licz ność, jed nak nie wcze śniej niż od po cząt ku bie żą ce go
okre su ubez pie cze nia. W ra zie zgło sze nia ta kie go żą da nia,
dru ga stro na mo że w ter mi nie 14 dni wy po wie dzieć Umo wę
ze skut kiem na tych mia sto wym. 

7. Roz wią za nie lub wy ga śnię cie Umo wy nie zwal nia Ubez pie -
cza ją ce go z obo wiąz ku za pła ty skład ki za okres, w któ rym
BRE Ubez pie cze nia udzie la ło ochro ny ubez pie cze nio wej.

8. W ra zie roz wią za nia Umo wy przed upły wem okre su, na ja ki
zo sta ła za war ta lub au to ma tycz nie prze dłu żo na, Ubez pie cza -
ją ce mu przy słu gu je zwrot skład ki za okres nie wy ko rzy sta nej
ochro ny ubez pie cze nio wej.

9. Skład kę pod le ga ją cą zwro to wi, októ rej mo wa wust.8 po wy żej, li -
czy się pro por cjo nal nie do okre su nie wy ko rzy sta nej ochro ny
ubez pie cze nio wej.

§ 16
Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego

1. W cza sie trwa nia Umo wy Ubez pie cza ją cy obo wią za ny jest:

1) w cią gu 5 dni ro bo czych za wia do mić BRE Ubez pie cze nia
o wszel kich zmia nach oko licz no ści, o któ re BRE Ubez pie -
cze nia za py ty wa ło we wnio sku ubez pie cze nio wym al bo
przed za war ciem Umo wy w in nych pi smach, a tak że da nych
nie zbęd nych do kon tak tu zBRE Ubez pie cze nia (m. in. zmia na
spo so bu uży wa nia po jaz du, zmia na ad re su za mel do wa nia,
ad re su ko re spon den cyj ne go, ad re su pocz ty elek tro nicz nej), 

2) naj póź niej w cią gu 14 dni od dnia zby cia po jaz du po in for -
mo wać o tym fak cie BRE Ubez pie cze nia. 

2. W przy pad ku po wsta nia szko dy Ubez pie czo ny zo bo wią za ny
jest do: 

1) pod ję cia wszel kich czyn no ści ma ją cych na ce lu zmniej -
sze nie roz mia ru szko dy oraz za bez pie cze nia uszko dzo ne go
po jaz du przed dal szą szko dą,

2) w ra zie zaj ścia zda rze nia upraw nia ją ce go Ubez pie czo ne go
do ko rzy sta nia z po mo cy ofe ro wa nej przez pro du cen ta
lub im por te ra po jaz du w ra mach gwa ran cji – sko rzy sta nia
z niej w pierw szej ko lej no ści,

3. Po nad to do obo wiąz ków Ubez pie czo ne go na le ży:

1) po za ist nie niu szko dy lub uzy ska niu o niej wia do mo ści,
przed pod ję ciem ja kich kol wiek dzia łań, za wia do mić te le fo -
nicz nie Cen trum Po mo cy, dzwo niąc pod nu mer te le fo nu
(22) 205 50 32,

2) pod jąć ak tyw ną współ pra cę z Cen trum Po mo cy w ce lu
wy ja śnie nia wszel kich oko licz no ści po wsta nia szko dy
iusta le nia jej roz mia ru oraz udzie lić wy ja śnień do ty czą cych
szko dy, nie zbęd nych do usta le nia od po wie dzial no ści BRE
Ubez pie cze nia i za kre su świad czeń,

3) udzie lić pi lo to wi wszel kich nie zbęd nych peł no moc nictw
i oka zać mu do wód re je stra cyj ny po jaz du,

4) nie po wie rzać wy ko na nia usług, do któ rych speł nie nia
zo bo wią za ne jest BRE Ubez pie cze nia in nym oso bom, chy ba
że Cen trum Po mo cy nie przy stą pi dospeł nia nia świad cze nia
w okre sie 2 (dwóch) go dzin od za wia do mie nia o szko dzie
lub wy ra zi zgo dę na wy ko na nie usług przez in ną oso bę.

3. BRE Ubez pie cze nia mo że od mó wić speł nie nia świad cze nia,
je że li Ubez pie cza ją cy nie po dał do wia do mo ści BRE Ubez pie cze -
nia zna nych so bie oko licz no ści, o któ re był py ta ny we wnio sku
oubez pie cze nie al bo przedza war ciem Umo wy win nych pi smach,
lub też nie po in for mo wał o zmia nie tych oko licz no ści, a szko da
po wsta ła na sku tek tych oko licz no ści. Je że li do na ru sze nia obo -
wiąz ków in for ma cyj nych do szło z wi ny umyśl nej Ubez pie cza -
ją ce go, w ra zie wąt pli wo ści przyj mu je się, że zda rze nie ob ję te

ubez pie cze niem i je go na stęp stwa są skut kiem nie poda nych
oko licz no ści. 

4. BRE Ubez pie cze nia ma pra wo od mó wić speł nie nia świad cze nia,
je że li Ubez pie czo ny umyśl nie lub wsku tek ra żą ce go nie dbal stwa
nie wy ko nał obo wiąz ków zust. 2 pkt. 1 po wy żej za szko dy po wsta łe
z te go po wo du.

5. Obo wiąz ki zwią za ne z za war ciem oraz wy ko na niem Umo wy
na cu dzy ra chu nek, o któ rych mo wa w ni niej szym pa ra gra fie cią żą
na Ubez pie cza ją cym i Ubez pie czo nym. Je że li Ubez pie czo ny
nie wie dział o za war ciu Umo wy na je go ra chu nek, obo wiąz ki
te cią żą na nim od chwi li, w któ rej do wie dział się o tym fak cie.
Obo wią zek za pła ty skład ki oraz po wia do mie nia o sprze da ży
ubez pie czo ne go po jaz du cią ży wy łącz nie na Ubez pie cza ją cym.

§ 17
Roszczenia regresowe

1. Z dniem wy pła ty od szko do wa nia rosz cze nie Ubez pie czo ne go
prze ciw ko oso bie trze ciej, od po wie dzial nej zaszko dę, prze cho dzi
z mo cy pra wa na BRE Ubez pie cze nia do wy so ko ści kosz tów
świad czeń. Je że li BRE Ubez pie cze nia po kry ło tyl ko część szko dy,
Ubez pie cza ją ce mu przy słu gu je co do po zo sta łej czę ści pierw szeń -
stwo za spo ko je nia rosz czeń przed rosz cze niem BRE Ubez pie -
cze nia. 

2. Rosz cze nie, októ rym mo wa wust.1, nie prze cho dzi naBRE Ubez -
pie cze nia, je śli spraw cą szko dy jest oso ba, z któ rą Ubez pie czo ny
po zo sta je we wspól nym go spo dar stwie do mo wym, chy ba że
spraw ca wy rzą dził szko dę umyśl nie.

3. Ubez pie czo ny obo wią za ny jest udzie lić BRE Ubez pie cze nia
wszel kiej po mo cy przy do cho dze niu rosz czeń re gre so wych,
w tym do star czyć od po wied nie do ku men ty oraz udzie lić nie zbęd -
nych in for ma cji. 

4. Je że li Ubez pie czo ny sku tecz nie zrzekł się, w ca ło ści lub czę ści,
bez zgo dy BRE Ubez pie cze nia, praw do rosz cze nia od szko do -
waw cze go, przy słu gu ją cych mu w sto sun ku do oso by od po -
wie dzial nej za szko dę, BRE Ubez pie cze nia mo że od mó wić or -
ga ni za cji i po kry cia kosz tów świad czeń w ca ło ści lub w czę ści.
Je że li fakt ten zo sta nie ujaw nio ny już pozor ga ni zo wa niu ipo kry ciu
kosz tów świad czeń, BRE Ubez pie cze nia mo że żą dać zwro tu
ca ło ści lub czę ści tych kosz tów.

§ 18
Po sta no wie nia koń co we

1. Do Umo wy mo gą być wpro wa dzo ne, za zgo dą stron, po sta no wie -
nia do dat ko we lub od mien ne od usta lo nych w ni niej szych OWU. 

2. Wszyst kie po sta no wie nia do dat ko we lub od mien ne od usta lo -
nych w ni niej szych OWU, w tym rów nież wszel kie zmia ny Umo wy
do ko na ne w trak cie jej trwa nia, mu szą być po twier dzo ne po przez
wy sta wie nie anek su do Umo wy przez BRE Ubez pie cze nia. 

3. Wszel kie za wia do mie nia oraz oświad cze nia do ty czą ce Umo wy
mo gą być sku tecz nie do ko ny wa ne przez stro ny Umo wy:

1) napi śmie naad res Ubez pie cza ją ce go oraz BRE Ubez pie cze nia,

2) fa xem do BRE Ubez pie cze nia na nu mer (+48 22) 444 70 70,

3) dro gą elek tro nicz ną na ad res ma ilo wy: bok@breu bez pie -
cze nia.pl oraz ad res Ubez pie cza ją ce go po da ny we wnio sku
o ubez pie cze nie,

4) w roz mo wie te le fo nicz nej re je stro wa nej i ar chi wi zo wa nej
przez BRE Ubez pie cze nia,

5) za po śred nic twem ser wi su in ter ne to we go, w któ rym zło żo ny
zo stał wnio sek o ubez pie cze nie.

4. Je że li Ubez pie cza ją cy, Ubez pie czo ny lub upraw nio ny z Umo wy
ubez pie cze nia nie zga dza się z de cy zja mi BRE Ubez pie cze nia
co do od mo wy za spo ko je nia rosz cze nia, bądź chciał by zło żyć
skar gę lub za ża le nie zwią za ne z za war ciem Umo wy, lub jej wy ko -
na niem, mo że on wy stą pić z wnio skiem o roz pa trze nie spra wy,
skie ro wa nym do Za rzą du BRE Ubez pie cze nia.

5. Wnio sek, o któ rym mo wa w ust. 4 po wy żej zo sta nie roz pa trzo ny
w cią gu 30 dni od da ty wpły wu do BRE Ubez pie cze nia.

6. Wspra wach nie ure gu lo wa nych ni niej szy mi OWU sto su je się prze -
pi sy pra wa pol skie go, wtym Ko dek su Cy wil ne go, usta wy odzia łal -
no ści ubez pie cze nio wej oraz in ne obo wią zu ją ce ak ty praw ne.

7. Wszel kie spo ry wy ni ka ją ce zumo wy ubez pie cze nia mo gą być roz -
pa try wa ne przez sąd wła ści wo ści ogól nej al bo przez 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.

8. Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia zo sta ły za twier dzo ne
uchwa łą Za rzą du BRE Ubez pie cze nia TU iRS.A. nr BRE -TU/2012/2/1/1
z dnia 6.02.2012 r. i ma ją za sto so wa nie do umów ubez pie cze nia
za wie ra nych od dnia 11.02.2012 r.
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§ 1
Po sta no wie nia ogól ne

Ni niej sze Ogól ne Wa run ki Ubez pie cze nia Ochro ny Praw nej Po sia da cza
Po jaz du, zwa ne da lej OWU, sta no wią pod sta wę do za wie ra nia, przez
BRE Ubez pie cze nia To wa rzy stwo Ubez pie czeń i Re ase ku ra cji S.A.,
zwa ne da lej BRE Ubez pie cze nia, z oso ba mi fi zycz ny mi umów ubez -
pie cze nia, któ rych przed mio tem jest udzie le nie przez BRE Ubez -
pie cze nia ochro ny ubez pie cze nio wej.

§ 2
De fi ni cje po jęć

Przez po ję cia uży te w OWU ro zu mie się: 

1. Ubez pie cza ją cy – po sia dacz po jaz du, skła da ją cy wnio sek o ubez -
pie cze nie i za wie ra ją cy Umo wę oraz zo bo wią za ny do za pła ty
skład ki. Ubez pie cza ją cy jest w ni niej szej Umo wie jed no cze śnie
Ubez pie czo nym, na rzecz któ re go BRE Ubez pie cze nia udzie la
ochro ny ubez pie cze nio wej.

2. Po sia dacz po jaz du – oso ba po sia da ją ca pra wo wła sno ści po -
jaz du.

3. Umo wa – umo wa ubez pie cze nia za war ta mię dzy BRE Ubez -
pie cze nia a Ubez pie cza ją cym na pod sta wie ni niej szych OWU.

4. Po li sa – do ku ment po twier dza ją cy za war cie Umo wy lub au to -
ma tycz nej jej prze dłu że nie.

5. Su ma ubez pie cze nia – kwo ta okre ślo na w po li sie sta no wią ca
gór ną gra ni cę od po wie dzial no ści BRE Ubez pie cze nia.

6. Po jazd– sa mo chód oso bo wy al bo sa mo chód cię ża ro wy odo pusz -
czal nej ma sie cał ko wi tej do3,5 (trzech ipół) to ny, za re je stro wa ny
w Rzecz po spo li tej Pol skiej sto sow nie do prze pi sów usta wy
Pra wo o ru chu dro go wym, któ re go nu me ry re je stra cyj ne zo sta ły
wpi sa ne do po li sy.

7. Zda rze nie szko do we – zda rze nie ob ję te po sta no wie nia mi Umo wy,
ma ją ce zwią zek z użyt ko wa niem Po jaz du, któ re mo że do pro wa -
dzić do po nie sie nia przez Ubez pie cza ją ce go kosz tów ochro ny
praw nej.

8. Oso by bli skie – mał żo nek oraz dzie ci wła sne, przy spo so bio ne
lub przy ję te na wy cho wa nie.

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

10. Strajk – prze rwa w pra cy pod ję ta przez pra cow ni ków w za mia rze
wy mu sze nia speł nie nia żą dań o cha rak te rze po li tycz nym, eko no -
micz nym lub so cjal nym.

11. Ter ro ryzm/sa bo taż – nie le gal ne ak cje in dy wi du al ne lub gru po we
or ga ni zo wa ne z po bu dek po li tycz nych, re li gij nych lub ide olo gicz -
nych skie ro wa ne prze ciw ko oso bom lub obiek tom w ce lu za stra -
sze nia lud no ści i dez or ga ni za cji ży cia pu blicz ne go (ter ro ryzm) lub
dez or ga ni za cji funk cjo no wa nia trans por tu pu blicz ne go, za kła dów
pro duk cyj nych lub usłu go wych (sa bo taż).

12. Okres eks plo ata cji – licz ba peł nych lat eks plo ata cji po jaz du li czo -
nych od da ty pierw szej re je stra cji po jaz du do ko na nej w ro ku je go
pro duk cji, a je że li pierw sza re je stra cja na stą pi ła w ko lej nym ro ku
po ro ku pro duk cji, to li czo nych od 31 grud nia ro ku pro duk cji
po jaz du.

§ 3
Przed miot i za kres Ubez pie cze nia

1. Przed mio tem ubez pie cze nia jest po no sze nie kosz tów zwią za -
nych z ochro ną praw ną in te re sów Ubez pie cza ją ce go w za kre sie
prze wi dzia nym wOWU, je że li zda rze nie po wo du ją ce ko niecz ność
ochro ny praw nej mia ło zwią zek zużyt ko wa niem lub po sia da niem
po jaz du i na stą pi ło w okre sie ubez pie cze nia.

2. Umo wa nie mo że zo stać za war ta, je że li okres eks plo ata cji po jaz du
prze kro czył 20 lat.

3. Na pod sta wie ni niej szych OWU nie za wie ra się umów ubez pie -
cze nia dla po jaz dów: 

1) uży wa nych ja ko re kwi zy ty tzn. wy ko rzy sty wa nych w przed -
sta wie niu te atral nym, w te le wi zji lub fil mie, 

2) uży wa nych do na uki jaz dy, 

3) uży wa nych ja ko tak sów ki lub ja ko po jaz dy słu żą ce do prze -
wo zu pa sa że rów za opła tą, 

4) uży wa nych do prze wo zu prze sy łek ku rier skich i eks pre so -
wych,

5) na le żą cych do wy po ży czal ni sa mo cho dów i słu żą cych
do wy naj mu, 

6) uży wa nych do jazd prób nych lub te sto wych, 

7) uży wa nych do trans por tu to wa rów nie bez piecz nych.

4. BRE Ubez pie cze nia zo bo wią zu je się dowy so ko ści Su my ubez pie -
cze nia po nieść na stę pu ją ce kosz ty nie zbęd nej ochro ny praw nej
Ubez pie cza ją ce go:

1) kosz ty pro ce su przed są dem po wszech nym, w tym:

a) wy na gro dze nie ad wo ka ta lub rad cy praw ne go z ty tu łu
za stęp stwa pro ce so we go lub obro ny, do wy so ko ści
staw ki mi ni mal nej usta lo nej zgod nie z od po wied ni mi
prze pi sa mi re gu lu ją cy mi wy so kość wy na gro dze nia
za czyn no ści ad wo ka ta lub rad cy praw ne go,

b) kosz ty są do we,

c) kosz ty za są dzo ne od Ubez pie cza ją ce go na rzecz stro ny
prze ciw nej,

2) wy na gro dze nie ad wo ka ta lub rad cy praw ne go z ty tu łu re pre -
zen ta cji przed or ga na mi ad mi ni stra cji pu blicz nej w wy so -
ko ści fak tycz nie po nie sio nych kosz tów, nie wię cej jed nak
niż do kwo ty 6% Su my ubez pie cze nia za każ dą in stan cję, 

3) kosz ty po stę po wa nia eg ze ku cyj ne go wwy so ko ści fak tycz nie
po nie sio nych, jed nak w wy so ko ści nie więk szej niż łącz nie
20% Su my ubez pie cze nia. 

5. Ochro nę praw ną uwa ża się za nie zbęd ną, je że li:

1) ist nie je prze słan ki do ko rzyst ne go dla Ubez pie cza ją ce go
za koń cze nia spra wy,

2) ochro na in te re sów praw nych nie jest sprzecz na z do bry -
mi oby cza ja mi,

3) kosz ty ochro ny in te re sów praw nych nie są ra żą co wy so kie
w po rów na niu z za mie rzo nym ce lem.

6. Ochro na ubez pie cze nio wa obej mu je kosz ty zwią za ne z na stęp -
stwem zda rzeń ma ją cych zwią zek z użyt ko wa niem lub po sia da -
niem po jaz du w za kre sie:

1) do cho dze nia rosz czeń od szko do waw czych zty tu łu do zna nej
szko dy naoso bie lub mie niu, doja kich do szło wna stęp stwie
ko li zji lub wy pad ku dro go we go, 

2) obro ny w po stę po wa niach kar nych wsz czę tych prze ciw ko
Ubez pie cza ją ce mu w na stęp stwie ko li zji lub wy pad ku dro -
go we go lub na ru sze nia prze pi sów obo wią zu ją ce go pra wa
o ru chu dro go wym, 

3) re pre zen ta cji w po stę po wa niu w spra wie za trzy ma nia pra wa
jaz dy Ubez pie cza ją ce go lub do wo du re je stra cyj ne go po jaz du
wy mie nio ne go w Umo wie, o ile to po stę po wa nie zo sta ło
wsz czę te wna stęp stwie ko li zji lub wy pad ku dro go we go lub
na ru sze nia lub po dej rze nia o na ru sze nie prze pi sów obo wią -
zu ją ce go pra wa o ru chu dro go wym.

7. Wod nie sie niu do po stę po wań kar nych ochro na ubez pie cze nio wa
do ty czy wy łącz nie tych czy nów, wktó rych ka ral ne jest nie umyśl ne
po peł nie nie da ne go czy nu. W przy pad ku stwier dze nia wi ny
umyśl nej w pra wo moc nym orze cze niu są du, BRE Ubez pie cze nia
przy słu gu je pra wo żą da nia zwro tu odUbez pie cza ją ce go uprzed nio
wy pła co nych świad czeń.

8. Ochro na ubez pie cze nio wa nie obej mu je zda rzeń szko do wych
za ist nia łych przedza war ciem Umo wy lub po zo sta ją cych wzwiąz ku
przy czy no wym ze zda rze niem, któ re za ist nia ło przed za war ciem
Umo wy.

9. Ochro ną ubez pie cze nio wą ob ję te są je dy nie zda rze nia za ist nia łe
na te ry to rium Rzecz po spo li tej Pol skiej.

§ 4
Wy łą cze nia od po wie dzial no ści

Ochro na ubez pie cze nio wa nie obej mu je:

1) zda rzeń, w cza sie któ rych Ubez pie cza ją cy w chwi li wy pad ku
pro wa dził po jazd w sta nie nie trzeź wo ści lub w sta nie po uży ciu
al ko ho lu (w ro zu mie niu prze pi sów Usta wy o wy cho wa niu w trzeź -
wo ści iprze ciw dzia ła niu al ko ho li zmo wi) lub środ ków odu rza ją cych,
sub stan cji psy cho tro po wych oraz środ ków za stęp czych (w ro zu -
mie niu prze pi sów Usta wy o prze ciw dzia ła niu nar ko ma nii) lub
le ków o po dob nym dzia ła niu, a stan ten miał wpływ na po wsta -
nie lub roz miar szko dy,

2) rosz czeń wy ni ka ją cych ze zda rzeń po wsta łych w wy ni ku ra żą ce go
nie dbal stwa Ubez pie cza ją ce go, chy ba że za pła ta od szko do wa -
nia od po wia da w da nych oko licz no ściach wzglę dom słusz no ści,

3) rosz czeń wy su wa nych przez oso by bli skie w sto sun ku do Ubez -
pie cza ją ce go,

4) rosz czeń do ty czą cych ko li zji lub wy pad ków dro go wych, je że li
Ubez pie cza ją cy bę dą cy kie row cą po jaz du nie po sia dał wy ma -
ga nych upraw nień do kie ro wa nia po jaz dem, o ile brak upraw nień
do kie ro wa nia po jaz dem miał wpływ na po wsta nie szko dy,

5) rosz czeń do ty czą cych ko li zji lub wy pad ków dro go wych, je że li
po jazd nie był do pusz czo ny do ru chu lub nie po sia dał ak tu al -
nych ba dań tech nicz nych, o ile stan tech nicz ny po jaz du miał
wpływ na po wsta nie lub roz miar szko dy, 

6) rosz czeń wy ni ka ją cych z uczest nic twa w wy ści gach sa mo cho do -
wych lub tre nin gach do ta kich im prez, kon kur sach oraz pod czas
prób szyb ko ścio wych,

7) zda rzeń ubez pie cze nio wych po wsta łych wsku tek umyśl ne go
dzia ła nia Ubez pie cza ją ce go lub zwią za nych z umyśl nym po peł -
nie niem przez Ubez pie cza ją ce go prze stęp stwa lub wy kro cze nia,

8) zda rzeń po wsta łych wsku tek na pa ści lub wro gich dzia łań ob cych
sił zbroj nych (nie za leż nie, czy wy po wie dzia no woj nę, czy nie),
woj ny do mo wej, za mie szek, straj ków, sa bo ta żu, re be lii, re wo lu cji,
sta nu wo jen ne go lub ak tu ter ro ry zmu, a tak że pod czas czyn ne go
udzia łu w blo ka dach dróg, ak cjach pro te sta cyj nych,

9) zda rzeń po wsta łych wsku tek uży cia po jaz du wzwiąz ku zobo wiąz -
ko wy mi świad cze nia mi na rzecz woj ska lub po li cji lub w wy ni ku
kon fi ska ty, na cjo na li za cji, za re kwi ro wa nia, uszko dze nia lub znisz -
cze nia spo wo do wa nych w wy ni ku roz po rzą dzeń ja kie go kol wiek
rzą du lub wła dzy pań stwo wej lub lo kal nej, 

10) re pre zen to wa nia in te re sów Ubez pie cza ją ce go przed or ga na mi
ad mi ni stra cyj nym (z wy łą cze niem § 3 ust. 6 pkt. 3), po dat ko wy mi
lub cel ny mi,

11) re pre zen to wa nia in te re sów Ubez pie cza ją ce go w po stę po wa niu
przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym oraz są da mi i try bu na ła mi
mię dzy na ro do wy mi,

12) rosz czeń zwią za nych znie wy ko na niem lub nie na le ży tym wy ko na -
niem umów obej mu ją cych bez po śred nio lub po śred nio prze wóz
rze czy lub osób, a tak że rosz czeń z ty tu łu szko dy po wsta łej
na to wa rach prze wo żo nych po jaz dem wy mie nio nym w Umo wie
w ce lach za rob ko wych,

13) kosz tów po nie sio nych w po stę po wa niu wsz czę tym w okre sie
od po wie dzial no ści BRE Ubez pie cze nia, w wy ni ku ape la cji lub
wnie sie nia in ne go środ ka od wo ław cze go lub za skar że nia, je że li
do ty czą po stę po wa nia wsz czę te go przed roz po czę ciem okre su
od po wie dzial no ści BRE Ubez pie cze nia,

14) do cho dze nia rosz czeń, któ re zo sta ły prze nie sio ne naUbez pie cza -
ją ce go w dro dze prze le wu wie rzy tel no ści lub kosz tów, do któ rych
po nie sie nia zo bo wią za na jest in na oso ba niż Ubez pie cza ją cy,

15) kosz tów pro ce sów w spra wach o od szko do wa nia, wy to czo nych
prze ciw ko Ubez pie cza ją ce mu, jak rów nież od szko do wań, któ re
mu si za pła cić Ubez pie cza ją cy,

16) kosz tów ochro ny praw nej po kry tych na pod sta wie in nej umo wy
ubez pie cze nia,

17) obro ny in te re sów praw nych Ubez pie cza ją ce go w po stę po wa niu
wsz czę tym w związ ku z za rzu tem na ru sze nia za ka zu po sto ju,
za trzy my wa nia się lub par ko wa nia w nie do zwo lo nym miej scu,

18) kosz tów po nie sio nych naopła ce nie grzy wien i in nych kar pie nięż -
nych na ło żo nych na Ubez pie cza ją ce go,

19) kosz tów, któ rych po nie sie nie nie zo sta ło uzgod nio ne zBRE Ubez -
pie cze nia,

20) rosz czeń wo bec BRE Ubez pie cze nia al bo dzia ła ją ce go w je go
imie niu pod mio tu zaj mu ją ce go się li kwi da cją szkód.

§ 5
Za war cie Umo wy

1. Za war cie Umo wy na stę pu je na pod sta wie wnio sku zło żo ne go
przez Ubez pie cza ją ce go na for mu la rzu usta lo nym przez BRE
Ubez pie cze nia, skie ro wa ne go do BRE Ubez pie cze nia wy łącz nie
za po śred nic twem ser wi su in ter ne to we go lub te le fo nu.

2. Wnio sek ten sta no wi in te gral ną część Umo wy.

3. Wa run kiem za war cia Umo wy jest ak cep ta cja przez Ubez pie cza ją -
ce go Re gu la mi nu świad cze nia usług dro gą elek tro nicz ną, sta no -
wią ce go in te gral ną część Umo wy.

4. Ubez pie cza ją cy obo wią za ny jest udzie lić od po wie dzi na wszyst kie
py ta nia za miesz czo ne we wnio sku oubez pie cze nie lub skie ro wa ne
do nie go na pi śmie przed za war ciem Umo wy.

5. Pod czas trwa nia Umo wy a w szcze gól no ści po zgło sze niu zda rze -
nia szko do we go, BRE Ubez pie cze nia ma pra wo do we ry fi ka cji
in for ma cji po da nych przez Ubez pie cza ją ce go we wnio sku oraz
do ku men tów po twier dza ją cych te in for ma cje.

§ 6
Okres ubez pie cze nia i czas trwa nia od po wie dzial no ści

1. Umo wa za wie ra na jest na 12 mie się cy. Co ro ku okres, na ja ki
za war to Umo wę ule ga au to ma tycz ne mu prze dłu że niu na ko lej ne
12 mie się cy, zgod nie zpo sta no wie nia mi ust. 3 po ni żej, chy ba że
Ubez pie cza ją cy (nie póź niej niż przed upły wem okre su, na ja ki
za war to Umo wę) lub BRE Ubez pie cze nia (nie póź niej niż na14 dni
przed upły wem okre su na ja ki za war to Umo wę) zło ży pi sem ne
oświad cze nie o nie wy ra że niu zgo dy na prze dłu że nie Umo wy,
z za strze że niem ust. 2 po ni żej.

2. Umo wa nie ule ga au to ma tycz ne mu prze dłu że niu na ko lej ne
12 mie się cy, je że li okres eks plo ata cji po jaz du prze kro czył 20 lat.

3. BRE Ubez pie cze nia prze śle Ubez pie cza ją ce mu po li sę po twier dza -
ją cą au to ma tycz ne prze dłu że nie Umo wy na ko lej ne 12 mie się cy
nie póź niej niż na14 dni przedda tą roz po czę cia ko lej ne go okre su
ubez pie cze nia, z uwzględ nie niem no wej wy so ko ści skład ki.

4. W przy pad ku au to ma tycz ne go prze dłu że nia Umo wy, Ubez pie -
cza ją ce mu przy słu gu je pra wo od stą pie nia od Umo wy w ter mi nie
14 dni od dnia roz po czę cia ko lej ne go okre su ubez pie cze nia. 

5. Od po wie dzial ność BRE Ubez pie cze nia roz po czy na się w dniu
okre ślo nym w po li sie po twier dza ją cej za war cie Umo wy, ale nie
wcze śniej niż od dnia na stęp ne go po dniu opła ce nia skład ki
lub pierw szej ra ty skład ki, z za strze że niem ust. 6 po ni żej.

6. BRE Ubez pie cze nia mo że wy ra zić zgo dę naroz po czę cie się ochro ny
ubez pie cze nio wej wdniu zło że nia wnio sku oubez pie cze nie, o ile
wtym sa mym dniu zo sta ła opła co naskład ka lub jej pierw sza ra ta.

7. Od po wie dzial ność BRE Ubez pie cze nia koń czy się w dniu okre ślo -
nym w po li sie lub w dniu, w któ rym Umo wa ule gła roz wią za niu
lub wy ga sła, w za leż no ści od te go, któ re z tych zda rzeń mia ło
miej sce wcze śniej.

§ 7
Ro z wią za nie Umo wy

1. Ubez pie cza ją cy mo że od stą pić od Umo wy w ter mi nie 30 dni
od dnia jej za war cia, a w przy pad ku gdy jest przed się bior cą
– w ter mi nie 7 dni od dnia jej za war cia.

2. Roz wią za nie Umo wy na stę pu je:

1) z upły wem okre su, na ja ki Umo wa zo sta ła za war ta, lub
au to ma tycz nie prze dłu żo na w przy pad ku zło że nia pi sem -
ne go oświad cze nia o nie wy ra że niu zgo dy na prze dłu że nie
Umo wy na ko lej ny okres ubez pie cze nia zgod nie z § 6 ust. 1,

2) z dniem roz po czę cia ko lej ne go okre su ubez pie cze nia
w przy pad ku sko rzy sta nia przez Ubez pie cza ją ce go zpra wa
od stą pie nia od Umo wy, o któ rym mo wa w § 6 ust. 4, 
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3) z chwi lą wy pła ty lub wy płat od szko do wa nia w łącz nej
kwo cie rów nej Su mie ubez pie cze nia usta lo nej w po li sie, 

4) w ra zie nie opła ce nia skład ki lub jej pierw szej ra ty w ter mi nie
wprzy pad ku au to ma tycz ne go prze dłu że nia Umo wy nako lej ny
okres ubez pie cze nia – zdniem do rę cze nia Ubez pie cza ją ce mu
oświad cze nia BRE Ubez pie cze nia o wy po wie dze niu Umo wy
ze skut kiem na tych mia sto wym. W przy pad ku bra ku wy po -
wie dze nia Umo wy przez BRE Ubez pie cze nia, Umo wa wy ga sa
zkoń cem okre su, zaktó ry przy pa da ła nie za pła co naskład ka,

5) wra zie nie opła ce nia ko lej nej ra ty skład ki wter mi nie – zupły -
wem 7 dni od dnia otrzy ma nia przez Ubez pie cza ją ce go
we zwa nia do za pła ty ko lej nej ra ty skład ki wy sła ne go
po upły wie ter mi nu jej płat no ści, z za gro że niem, że brak
za pła ty wtym ter mi nie spo wo du je usta nie od po wie dzial no ści,

6) z dniem zby cia lub wy re je stro wa nia po jaz du, z wy jąt kiem
przy pad ków, gdy zby cie po jaz du na stę pu je narzecz kre dy to -
bior cy lub ko rzy sta ją ce go z po jaz du od da ne go w le asing
– od po wied nio w ra mach umo wy kre dy to wej lub le asin -
go wej – pod wa run kiem wcze śniej sze go za wia do mie nia
BRE Ubez pie cze nia o zmia nach w tych umo wach,

7) z dniem od stą pie nia od Umo wy zgod nie z ust. 1 po wy żej,

8) z dniem zmia ny spo so bu uży wa nia przez Ubez pie czo ne go
po jaz du na okre ślo ne w § 3 ust. 3,

9) z dniem roz wią za nia za war tych z BRE Ubez pie cze nia i do ty -
czą cych te go sa me go po jaz du umów: ubez pie cze nia au to -
ca sco oraz ubez pie cze nia od po wie dzial no ści cy wil nej po jaz -
dów me cha nicz nych zaszko dy po wsta łe wzwiąz ku zru chem
po jaz du, a w przy pad ku za war cia jed nej z wy mie nio nych
umów – z dniem roz wią za nia tej umo wy. 

§ 8
Su ma Ubez pie cze nia 

1. Okre ślo na w po li sie su ma ubez pie cze nia sta no wi gór ną gra ni cę
od po wie dzial no ści BRE Ubez pie cze nia zty tu łu wszyst kich zda rzeń,
któ re za szły w każ dym 12-mie sięcz nym okre sie, na ja ki za war to
Umo wę lub au to ma tycz nie prze dłu żo no.

2. Su ma ubez pie cze nia ule ga zmniej sze niu o kwo ty wy pła co nych
świad czeń, o ile zda rze nia, z ty tu łu któ rych wy pła co no te świad -
cze nia, za szły w tym sa mym 12-mie sięcz nym okre sie, na któ ry
za war to Umo wę lub au to ma tycz nie prze dłu żo no, aż dojej wy czer -
pa nia. 

§ 9
Skład ka 

1. Skład ka jest usta la na we dług ta ry fy skła dek obo wią zu ją cej wdniu
za war cia Umo wy lub w dniu prze sła nia Ubez pie cza ją ce mu po li sy
po twier dza ją cej au to ma tycz ne prze dłu że nie Umo wy, o któ rym
mo wa w § 6 ust. 3. Jej wy so kość uza leż nio na jest od:

1) su my ubez pie cze nia,

2) spo so bu płat no ści skład ki,

3) in nych czyn ni ków wpły wa ją cych na praw do po do bień stwo
po wsta nia zda rze nia szko do we go lub na wy so kość świad -
cze nia.

2. Wuza sad nio nych przy pad kach BRE Ubez pie cze nia przyusta la niu
wy so ko ści skład ki mo że uwzględ nić in ne niż wska za ne w ust. 1
kry te ria in dy wi du al ne, w szcze gól no ści do ty czą ce Ubez pie cza -
ją ce go lub przed mio tu ubez pie cze nia.

3. Je śli wUmo wie nie usta lo no ina czej, skład ki są usta la ne napo zio -
mie rocz nym, przyczym do pusz cza się moż li wość za pła ty skład ki
w rów nych ra tach w ter mi nach i wy so ko ściach okre ślo nych
we wnio sku. 

4. Wy so kość skład ki lub jej ra ty oraz ter mi ny jej płat no ści są okre ślo ne
w po li sie. Za da tę za pła ty skład ki lub ra ty skład ki przyj mu je się
dzień uzna nia ra chun ku ban ko we go BRE Ubez pie cze nia kwo tą
skład ki lub ra ty skład ki.

5. Roz wią za nie lub wy ga śnię cie Umo wy nie zwal nia Ubez pie cza ją -
ce go z obo wiąz ku za pła ty skład ki za okres, w któ rym BRE Ubez -
pie cze nia udzie la ło ochro ny ubez pie cze nio wej.

6. Wra zie roz wią za nia Umo wy przed upły wem okre su, na ja ki zo sta ła
za war ta lub au to ma tycz nie prze dłu żo na, Ubez pie cza ją ce mu
przy słu gu je zwrot skład ki za okres nie wy ko rzy sta nej ochro ny
ubez pie cze nio wej. 

7. Skład kę pod le ga ją cą zwro to wi, októ rej mo wa wustę pie po wy żej,
li czy się pro por cjo nal nie do okre su nie wy ko rzy sta nej ochro ny
ubez pie cze nio wej.

§ 10
Obo wiąz ki Ubez pie cza ją ce go

1. W cza sie trwa nia Umo wy Ubez pie cza ją cy obo wią za ny jest:

1) w cią gu 5 dni ro bo czych za wia do mić BRE Ubez pie cze nia
o wszel kich zmia nach oko licz no ści, o któ re BRE Ubez pie -
cze nia za py ty wa ło we wnio sku o ubez pie cze nie al bo przed
za war ciem Umo wy w in nych pi smach, a tak że da nych nie -
zbęd nych do kon tak tu z BRE Ubez pie cze nia (m. in. zmia na
ad re su za mel do wa nia, ad re su ko re spon den cyj ne go, ad re su
pocz ty elek tro nicz nej),

2) naj póź niej w cią gu 14 dni od dnia zby cia po jaz du po in for -
mo wać o tym fak cie BRE Ubez pie cze nia.

2. W ra zie po wsta nia zda rze nia szko do we go Ubez pie cza ją cy zo bo -
wią za ny jest:

1) w cią gu 7 dni ro bo czych po in for mo wać BRE Ubez pie cze nia
o za ist nie niu zda rze nia szko do we go, wy ja śnić wszyst kie
oko licz no ści zda rze nia oraz przed ło żyć ma te ria ły do wo do we
i do ku men ty,

2) użyć wszel kich do stęp nych środ ków w ce lu zmniej sze nia
i ogra ni cze nia prze wi dy wa nych kosz tów,

3) uni kać dzia łań lub za nie chać dzia łań, któ re mo gło by spo wo -
do wać nie po trzeb ne zwięk sze nie kosz tów lub trud no ści
w uzy ska niu ich zwro tu od stro ny prze ciw nej.

§ 11
Ochro na ubez pie cze nio wa

1. BRE Ubez pie cze nia ma obo wią zek, w cią gu dwóch ty go dni
od po wzię cia od Ubez pie cza ją ce go in for ma cji o zda rze niu
ubez pie cze nio wym oraz otrzy ma nia do ku men tów po trzeb nych
do spraw dze nia za sad no ści rosz cze nia, w for mie pi sem nej
po twier dzić udzie le nie ochro ny ubez pie cze nio wej lub od mó wić
świad cze nia, po da jąc przy czy ny od mo wy.

2. Je że li z ca ło kształ tu sta nu fak tycz ne go z uwzględ nie niem sta nu
praw ne go i ze bra ne go ma te ria łu do wo do we go wy ni ka, że nie ma
moż li wo ści ko rzyst ne go dla Ubez pie cza ją ce go za koń cze nia
spra wy lub jej kosz ty po zo sta ją w ra żą cej dys pro por cji do za mie -
rzo ne go ce lu, BRE Ubez pie cze nia ma obo wią zek nie zwłocz nie
po wia do mić otym napi śmie Ubez pie cza ją ce go, po da jąc uza sad -
nie nie swo je go sta no wi ska.

3. Ubez pie cza ją ce mu przy słu gu je pra wo swo bod ne go wy bo ru
ad wo ka ta lub rad cy praw ne go w za kre sie re pre zen to wa nia lub
wspie ra nia je go in te re sów wpo stę po wa niu są do wym lub po za są -
do wym.

§ 12
Wy pła ta świad czeń

1. Ubez pie cza ją cy obo wią za ny jest do star czyć do BRE Ubez pie cze nia
do ku men ty nie zbęd ne do roz pa trze nia wnio sku o po kry cie
kosz tów ochro ny praw nej.

2. BRE Ubez pie cze nia za strze ga so bie pra wo do we ry fi ka cji
przed ło żo nych mu do ku men tów.

3. Kosz ty nie zbęd nej ochro ny praw nej, o któ rych mo wa w § 3, są
wpła ca ne na wska za ny przez Ubez pie cza ją ce go ra chu nek
ban ko wy, po otrzy ma niu przez BRE Ubez pie cze nia do ku men tów

stwier dza ją cych obo wią zek ich za pła ty przez Ubez pie cza ją ce go
w ter mi nie 14 dni od da ty otrzy ma nia tych do ku men tów, o ile
BRE Ubez pie cze nia po twier dzi udzie le nie ochro ny ubez pie cze -
nio wej.

4. Do ku men ta mi, októ rych mo wa wust.3 po wy żej są wszcze gól no -
ści fak tu ry, we zwa nia są dów lub in nych or ga nów, a tak że od pi sy
orze czeń są dów lub in nych or ga nów.

§ 13
Zwrot świad czeń

1. W przy pad ku, gdy BRE Ubez pie cze nia wy pła ci ło kosz ty nie zbęd -
nej ochro ny praw nej, o któ rych mo wa w § 3, Ubez pie cza ją cy
zo bo wią za ny jest do po in for mo wa nia BRE Ubez pie cze nia o spo -
so bie za koń cze nia spra wy iprze ka za nia ko pii wy ro ku sa do we go,
ugo dy lub in ne go do ku men tu po twier dza ją ce go za koń cze nie
spra wy, w ter mi nie 7 dni od otrzy ma nia te go do ku men tu.

2. W przy pad ku, gdy BRE Ubez pie cze nia wy pła ci ło kosz ty nie zbęd nej
ochro ny praw nej, októ rych mo wa w§3, anamo cy pra wo moc ne go
wy ro ku są do we go, ugo dy lub in ne go do ku men tu po twier dza -
ją ce go za koń cze nie spra wy Ubez pie cza ją cy uzy skał od stro ny
prze ciw nej zwrot tych kosz tów w ca ło ści lub czę ści, zo bo wią za ny
jest on do zwro tu BRE Ubez pie cze nia od zy ska nych kwot bez we -
zwa nia, w cią gu 7 dni od uzy ska nia zwro tu od stro ny prze ciw nej.

§ 14
Po sta no wie nia koń co we

1. Do Umo wy mo gą być wpro wa dzo ne, za zgo dą stron, po sta no wie -
nia do dat ko we lub od mien ne odusta lo nych wni niej szych OWU. 

2. Wszyst kie po sta no wie nia do dat ko we lub od mien ne odusta lo nych
wni niej szych OWU, wtym rów nież wszel kie zmia ny Umo wy do ko -
na ne w trak cie jej trwa nia mu szą być po twier dzo ne po przez wy -
sta wie nie anek su do Umo wy przez BRE Ubez pie cze nia.

3. Wszel kie za wia do mie nia oraz oświad cze nia do ty czą ce Umo wy
mo gą być sku tecz nie do ko ny wa ne przez stro ny Umo wy:

1) na pi śmie na ad res Ubez pie cza ją ce go oraz BRE Ubez pie -
cze nia,

2) fa xem do BRE Ubez pie cze nia na nu mer (+48 22) 444 70 70,

3) dro gą elek tro nicz ną na ad res ma ilo wy: bok@breu bez pie -
cze nia.pl oraz ad res Ubez pie cza ją ce go po da ny we wnio sku
o ubez pie cze nie,

4) w roz mo wie te le fo nicz nej re je stro wa nej i ar chi wi zo wa nej
przez BRE Ubez pie cze nia,

5) za po śred nic twem ser wi su in ter ne to we go, w któ rym zło żo ny
zo stał wnio sek o ubez pie cze nie.

4. Je że li Ubez pie cza ją cy nie zga dza się zde cy zja mi BRE Ubez pie cze nia
co do od mo wy za spo ko je nia rosz cze nia, bądź chciał by zło żyć
skar gę lub za ża le nie zwią za ne z za war ciem Umo wy, lub jej wy -
ko na niem, mo że on wy stą pić zwnio skiem o roz pa trze nie spra wy,
skie ro wa nym do Za rzą du BRE Ubez pie cze nia. 

5. Wnio sek, o któ rym mo wa w ust. 4 po wy żej zo sta nie roz pa trzo ny
w cią gu 30 dni od da ty wpły wu do BRE Ubez pie cze nia.

6. Wspra wach nie ure gu lo wa nych ni niej szy mi OWU sto su je się prze -
pi sy pra wa pol skie go, w tym Ko dek su Cy wil ne go, usta wy o dzia -
łal no ści ubez pie cze nio wej oraz in ne obo wią zu ją ce ak ty praw ne.

7. Wszel kie spo ry wy ni ka ją ce z Umo wy mo gą być roz pa try wa ne
przez sąd wła ści wo ści ogól nej al bo przez sąd wła ści wy dla miej sca
za miesz ka nia Ubez pie cza ją ce go al bo miej sca za miesz ka nia lub
sie dzi by upraw nio ne go z Umo wy ubez pie cze nia.

8. Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia zo sta ły za twier dzo ne
uchwa łą Za rzą du BRE Ubez pie cze nia TU iRS.A. nr BRE -TU/2012/2/1/1
z dnia 6.02.2012 r. i ma ją za sto so wa nie do umów ubez pie cze nia
za wie ra nych od dnia 11.02.2012 r.

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 Wydzia∏ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
KRS 0000271543 • REGON 140806789 • NIP 107 000 61 55 
Wysokość Kapitału Zakładowego: 12941177 PLN opłacony w całości



9 >

§ 1
Po sta no wie nia ogól ne

Ni niej sze Ogól ne Wa run ki Ubez pie cze nia Utra ty Ży cia Po sia da cza
Po jaz du Wsku tek Nie szczę śli we go Wy pad ku, zwa ne da lej OWU,
sta no wią pod sta wę do za wie ra nia przez BRE Ubez pie cze nia To wa rzy -
stwo Ubez pie czeń iRe ase ku ra cjiS.A., zwa ne da lej BRE Ubez pie cze nia,
z oso ba mi fi zycz ny mi umów ubez pie cze nia, któ rych przed mio tem
jest udzie le nie przez BRE Ubez pie cze nia ochro ny ubez pie cze nio wej.

§ 2
De fi ni cje po jęć

Przez po ję cia uży te w ni niej szych OWU ro zu mie się:

1. Ubez pie cza ją cy– po sia dacz po jaz du skła da ją cy wnio sek oubez -
pie cze nie i za wie ra ją cy Umo wę oraz zo bo wią za ny do za pła ty
skład ki. Ubez pie cza ją cy jest w Umo wie jed no cze śnie Ubez pie -
czo nym, na rzecz któ re go BRE Ubez pie cze nia udzie la ochro ny
ubez pie cze nio wej.

2. Po sia dacz po jaz du – oso ba po sia da ją ca pra wo wła sno ści po -
jaz du.

3. Upo sa żo ny – oso ba (lub oso by) wy zna czo na przez Ubez pie -
cza ją ce go, upraw nio na do otrzy ma nia świad cze nia w przy pad ku
je go śmier ci w wy ni ku nie szczę śli we go wy pad ku. Je że li Ubez pie -
cza ją cy nie wy zna czył Upo sa żo ne go, Upo sa żo ny zmarł przed
śmier cią Ubez pie cza ją ce go lub umyśl nie przy czy nił się do śmier ci
Ubez pie cza ją ce go, świad cze nie wy pła ca ne jest człon kom ro dzi ny
Ubez pie cza ją ce go z po mi nię ciem Upo sa żo ne go, we dług na stę -
pu ją cej ko lej no ści:

a) mał żon ko wi,

b) dzie ciom, w rów nych czę ściach, je śli brak jest mał żon ka,

c) ro dzi com, w rów nych czę ściach, je śli brak jest mał żon ka
i dzie ci,

d) ro dzeń stwu w rów nych czę ściach, je śli brak jest mał żon ka,
dzie ci i ro dzi ców,

e) in nym usta wo wym spad ko bier com, je że li brak jest mał -
żon ka, dzie ci, ro dzi ców i ro dzeń stwa.

4. Umo wa – umo wa ubez pie cze nia za war ta mię dzy BRE Ubez pie -
cze nia a Ubez pie cza ją cym na pod sta wie ni niej szych OWU.

5. Po li sa – do ku ment po twier dza ją cy za war cie Umo wy lub au to -
ma tycz ne jej prze dłu że nie.

6. Su ma ubez pie cze nia – kwo ta okre ślo na w po li sie sta no wią ca
gór ną gra ni cę od po wie dzial no ści BRE Ubez pie cze nia. 

7. Po jazd – sa mo chód oso bo wy al bo sa mo chód cię ża ro wy o do -
pusz czal nej ma sie cał ko wi tej do3,5 (trzech ipół) to ny, za re je stro -
wa ny w Rzecz po spo li tej Pol skiej sto sow nie do prze pi sów usta wy
Pra wo o ru chu dro go wym, któ re go nu me ry re je stra cyj ne zo sta ły
wpi sa ne do po li sy.

8. Nie szczę śli wy wy pa dek – przy pad ko we zda rze nie wy stę pu ją ce
na gle, wy wo ła ne przy czy ną ze wnętrz ną, nie za leż ne odwo li Ubez -
pie cza ją ce go; za nie szczę śli wy wy pa dek nie uwa ża się za wa łu
ser ca, uda ru mó zgu i in nych cho rób, na wet wy stę pu ją cych na gle.

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

10. Strajk – prze rwa w pra cy pod ję ta przez pra cow ni ków w za mia rze
wy mu sze nia speł nie nia żą dań o cha rak te rze po li tycz nym, eko no -
micz nym lub so cjal nym.

11. Ter ro ryzm/sa bo taż – nie le gal ne ak cje in dy wi du al ne lub gru po we
or ga ni zo wa ne z po bu dek po li tycz nych, re li gij nych lub ide olo gicz -
nych skie ro wa ne prze ciw ko oso bom lub obiek tom w ce lu za stra -
sze nia lud no ści i dez or ga ni za cji ży cia pu blicz ne go (ter ro ryzm),
lub dez or ga ni za cji funk cjo no wa nia trans por tu pu blicz ne go, za kła -
dów pro duk cyj nych lub usłu go wych (sa bo taż).

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

13. Jaz da te sto wa – po słu gi wa nie się w ru chu dro go wym po jaz dem,
po le ga ją ce na eks plo ato wa niu po jaz du w ra mach te sto wa nia
po jaz du da nej mar ki przez klien ta sa lo nu de aler skie go lub punk tu
sprze da ży ko mi so wej.

14. Okres eks plo ata cji – licz bę peł nych lat eks plo ata cji po jaz du
li czo nych od da ty pierw szej re je stra cji po jaz du do ko na nej w ro ku
je go pro duk cji, a je że li pierw sza re je stra cja na stą pi ła w ko lej nym
ro ku po ro ku pro duk cji, to li czo nych od 31 grud nia ro ku pro duk cji
po jaz du.

§ 3
Przed miot i za kres Ubez pie cze nia

1. Przed mio tem ubez pie cze nia jest na stęp stwo nie szczę śli we go
wy pad ku w po sta ci śmier ci Ubez pie cza ją ce go.

2. Za kres ubez pie cze nia obej mu je śmierć Ubez pie cza ją ce go
po wsta łą bez po śred nio wsku tek nie szczę śli we go wy pad ku
po jaz du zwią za ne go z:

1) ru chem po jaz du,

2) wy sia da niem lub wsia da niem do po jaz du,

3) za trzy ma niem, po sto jem lub na pra wą po jaz du,

4) za ła dun kiem, roz ła dun kiem lub wy ła dun kiem po jaz du
na tra sie jaz dy,

5) po ża rem lub wy bu chem po jaz du.

3. Na pod sta wie ni niej szych OWU nie za wie ra się umów, je że li
okres eks plo ata cji po jaz du prze kro czył 20 lat.

4. Na pod sta wie ni niej szych OWU nie za wie ra się umów ubez -
pie cze nia, w przy pad ku gdy Ubez pie cza ją cy uży wa po jazd: 

1) ja ko re kwi zyt tzn. po jazd jest wy ko rzy sty wa ny w przed -
sta wie niu te atral nym, w te le wi zji lub fil mie, 

2) do na uki jaz dy, 

3) ja ko tak sów ka lub ja ko po jazd słu żą cy do prze wo zu pa sa że -
rów za opła tą, 

4) do prze wo zu prze sy łek ku rier skich lub eks pre so wych, 

5) do wy naj mu, w sy tu acji gdy po jazd ten na le ży do wy po ży -
czal ni sa mo cho dów, 

6) do jazd prób nych lub te sto wych, 

7) do trans por tu to wa rów nie bez piecz nych.

5. Ochro ną ubez pie cze nio wą ob ję te są zda rze nia po wsta łe na te ry -
to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej, Al ba nii, An do ry, Au strii, Bel gii,
Bia ło ru si, Bo śni i Her ce go wi ny, Buł ga rii, Chor wa cji, Cy pru, Czech,
Da nii, Es to nii, Fin lan dii, Fran cji, Gre cji, Hisz pa nii, Ho lan dii, Ir lan dii,
Is lan dii, Lich ten ste in, Li twy, Luk sem bur ga, Ło twy, Ma ce do nii, Mal ty,
Moł da wii, Mo na ko, Nie miec, Nor we gii, Por tu ga lii, Ro sji (w czę ści
eu ro pej skiej), Ru mu nii, San Ma ri no, Ser bii, Czar no gó ry, Sło wa cji,
Sło we nii, Szwaj ca rii, Szwe cji, Tur cji (w czę ści eu ro pej skiej),
Ukra iny, Wa ty ka nu, Wę gier, Wiel kiej Bry ta nii i Włoch.

§ 4
Wy łą cze nia od po wie dzial no ści

Zakres ubezpieczenia nie obejmuje wypadków:

1) spo wo do wa nych przez Ubez pie cza ją ce go, je że li wchwi li wy pad ku
pro wa dził po jazd w sta nie nie trzeź wo ści lub w sta nie po uży ciu
al ko ho lu (w ro zu mie niu prze pi sów Usta wy o wy cho wa niu w trzeź -
wo ści i prze ciw dzia ła niu al ko ho li zmo wi) lub środ ków odu rza ją -
cych, sub stan cji psy cho tro po wych oraz środ ków za stęp czych
(w ro zu mie niu prze pi sów o prze ciw dzia ła niu nar ko ma ni) lub
le ków o po dob nym dzia ła niu, a stan ten miał wpływ na zaj ście
lub roz miar szko dy,

2) spo wo do wa nych przez Ubez pie cza ją ce go, je że li w chwi li wy pad ku
nie po sia dał upraw nień do pro wa dze nia po jaz du (pra wo jaz dy
od po wied niej ka te go rii), o ile brak upraw nień do kie ro wa nia
po jaz dem miał wpływ na po wsta nie szko dy,

3) spo wo do wa nych wsku tek usi ło wa nia po peł nie nia lub po peł -
nie nia prze stęp stwa przez Ubez pie cza ją ce go,

4) po wsta łych wsku tek na pa ści lub wro gich dzia łań ob cych sił
zbroj nych, nie za leż nie, czy wy po wie dzia no woj nę, czy nie, woj ny
do mo wej, za mie szek, straj ków, sa bo ta żu, re be lii, re wo lu cji, sta nu
wo jen ne go lub ak tu ter ro ry zmu, a tak że pod czas czyn ne go udzia łu
w blo ka dach dróg, ak cjach pro te sta cyj nych,

5) spo wo do wa nych bez po śred nio lub po śred nio ener gią ją dro wą
lub pro mie nio wa niem ra dio ak tyw nym,

6) spo wo do wa nych sa mo bój stwem,

7) zwią za nych zudzia łem wwy ści gach sa mo cho do wych, kon kur sach,
raj dach, tre nin gach, pod czas jazd prób nych, jaz dach te sto wych,
a tak że pod czas prób szyb ko ścio wych,

8) po wsta łych wsku tek cho ro by psy chicz nej, nie do ro zwo ju umy sło -
we go lub za bu rzeń psy chicz nych Ubez pie cza ją ce go oraz ich
skut ków, a tak że ata ku kon wul sji, epi lep sji,

9) po wsta łe pod czas kie ro wa nia po jaz dem nie za re je stro wa nym
na te ry to rium Rzecz po spo li tej Pol skiej, a pod le ga ją cym obo wiąz -
ko wi re je stra cji zgod nie z prze pi sa mi usta wy Pra wo o ru chu
dro go wym, 

10) po wsta łe pod czas kie ro wa nia po jaz dem, któ ry nie po sia dał
waż ne go ba da nia tech nicz ne go, po twier dzo ne go od po wied nim
wpi sem do do wo du re je stra cyj ne go, lub po twier dzo ne go in nym
do ku men tem, al bo do dat ko we go ba da nia tech nicz ne go okre ślo -
ne go w usta wie Pra wo o ru chu dro go wym, o ile stan tech nicz ny
po jaz du miał wpływ na po wsta nie szko dy,

11) spo wo do wa nych z wi ny umyśl nej Ubez pie cza ją ce go, 

12) spo wo do wa nych wsku tek ra żą ce go nie dbal stwa Ubez pie cza -
ją ce go, chy ba że za pła ta od szko do wa nia od po wia da w da nych
oko licz no ściach wzglę dom słusz no ści.

§ 5
Za war cie Umo wy

1. Za war cie Umo wy na stę pu je na pod sta wie wnio sku zło żo ne go
przez Ubez pie cza ją ce go na for mu la rzu usta lo nym przez BRE
Ubez pie cze nia, skie ro wa ne go do BRE Ubez pie cze nia wy łącz nie
za po śred nic twem ser wi su in ter ne to we go lub te le fo nu.

2. Wnio sek ten sta no wi in te gral ną część Umo wy.

3. Wa run kiem za war cia Umo wy jest ak cep ta cja przez Ubez pie -
cza ją ce go Re gu la mi nu świad cze nia usług dro gą elek tro nicz ną,
sta no wią ce go in te gral ną część Umo wy.

4. Ubez pie cza ją cy obo wią za ny jest udzie lić od po wie dzi na wszyst -
kie py ta nia za miesz czo ne we wnio sku o ubez pie cze nie lub
skie ro wa ne do nie go na pi śmie przed za war ciem Umo wy.

5. BRE Ubez pie cze nia za strze ga so bie pra wo do uza leż nie nia
za war cia Umo wy od in dy wi du al nej oce ny ry zy ka.

§ 6
Okres ubez pie cze nia i czas trwa nia od po wie dzial no ści

1. Umo wa za wie ra na jest na 12 mie się cy. Co ro ku okres na ja ki
za war to Umo wę ule ga au to ma tycz ne mu prze dłu że niu na ko lej ne

12 mie się cy zgod nie z po sta no wie nia ust. 3 po ni żej, chy ba że
Ubez pie cza ją cy (nie póź niej niż przed upły wem okre su na ja ki
za war to Umo wę) lub BRE Ubez pie cze nia (nie póź niej niż na14 dni
przed upły wem okre su na ja ki za war to Umo wę) zło ży pi sem ne
oświad cze nie o nie wy ra że niu zgo dy na prze dłu że nie Umo wy,
z za strze że niem ust. 2 po ni żej.

2. Umo wa nie ule ga au to ma tycz ne mu prze dłu że niu na ko lej ne
12 mie się cy, je że li okres eks plo ata cji po jaz du prze kro czył 20 lat.

3. BRE Ubez pie cze nia prze śle Ubez pie cza ją ce mu po li sę po twier dza -
ją cą au to ma tycz ne prze dłu że nie Umo wy na ko lej ne 12 mie się cy
nie póź niej niż na 14 dni przed da tą roz po czę cia ko lej ne go
okre su ubez pie cze nia, z uwzględ nie niem no wej wy so ko ści
skład ki.

4. W przy pad ku au to ma tycz ne go prze dłu że nia Umo wy Ubez pie -
cza ją ce mu przy słu gu je pra wo od stą pie nia od Umo wy w ter mi nie
14 dni od dnia roz po czę cia ko lej ne go okre su ubez pie cze nia.

5. Od po wie dzial ność BRE Ubez pie cze nia roz po czy na się w dniu
okre ślo nym w po li sie po twier dza ją cej za war cie Umo wy, ale nie
wcze śniej niż od dnia na stę pu ją ce go po dniu opła ce nia skład ki
lub pierw szej ra ty skład ki, z za strze że niem ust. 6 po ni żej

6. BRE Ubez pie cze nia mo że wy ra zić zgo dę na roz po czę cie się
ochro ny ubez pie cze nio wej w dniu zło że nia wnio sku o ubez pie -
cze nie, o ile w tym sa mym dniu zo sta ła opła co na skład ka lub
jej pierw sza ra ta.

7. Od po wie dzial ność BRE Ubez pie cze nia koń czy się w dniu okre ślo -
nym w po li sie lub w dniu, w któ rym Umo wa ule gła roz wią za niu
lub wy ga sła, w za leż no ści od te go, któ re z tych zda rzeń mia ło
miej sce wcze śniej.

§ 7
Roz wią za nie Umo wy

1. Ubez pie cza ją cy mo że od stą pić od umo wy ubez pie cze nia
w ter mi nie 30 dni od dnia jej za war cia, a w przy pad ku gdy jest
przed się bior cą – w ter mi nie 7 dni od dnia jej za war cia.

2. Roz wią za nie Umo wy na stę pu je:

1) z upły wem okre su, na ja ki Umo wa zo sta ła za war ta, lub
au to ma tycz nie prze dłu żo na wprzy pad ku zło że nia pi sem ne go
oświad cze nia onie wy ra że niu zgo dy naprze dłu że nie Umo wy
na ko lej ny okres ubez pie cze nia zgod nie z § 6 ust. 1,

2) zdniem roz po czę cia ko lej ne go okre su ubez pie cze nia wprzy -
pad ku sko rzy sta nia przez Ubez pie cza ją ce go z pra wa od stą -
pie nia od Umo wy, o któ rym mo wa w § 6 ust. 4,

3) z chwi lą wy pła ty świad cze nia,

4) w ra zie nie opła ce nia skład ki lub jej pierw szej ra ty w ter mi nie
wprzy pad ku au to ma tycz ne go prze dłu że nia Umo wy nako lej ny
okres ubez pie cze nia – zdniem do rę cze nia Ubez pie cza ją ce mu
oświad cze nia BRE Ubez pie cze nia o wy po wie dze niu umo wy
ze skut kiem na tych mia sto wym. W bra ku wy po wie dze nia
umo wy przez BRE Ubez pie cze nia umo wa wy ga sa zkoń cem
okre su, za któ ry przy pa da ła nie za pła co na skład ka,

5) wra zie nie opła ce nia ko lej nej ra ty skład ki wter mi nie – zupły -
wem 7 dni od dnia otrzy ma nia przez Ubez pie cza ją ce go
we zwa nia doza pła ty ko lej nej ra ty skład ki wy sła ne go poupły -
wie ter mi nu jej płat no ści z za gro że niem, że brak za pła ty
w tym ter mi nie spo wo du je usta nie od po wie dzial no ści.

6) z dniem zby cia lub wy re je stro wa nia po jaz du, z wy jąt kiem
przy pad ków, gdy zby cie po jaz du na stę pu je na rzecz kre dy -
to bior cy lub ko rzy sta ją ce go z po jaz du od da ne go w le asing
– od po wied nio w ra mach umo wy kre dy to wej lub le asin go -
wej – pod wa run kiem wcze śniej sze go za wia do mie nia BRE
Ubez pie cze nia o zmia nach w tych umo wach,

7) z dniem od stą pie nia od Umo wy zgod nie z ust. 1 po wy żej
al bo jej wy po wie dze nia zgod nie z ust. 3 po ni żej,

8) z dniem śmier ci Ubez pie cza ją ce go,

9) z dniem zmia ny spo so bu uży wa nia przez Ubez pie cza ją ce go
po jaz du na okre ślo ne § 3 ust. 4,

10) z dniem roz wią za nia za war tych z BRE Ubez pie cze nia i do ty -
czą cych te go sa me go po jaz du umów: ubez pie cze nia au to -
ca sco oraz ubez pie cze nia od po wie dzial no ści cy wil nej po jaz -
dów me cha nicz nych zaszko dy po wsta łe wzwiąz ku zru chem
po jaz du, a w przy pad ku za war cia jed nej z wy mie nio nych
umów – z dniem roz wią za nia tej umo wy.

3. Ubez pie cza ją cy mo że wy po wie dzieć umo wę w każ dym
cza sie zza cho wa niem 30-dnio we go okre su wy po wie dze nia,
któ re go bieg roz po czy na się z dniem do rę cze nia wy po wie -
dze nia. 

§ 8
Składka

1. Skład ka jest usta la nawe dług ta ry fy skła dek obo wią zu ją cej wdniu
za war cia Umo wy lub w dniu prze sła nia Ubez pie cza ją ce mu
po li sy po twier dza ją cej au to ma tycz ne prze dłu że nie Umo wy,
o któ rym mo wa w § 6 ust. 3. Jej wy so kość uza leż nio na jest od:

1) su my ubez pie cze nia,

2) spo so bu płat no ści skład ki,

3) in nych czyn ni ków wpły wa ją cych na praw do po do bień -
stwo po wsta nia zda rze nia ob ję te go ubez pie cze niem.

2. Wuza sad nio nych przy pad kach BRE Ubez pie cze nia przyusta la niu
wy so ko ści skład ki mo że uwzględ nić in ne niż wska za ne w ust. 1
kry te ria in dy wi du al ne, w szcze gól no ści do ty czą ce Ubez pie cza ją -
ce go.
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3. Je śli w Umo wie nie usta lo no ina czej, skład ki są usta la ne za
12-mie sięcz ny okres ubez pie cze nia, przy czym do pusz cza się
moż li wość za pła ty skład ki w rów nych ra tach. 

4. Wy so kość skład ki lub jej ra ty oraz ter mi ny jej płat no ści są okre ślo ne
w po li sie. Za da tę za pła ty skład ki lub ra ty skład ki przyj mu je się
dzień uzna nia jej na ra chun ku ban ko wym BRE Ubez pie cze nia.

5. W ra zie ujaw nie nia oko licz no ści, któ ra po cią ga za so bą istot ną
zmia nę praw do po do bień stwa zaj ścia wy pad ku, każ da ze stron
mo że żą dać od po wied niej zmia ny wy so ko ści skład ki, po czy na jąc
oddnia, gdy za szła ta oko licz ność, jed nak nie wcze śniej niż odpo -
cząt ku bie żą ce go okre su ubez pie cze nia. Wra zie zgło sze nia ta kie go
żą da nia dru ga stro namo że wter mi nie14 dni wy po wie dzieć umo wę
ze skut kiem na tych mia sto wym. 

6. Roz wią za nie lub wy ga śnię cie Umo wy nie zwal nia Ubez pie cza ją -
ce go z obo wiąz ku za pła ty skład ki za okres, w któ rym BRE Ubez -
pie cze nia udzie la ło ochro ny ubez pie cze nio wej.

7. W ra zie roz wią za nia lub wy ga śnię cia Umo wy przed upły wem
okre su, na ja ki zo sta ła za war ta, lub au to ma tycz nie prze dłu żo na,
Ubez pie cza ją ce mu przy słu gu je zwrot skład ki za okres nie wy ko -
rzy sta nej ochro ny ubez pie cze nio wej

8. Skład kę pod le ga ją cą zwro to wi, o któ rej mo wa po wy żej, li czy się
pro por cjo nal nie do okre su nie wy ko rzy sta nej ochro ny ubez pie -
cze nio wej. 

§ 9
Obo wiąz ki Ubez pie cza ją ce go 

W cza sie trwa nia Umo wy Ubez pie cza ją cy obo wią za ny jest:

1) w cią gu 5 dni ro bo czych za wia do mić BRE Ubez pie cze nia o wszel -
kich zmia nach oko licz no ści, o któ re BRE Ubez pie cze nia za py ty -
wa ło we wnio sku o ubez pie cze nie al bo przedza war ciem Umo wy
win nych pi smach, atak że da nych nie zbęd nych dokon tak tu zBRE
Ubez pie cze nia (m. in. zmia na spo so bu użyt ko wa nia po jaz du,
zmia na ad re su za mel do wa nia, ad re su ko re spon den cyj ne go,
ad re su pocz ty elek tro nicz nej), 

2) naj póź niej w cią gu 14 dni od dnia zby cia po jaz du po in for mo wać
o tym fak cie BRE Ubez pie cze nia.

§ 10
Ustalenie wysokości świadczenia

1. Wy so kość świad cze nia z ty tu łu śmier ci wsku tek nie szczę śli we go
wy pad ku usta la się po stwier dze niu, że ist nie je zwią zek przy czy -
no wy po mię dzy nie szczę śli wym wy pad kiem po jaz du wy mie -
nio ne go w Umo wie a śmier cią Ubez pie cza ją ce go.

2. Wprzy pad ku śmier ci Ubez pie cza ją ce go wsku tek nie szczę śli we go
wy pad ku, któ ry miał miej sce w okre sie ochro ny ubez pie cze -
nio wej, BRE Ubez pie cze nia wy pła ci świad cze nie rów ne su mie
ubez pie cze nia zty tu łu śmier ci wsku tek nie szczę śli we go wy pad ku.

§ 11
Wypłata świadczenia

1. Upo sa żo ny obo wią za ny jest do star czyć do BRE Ubez pie cze nia
do ku men ty nie zbęd ne do roz pa trze nia wnio sku o wy pła tę świad -
cze nia.

2. BRE Ubez pie cze nia za strze ga so bie pra wo do we ry fi ka cji przed ło -
żo nych mu do ku men tów.

3. BRE Ubez pie cze nia wy pła ci świad cze nie w ter mi nie 30 dni od da ty
otrzy ma nia za wia do mie nia owy pad ku, chy ba że wy ja śnie nie oko -
licz no ści ko niecz nych do usta le nia od po wie dzial no ści lub wy so -
ko ści świad cze nia w ter mi nie 30 dni oka za ło się nie moż li we.
Wów czas świad cze nie zo sta nie wy pła co ne wcią gu14 dni oddnia,
w któ rym przyza cho wa niu na le ży tej sta ran no ści wy ja śnie nie tych
oko licz no ści by ło moż li we, z tym że BRE Ubez pie cze nia wy pła ci
bez spor ną część świad cze nia w ter mi nie 30 dni od da ty otrzy ma -
nia za wia do mie nia o wy pad ku.

4. BRE Ubez pie cze nia mo że od mó wić wy pła ty świad cze nia, je że li
Ubez pie cza ją cy nie po dał do wia do mo ści BRE Ubez pie cze nia
zna nych so bie oko licz no ści, o któ re był py ta ny we wnio sku
oubez pie cze nie al bo przedza war ciem umo wy win nych pi smach,
lub też nie po in for mo wał ozmia nie tych oko licz no ści wter mi nach
okre ślo nych w § 9 pkt. 1, a zda rze nie ob ję te ubez pie cze niem
po wsta ło na sku tek tych oko licz no ści. Je że li do na ru sze nia obo -
wiąz ków in for ma cyj nych do szło z wi ny umyśl nej Ubez pie cza ją -
ce go, w ra zie wąt pli wo ści przyj mu je się, że zda rze nie ob ję te
ubez pie cze niem i je go na stęp stwa są skut kiem nie poda nych
oko licz no ści.

§ 12
Po sta no wie nia koń co we

1. Do Umo wy mo gą być wpro wa dzo ne, za zgo dą stron, po sta no wie -
niado dat ko we lub od mien ne odusta lo nych wni niej szych OWU. 

2. Wszyst kie po sta no wie nia do dat ko we lub od mien ne od usta lo -
nych w ni niej szych OWU, w tym rów nież wszel kie zmia ny Umo wy
do ko na ne w trak cie jej trwa nia, mu szą być po twier dzo ne po przez
wy sta wie nie anek su do Umo wy przez BRE Ubez pie cze nia.

3. Wszel kie za wia do mie nia oraz oświad cze nia do ty czą ce Umo wy
mo gą być sku tecz nie do ko ny wa ne przez stro ny Umo wy:

1) na pi śmie na ad res Ubez pie cza ją ce go oraz BRE Ubez pie -
cze nia,

2) fa xem do BRE Ubez pie cze nia na nu mer (+48 22) 444 70 70,

3) dro gą elek tro nicz ną na ad res ma ilo wy: bok@breu bez pie -
cze nia.pl oraz ad res Ubez pie cza ją ce go po da ny we wnio sku
o ubez pie cze nie

4) w roz mo wie te le fo nicz nej re je stro wa nej i ar chi wi zo wa nej
przez BRE Ubez pie cze nia,

5) za po śred nic twem ser wi su in ter ne to we go, w któ rym zło żo ny
zo stał wnio sek o ubez pie cze nie.

4. Je że li Upo sa żo ny nie zga dza się z de cy zja mi BRE Ubez pie cze nia
co do od mo wy za spo ko je nia rosz cze nia, bądź chciał by zło żyć
skar gę lub za ża le nie zwią za ne zza war ciem Umo wy lub jej wy ko -
na niem, mo że on wy stą pić z wnio skiem o roz pa trze nie spra wy,
skie ro wa nym do Za rzą du BRE Ubez pie cze nia. 

5. Wnio sek, o któ rym mo wa w ust. 4 po wy żej zo sta nie roz pa trzo ny
w cią gu 30 dni od da ty wpły wu do BRE Ubez pie cze nia.

6. W spra wach nie ure gu lo wa nych ni niej szy mi OWU sto su je się
prze pi sy pra wa pol skie go, w tym Ko dek su Cy wil ne go, usta wy
o dzia łal no ści ubez pie cze nio wej oraz in ne obo wią zu ją ce ak ty
praw ne.

7. Wszel kie spo ry wy ni ka ją ce z umo wy ubez pie cze nia mo gą być
roz pa try wa ne przez sąd wła ści wo ści ogól nej al bo przez sąd wła -
ści wy dla miej sca za miesz ka nia Ubez pie cza ją ce go, al bo miej sca
za miesz ka nia lub sie dzi by Upo sa żo ne go lub upraw nio ne go
z umo wy ubez pie cze nia.

8. Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia zo sta ły za twier dzo ne
uchwa łą Za rzą du BRE Ubez pie cze nia TU iRS.A. nr BRE -TU/2012/2/1/1
zdnia 6.02.2012 r. i ma ją za sto so wa nie do umów ubez pie cze nia
za wie ra nych od dnia 11.02.2012 r.

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 Wydzia∏ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
KRS 0000271543 • REGON 140806789 • NIP 107 000 61 55 
Wysokość Kapitału Zakładowego: 12941177 PLN opłacony w całości
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§ 1
Po sta no wie nia ogól ne

Ni niej sze Ogól ne Wa run ki Ubez pie cze nia Nie zdol no ści do Pra cy
Za rob ko wej Po sia da cza Po jaz du, zwa ne da lej OWU, sta no wią pod sta wę
do za wie ra nia przez BRE Ubez pie cze nia To wa rzy stwo Ubez pie czeń
i Re ase ku ra cjiS.A., zwa ne da lej BRE Ubez pie cze nia, z oso ba mi fi zycz -
ny mi umów ubez pie cze nia, któ rych przed mio tem jest udzie le nie
przez BRE Ubez pie cze nia ochro ny ubez pie cze nio wej.

§ 2
De fi ni cje po jęć

Przez po ję cia uży te w ni niej szych OWU ro zu mie się:

1. Ubez pie cza ją cy – po sia dacz po jaz du, skła da ją cy wnio sek o ubez -
pie cze nie i za wie ra ją cy Umo wę oraz zo bo wią za ny do za pła ty
skład ki. Ubez pie cza ją cy jest w ni niej szej Umo wie jed no cze śnie
Ubez pie czo nym, na rzecz któ re go BRE Ubez pie cze nia udzie la
ochro ny ubez pie cze nio wej.

2. Po sia dacz po jaz du– oso ba po sia da ją ca pra wo wła sno ści po jaz du.

3. Umo wa – umo wa ubez pie cze nia za war ta mię dzy BRE Ubez pie -
cze nia a Ubez pie cza ją cym na pod sta wie ni niej szych OWU.

4. Po li sa – do ku ment po twier dza ją cy za war cie Umo wy lub au to -
ma tycz ne jej prze dłu że nie.

5. Su ma ubez pie cze nia – kwo ta okre ślo na w po li sie sta no wią ca
gór ną gra ni cę od po wie dzial no ści BRE Ubez pie cze nia. 

6. Po jazd – sa mo chód oso bo wy al bo sa mo chód cię ża ro wy o do -
pusz czal nej ma sie cał ko wi tej do 3,5 (trzech i pół) to ny, za re je stro -
wa ny w Rzecz po spo li tej Pol skiej sto sow nie do prze pi sów usta wy
Pra wo o ru chu dro go wym, któ re go nu me ry re je stra cyj ne zo sta ły
wpi sa ne do po li sy.

7. Nie szczę śli wy wy pa dek – przy pad ko we zda rze nie wy stę pu ją ce
na gle, wy wo ła ne przy czy ną ze wnętrz ną, nie za leż ne odwo li Ubez -
pie cza ją ce go; za nie szczę śli wy wy pa dek nie uwa ża się za wa łu
ser ca, uda ru mó zgu i in nych cho rób, na wet wy stę pu ją cych na gle.

8. Nie zdol ność do pra cy za rob ko wej – cał ko wi ta i trwa ła nie zdol -
ność Ubez pie cza ją ce go do świad cze nia ja kiej kol wiek pra cy
na pod sta wie sto sun ku pra cy, umo wy cy wil no praw nej, wy ko ny -
wa nia wol ne go za wo du lub pro wa dze nia dzia łal no ści go spo -
dar czej.

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

10. Strajk – prze rwa w pra cy pod ję ta przez pra cow ni ków w za mia rze
wy mu sze nia speł nie nia żą dań o cha rak te rze po li tycz nym, eko no -
micz nym lub so cjal nym.

11. Ter ro ryzm/sa bo taż – nie le gal ne ak cje in dy wi du al ne lub gru po we
or ga ni zo wa ne z po bu dek po li tycz nych, re li gij nych lub ide olo gicz -
nych skie ro wa ne prze ciw ko oso bom lub obiek tom w ce lu za stra -
sze nia lud no ści i dez or ga ni za cji ży cia pu blicz ne go (ter ro ryzm) lub
dez or ga ni za cji funk cjo no wa nia trans por tu pu blicz ne go, za kła dów
pro duk cyj nych lub usłu go wych (sa bo taż).

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

13. Jaz da te sto wa – po słu gi wa nie się w ru chu dro go wym po jaz dem,
po le ga ją ce naeks plo ato wa niu po jaz du wra mach te sto wa nia po -
jaz du da nej mar ki przez klien ta sa lo nu de aler skie go lub punk tu
sprze da ży ko mi so wej.

14. Okres eks plo ata cji– licz ba peł nych lat eks plo ata cji po jaz du li czo -
nych od da ty pierw szej re je stra cji po jaz du do ko na nej w ro ku
je go pro duk cji, a je że li pierw sza re je stra cja na stą pi ła w ko lej nym
ro ku po ro ku pro duk cji, to li czo nych od 31 grud nia ro ku pro duk cji
po jaz du.

§ 3
Przed miot i za kres Ubez pie cze nia

1. Przed mio tem ubez pie cze nia jest zdro wie Ubez pie cza ją ce go.

2. Za kres ubez pie cze nia obej mu je nie zdol ność dopra cy za rob ko wej
Ubez pie cza ją ce go po wsta łą bez po śred nio wsku tek nie szczę śli -
we go wy pad ku po jaz du zwią za ne go z:

1) ru chem po jaz du,

2) wy sia da niem lub wsia da niem do po jaz du,

3) za trzy ma niem, po sto jem lub na pra wą po jaz du,

4) za ła dun kiem, roz ła dun kiem lub wy ła dun kiem po jaz du
na tra sie jaz dy,

5) po ża rem lub wy bu chem po jaz du.

3. Napod sta wie ni niej szych OWU nie za wie ra się Umów, je że li okres
eks plo ata cji po jaz du prze kro czył 20 lat.

4. Napod sta wie ni niej szych OWU nie za wie ra się umów ubez pie cze -
nia w przy pad ku, gdy Ubez pie cza ją cy uży wa po jazd: 

1) ja ko re kwi zyt tzn. po jazd jest wy ko rzy sty wa ny wprzed sta wie -
niu te atral nym, w te le wi zji lub fil mie, 

2) do na uki jaz dy, 

3) ja ko tak sów ka lub ja ko po jazd słu żą cy do prze wo zu pa sa że -
rów za opła tą, 

4) do prze wo zu prze sy łek ku rier skich i eks pre so wych, 

5) do wy naj mu, w sy tu acji gdy po jazd na le ży do wy po ży -
czal ni sa mo cho dów,

6) do jazd prób nych lub te sto wych, 

7) do trans por tu to wa rów nie bez piecz nych.

5. Ochro ną ubez pie cze nio wą ob ję te są zda rze nia po wsta łe na te ry -
to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej, Al ba nii, An do ry, Au strii, Bel gii,
Bia ło ru si, Bo śni i Her ce go wi ny, Buł ga rii, Chor wa cji, Cy pru, Czech,
Da nii, Es to nii, Fin lan dii, Fran cji, Gre cji, Hisz pa nii, Ho lan dii, Ir lan dii,
Is lan dii, Lich ten ste in, Li twy, Luk sem bur ga, Ło twy, Ma ce do nii,
Mal ty, Moł da wii, Mo na ko, Nie miec, Nor we gii, Por tu ga lii, Ro sji
(w czę ści eu ro pej skiej), Ru mu nii, San Ma ri no, Ser bii, Czar no gó ry,
Sło wa cji, Sło we nii, Szwaj ca rii, Szwe cji, Tur cji (w czę ści eu ro pej -
skiej), Ukra iny, Wa ty ka nu, Wę gier, Wiel kiej Bry ta nii i Włoch.

§ 4
Wy łą cze nia od po wie dzial no ści

Zakres ubezpieczenia nie obejmuje wypadków:

1) spo wo do wa nych przez Ubez pie cza ją ce go, je że li w chwi li wy pad ku
pro wa dził po jazd w sta nie nie trzeź wo ści lub w sta nie po uży ciu
al ko ho lu (w ro zu mie niu prze pi sów Usta wy o wy cho wa niu w trzeź -
wo ści i prze ciw dzia ła niu al ko ho li zmo wi) lub środ ków odu rza ją -
cych, sub stan cji psy cho tro po wych oraz środ ków za stęp czych
(w ro zu mie niu prze pi sów o prze ciw dzia ła niu nar ko ma nii) lub
le ków opo dob nym dzia ła niu, astan ten miał wpływ napo wsta nie
lub roz miar szko dy,

2) spo wo do wa nych przez Ubez pie cza ją ce go, je że li w chwi li wy pad ku
nie po sia dał upraw nień do pro wa dze nia po jaz du (pra wo jaz dy
od po wied niej ka te go rii), o ile brak upraw nień do kie ro wa nia
po jaz dem miał wpływ na po wsta nie szko dy,

3) spo wo do wa nych wsku tek usi ło wa nia po peł nie nia lub po peł -
nie nia prze stęp stwa przez Ubez pie cza ją ce go,

4) po wsta łych wsku tek na pa ści lub wro gich dzia łań ob cych sił
zbroj nych (nie za leż nie, czy wy po wie dzia no woj nę, czy nie), woj ny
do mo wej, za mie szek, straj ków, sa bo ta żu, re be lii, re wo lu cji, sta nu
wo jen ne go lub ak tu ter ro ry zmu, a tak że pod czas czyn ne go udzia łu
w blo ka dach dróg, ak cjach pro te sta cyj nych,

5) spo wo do wa nych bez po śred nio lub po śred nio ener gią ją dro wą
lub pro mie nio wa niem ra dio ak tyw nym,

6) spo wo do wa nych pró bą sa mo bój stwa, sa mo oka le cze niem lub
oka le cze niem na wła sną proś bę,

7) zwią za nych zudzia łem wwy ści gach sa mo cho do wych, kon kur sach,
raj dach, tre nin gach, a tak że pod czas prób szyb ko ścio wych,

8) po wsta łych wsku tek cho ro by psy chicz nej, nie do ro zwo ju umy -
sło we go lub za bu rzeń psy chicz nych Ubez pie cza ją ce go oraz
ich skut ków, a tak że ata ku kon wul sji, epi lep sji,

9) po wsta łych pod czas kie ro wa nia po jaz dem nie za re je stro wa nym
na te ry to rium Rzecz po spo li tej Pol skiej, a pod le ga ją cym obo wiąz -
ko wi re je stra cji zgod nie zprze pi sa mi usta wy Pra wo oru chu dro go -
wym lub po jaz dem, któ ry nie po sia dał waż ne go ba da nia tech -
nicz ne go, po twier dzo ne go od po wied nim wpi sem do do wo du
re je stra cyj ne go lub po twier dzo ne go in nym do ku men tem, al bo
do dat ko we go ba da nia tech nicz ne go okre ślo ne go wusta wie Pra wo
o ru chu dro go wym, o ile stan tech nicz ny po jaz du miał wpływ
na po wsta nie lub roz miar szko dy,

10) spo wo do wa nych z wi ny umyśl nej Ubez pie cza ją ce go,

11) spo wo do wa nych wsku tek ra żą ce go nie dbal stwa Ubez pie cza ją -
ce go, chy ba że za pła ta od szko do wa nia od po wia da w da nych
oko licz no ściach wzglę dom słusz no ści.

§ 5
Za war cie Umo wy

1. Za war cie Umo wy na stę pu je na pod sta wie wnio sku, zło żo ne go
przez Ubez pie cza ją ce go na for mu la rzu usta lo nym przez BRE
Ubez pie cze nia, skie ro wa ne go do BRE Ubez pie cze nia wy łącz nie
za po śred nic twem ser wi su in ter ne to we go lub te le fo nu.

2. Wnio sek ten sta no wi in te gral ną część Umo wy.

3. Wa run kiem za war cia Umo wy jest ak cep ta cja przez Ubez pie cza -
ją ce go Re gu la mi nu świad cze nia usług dro gą elek tro nicz ną,
sta no wią ce go in te gral ną część Umo wy.

4. Ubez pie cza ją cy obo wią za ny jest udzie lić od po wie dzi na wszyst kie
py ta nia za miesz czo ne we wnio sku oubez pie cze nie lub skie ro wa ne
do nie go na pi śmie przed za war ciem Umo wy.

5. BRE Ubez pie cze nia za strze ga so bie pra wo douza leż nie nia za war cia
Umo wy od in dy wi du al nej oce ny ry zy ka.

§ 6
Okres ubez pie cze nia i czas trwa nia od po wie dzial no ści

1. Umo wa za wie ra na jest na 12 mie się cy. Co ro ku okres, na ja ki
za war to Umo wę ule ga au to ma tycz ne mu prze dłu że niu nako lej ne
12 mie się cy, zgod nie z po sta no wie nia mi ust. 2 po ni żej, chy ba
że Ubez pie cza ją cy (nie póź niej niż przed upły wem okre su,
na ja ki za war to Umo wę) lub BRE Ubez pie cze nia (nie póź niej
niż na 14 dni przed upły wem okre su, na ja ki za war to Umo wę)
zło ży pi sem ne oświad cze nie o nie wy ra że niu zgo dy na prze -
dłu że nie Umo wy, z za strze że niem ust. 2 po ni żej. 

2. Umo wa nie ule ga au to ma tycz ne mu prze dłu że niu na ko lej ne
12 mie się cy, je że li okres eks plo ata cji po jaz du prze kro czył 20 lat.

3. BRE Ubez pie cze nia prze śle Ubez pie cza ją ce mu po li sę po twier dza -
ją cą au to ma tycz ne prze dłu że nie Umo wy na ko lej ne 12 mie się cy
nie póź niej niż na14 dni przedda tą roz po czę cia ko lej ne go okre su
ubez pie cze nia, z uwzględ nie niem no wej wy so ko ści skład ki.

4. Wprzy pad ku au to ma tycz ne go prze dłu że nia Umo wy, Ubez pie cza -
ją ce mu przy słu gu je pra wo od stą pie nia od Umo wy w ter mi nie
14 dni od dnia roz po czę cia ko lej ne go okre su ubez pie cze nia. 

5. Od po wie dzial ność BRE Ubez pie cze nia roz po czy na się w dniu
okre ślo nym w po li sie po twier dza ją cej za war cie Umo wy, ale
nie wcze śniej niż od dnia na stę pu ją ce go po dniu opła ce nia
skład ki lub pierw szej ra ty skład ki z za strze że niem ust. 6 po ni żej.

6. BRE Ubez pie cze nia mo że wy ra zić zgo dę naroz po czę cie się ochro ny
ubez pie cze nio wej wdniu zło że nia wnio sku oubez pie cze nie, o ile
w tym sa mym dniu zo sta ła opła co na skład ka lub jej pierw sza ra ta.

7. Od po wie dzial ność BRE Ubez pie cze nia koń czy się w dniu okre ślo -
nym w po li sie lub w dniu, w któ rym Umo wa ule gła roz wią za niu
lub wy ga sła, w za leż no ści od te go, któ re z tych zda rzeń mia ło
miej sce wcze śniej.

§ 7
Roz wią za nie Umo wy

1. Ubez pie cza ją cy mo że od stą pić odumo wy ubez pie cze nia wter mi -
nie 30 dni od dnia jej za war cia, a w przy pad ku, gdy jest przed się -
bior cą – w ter mi nie 7 dni od dnia jej za war cia.

2. Roz wią za nie Umo wy na stę pu je:

1) z upły wem okre su, na ja ki Umo wa zo sta ła za war ta lub au to -
ma tycz nie prze dłu żo na w przy pad ku zło że nia pi sem ne go
oświad cze nia onie wy ra że niu zgo dy naprze dłu że nie Umo wy
na ko lej ny okres ubez pie cze nia zgod nie z § 6 ust. 1,

2) zdniem roz po czę cia ko lej ne go okre su ubez pie cze nia wprzy -
pad ku sko rzy sta nia przez Ubez pie cza ją ce go z pra wa od stą -
pie nia od Umo wy, o któ rym mo wa w § 6 ust. 4,

3) z chwi lą wy pła ty świad cze nia,

4) w ra zie nie opła ce nia skład ki lub jej pierw szej ra ty w ter mi nie
wprzy pad ku au to ma tycz ne go prze dłu że nia Umo wy nako lej -
ny okres ubez pie cze nia – z dniem do rę cze nia Ubez pie cza -
ją ce mu oświad cze nia BRE Ubez pie cze nia owy po wie dze niu
Umo wy ze skut kiem na tych mia sto wym. W przy pad ku bra ku
wy po wie dze nia Umo wy przez BRE Ubez pie cze nia, Umo wa
wy ga sa z koń cem okre su, za któ ry przy pa da ła nie za pła co na
skład ka,

5) wra zie nie opła ce nia ko lej nej ra ty skład ki wter mi nie – zupły -
wem 7 dni od dnia otrzy ma nia przez Ubez pie cza ją ce go
we zwa nia doza pła ty ko lej nej ra ty skład ki wy sła ne go poupły -
wie ter mi nu jej płat no ści z za gro że niem, że brak za pła ty
w tym ter mi nie spo wo du je usta nie od po wie dzial no ści.

6) z dniem zby cia lub wy re je stro wa nia po jaz du, z wy jąt kiem
przy pad ków, gdy zby cie po jaz du na stę pu je narzecz kre dy to -
bior cy lub ko rzy sta ją ce go z po jaz du od da ne go w le asing
– od po wied nio w ra mach umo wy kre dy to wej lub le asin go -
wej – pod wa run kiem wcze śniej sze go za wia do mie nia BRE
Ubez pie cze nia o zmia nach w tych umo wach,

7) z dniem od stą pie nia od Umo wy zgod nie z ust. 1 po wy żej
al bo jej wy po wie dze nia zgod nie z ust. 3 po ni żej,

8) z dniem śmier ci Ubez pie cza ją ce go,

9) z dniem zmia ny spo so bu uży wa nia przez Ubez pie cza ją ce go
po jaz du na okre ślo ne w § 3 ust. 4,

10) zdniem roz wią za nia za war tych zBRE Ubez pie cze nia ido ty czą -
cych te go sa me go po jaz du umów: ubez pie cze nia au to ca sco
oraz ubez pie cze nia od po wie dzial no ści cy wil nej po jaz dów
me cha nicz nych za szko dy po wsta łe w związ ku z ru chem
po jaz du, a w przy pad ku za war cia jed nej z wy mie nio nych
umów – z dniem roz wią za nia tej umo wy.

3. Ubez pie cza ją cy mo że wy po wie dzieć Umo wę w każ dym cza sie
z za cho wa niem 30-dnio we go okre su wy po wie dze nia, któ re go
bieg roz po czy na się z dniem do rę cze nia wy po wie dze nia. 

§ 8
Składka

1. Skład ka jest usta la na we dług ta ry fy skła dek obo wią zu ją cej wdniu
za war cia Umo wy lub w dniu prze sła nia Ubez pie cza ją ce mu po li sy
po twier dza ją cej au to ma tycz ne prze dłu że nie Umo wy, o któ rym
mo wa w § 6 ust. 3. Jej wy so kość uza leż nio na jest od:

1) su my ubez pie cze nia,

2) spo so bu płat no ści skład ki,

3) in nych czyn ni ków wpły wa ją cych na praw do po do bień stwo
po wsta nia zda rze nia ob ję te go ubez pie cze niem.

2. Wuza sad nio nych przy pad kach BRE Ubez pie cze nia przyusta la niu
wy so ko ści skład ki mo że uwzględ nić in ne niż wska za ne w ust. 1
kry te ria in dy wi du al ne, w szcze gól no ści do ty czą ce Ubez pie cza ją -
ce go.

3. Je śli w Umo wie nie usta lo no ina czej, skład ki są usta la ne za 12-mie -
sięcz ny okres ubez pie cze nia, przyczym do pusz cza się moż li wość
za pła ty skład ki w rów nych ra tach. 

4. Wy so kość skład ki lub jej ra ty oraz ter mi ny jej płat no ści są okre ślo ne
w po li sie. Za da tę za pła ty skład ki lub ra ty skład ki przyj mu je się
dzień uzna nia ra chun ku ban ko we go BRE Ubez pie cze nia kwo tą
skład ki lub ra ty skład ki.

5. W ra zie ujaw nie nia oko licz no ści, któ ra po cią ga za so bą istot ną
zmia nę praw do po do bień stwa zaj ścia wy pad ku, każ da ze stron
mo że żą dać od po wied niej zmia ny wy so ko ści skład ki, po czy na jąc
oddnia, gdy za szła ta oko licz ność, jed nak nie wcze śniej niż odpo -
cząt ku bie żą ce go okre su ubez pie cze nia. Wra zie zgło sze nia ta kie go
żą da nia dru ga stro na mo że w ter mi nie 14 dni wy po wie dzieć
Umo wę ze skut kiem na tych mia sto wym. 

6. Roz wią za nie lub wy ga śnię cie Umo wy nie zwal nia Ubez pie cza ją -
ce go z obo wiąz ku za pła ty skład ki za okres, w któ rym BRE Ubez -
pie cze nia udzie la ło ochro ny ubez pie cze nio wej.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 
NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAROBKOWEJ POSIADACZA POJAZDU
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7. Wra zie roz wią za nia Umo wy przed upły wem okre su, na ja ki zo sta ła
za war ta lub au to ma tycz nie prze dłu żo na, Ubez pie cza ją ce mu
przy słu gu je zwrot skład ki za okres nie wy ko rzy sta nej ochro ny
ubez pie cze nio wej

8. Skład kę pod le ga ją cą zwro to wi, o któ rej mo wa po wy żej, li czy się
pro por cjo nal nie dookre su nie wy ko rzy sta nej ochro ny ubez pie cze -
nio wej. 

§ 9
Obo wiąz ki Ubez pie cza ją ce go 

1. W cza sie trwa nia Umo wy Ubez pie cza ją cy obo wią za ny jest:

1) w cią gu 5 dni ro bo czych za wia do mić BRE Ubez pie cze nia
o wszel kich zmia nach oko licz no ści, o któ re BRE Ubez -
pie cze nia za py ty wa ło we wnio sku o ubez pie cze nie al bo
przed za war ciem Umo wy w in nych pi smach, a tak że da nych
nie zbęd nych do kon tak tu z BRE Ubez pie cze nia (m.in. zmia -
naspo so bu uży wa nia po jaz du, zmia naad re su za mel do wa nia,
ad re su ko re spon den cyj ne go, ad re su pocz ty elek tro nicz nej), 

2) naj póź niej wcią gu14 dni oddnia zby cia po jaz du po in for mo -
wać o tym fak cie BRE Ubez pie cze nia. 

2. W ra zie zaj ścia nie szczę śli we go wy pad ku Ubez pie cza ją cy zo bo -
wią za ny jest: 

1) po wia do mić Po li cję i po go to wie o wy pad ku dro go wym oraz
je go ofia rach,

2) pod dać się le cze niu i sto so wać się do za le ceń ma ją cych
na ce lu zła go dze nie skut ków wy pad ku, 

3) umoż li wić BRE Ubez pie cze nia do ko na nie czyn no ści nie -
zbęd nych do usta le nia oko licz no ści po wsta nia wy pad ku,
za sad no ści i wy so ko ści rosz cze nia oraz udzie lić w tym ce lu
po mo cy i wy ja śnień.

§ 10
Usta le nie wy so ko ści świad cze nia

1. Wy so kość świad cze nia z ty tu łu nie zdol no ści do pra cy za rob -
ko wej Ubez pie cza ją ce go wsku tek nie szczę śli we go wy pad ku
usta la się po stwier dze niu, że ist nie je zwią zek przy czy no wy
po mię dzy nie szczę śli wym wy pad kiem po jaz du a nie zdol no ścią
do pra cy za rob ko wej Ubez pie cza ją ce go.

2. W przy pad ku po wsta nia nie zdol no ści do pra cy za rob ko wej
Ubez pie cza ją ce go wsku tek nie szczę śli we go wy pad ku, któ ry
miał miej sce w okre sie ochro ny ubez pie cze nio wej, BRE Ubez -
pie cze nia wy pła ci świad cze nie rów ne su mie ubez pie cze nia.

3. BRE Ubez pie cze nia przy zna je pra wo do świad cze nia, je że li
łącz nie zo sta ły speł nio ne na stę pu ją ce wa run ki:

1) nie zdol ność do pra cy Ubez pie cza ją ce go trwa nie prze rwa nie
przez okres co naj mniej 12 mie się cy,

2) zgod nie z wie dzą me dycz ną brak jest po zy tyw nych ro ko wań
na od zy ska nie przez Ubez pie cza ją ce go zdol no ści do pra cy
za rob ko wej w przy szło ści,

3) okres nie zdol no ści do pra cy za rob ko wej roz po czął się
nie póź niej niż przed upły wem 180 dni od da ty nie szczę -
śli we go wy pad ku.

4. Ubez pie cza ją cy upo waż nia BRE Ubez pie cze nia do za się ga nia
opi nii le ka rzy pro wa dzą cych le cze nie oraz in nych osób lub urzę dów
w spra wach zwią za nych z wy pad kiem, o ile otrzy ma nie te go
ro dza ju in for ma cji jest nie zbęd ne do roz pa trze nia za sad no ści
rosz cze nia.

5. Pozgło sze niu rosz cze nia zty tu łu nie zdol no ści dopra cy za rob ko wej
BRE Ubez pie cze nia mo że za żą dać odUbez pie cza ją ce go pod da nia
się ba da niom le kar skim u kon sul tan ta me dycz ne go wska za ne go
przez BRE Ubez pie cze nia i na koszt BRE Ubez pie cze nia.

§ 11
Wypłata świadczenia

1. Ubez pie cza ją cy obo wią za ny jest do star czyć do BRE Ubez pie cze nia
do ku men ty nie zbęd ne do roz pa trze nia wnio sku o wy pła tę świad -
cze nia.

2. BRE Ubez pie cze nia za strze ga so bie pra wo do we ry fi ka cji przed ło -
żo nych mu do ku men tów.

3. BRE Ubez pie cze nia wy pła ci świad cze nie wter mi nie30 dni odda ty
otrzy ma nia za wia do mie nia o wy pad ku, chy ba że wy ja śnie nie
oko licz no ści ko niecz nych do usta le nia od po wie dzial no ści lub
wy so ko ści świad cze nia wter mi nie30 dni oka za ło się nie moż li we.
Wów czas świad cze nie zo sta nie wy pła co ne wcią gu14 dni oddnia,
w któ rym przy za cho wa niu na le ży tej sta ran no ści wy ja śnie nie
tych oko licz no ści by ło moż li we, z tym że BRE Ubez pie cze nia
wy pła ci bez spor ną część świad cze nia w ter mi nie 30 dni od da ty
otrzy ma nia za wia do mie nia o wy pad ku.

4. BRE Ubez pie cze nia mo że od mó wić wy pła ty świad cze nia, je że li
Ubez pie cza ją cy nie po dał do wia do mo ści BRE Ubez pie cze nia
zna nych so bie oko licz no ści, o któ re był py ta ny we wnio sku ubez -
pie cze nio wym al bo przed za war ciem Umo wy w in nych pi smach
lub też nie po in for mo wał ozmia nie tych oko licz no ści wter mi nach
okre ślo nych w§9 ust.1 pkt.1, azda rze nie ob ję te ubez pie cze niem
po wsta ło na sku tek tych oko licz no ści. Je że li do na ru sze nia obo -
wiąz ków in for ma cyj nych do szło zwi ny umyśl nej Ubez pie cza ją ce go,
w ra zie wąt pli wo ści przyj mu je się, że zda rze nie ob ję te ubez pie -
cze niem i je go na stęp stwa są skut kiem nie poda nych oko licz no ści.

§ 12
Po sta no wie nia koń co we

1. DoUmo wy mo gą być wpro wa dzo ne, zazgo dą stron, po sta no wie nia
do dat ko we lub od mien ne od usta lo nych w ni niej szych OWU. 

2. Wszyst kie po sta no wie nia do dat ko we lub od mien ne od usta lo -
nych w ni niej szych OWU, w tym rów nież wszel kie zmia ny Umo wy
do ko na ne w trak cie jej trwa nia mu szą być po twier dzo ne po przez
wy sta wie nie anek su do Umo wy przez BRE Ubez pie cze nia.

3. Wszel kie za wia do mie nia oraz oświad cze nia do ty czą ce Umo wy
mo gą być sku tecz nie do ko ny wa ne przez stro ny Umo wy:

1) na pi śmie na ad res Ubez pie cza ją ce go oraz BRE Ubez pie -
cze nia,

2) fa xem do BRE Ubez pie cze nia na nu mer (+48 22) 444 70 70,

3) dro gą elek tro nicz ną na ad res ma ilo wy: bok@breu bez pie -
cze nia.pl oraz ad res Ubez pie cza ją ce go po da ny we wnio sku
o ubez pie cze nie,

4) w roz mo wie te le fo nicz nej re je stro wa nej i ar chi wi zo wa nej
przez BRE Ubez pie cze nia,

5) za po śred nic twem ser wi su in ter ne to we go, w któ rym zo stał
zło żo ny wnio sek o ubez pie cze nie.

4. Je że li Ubez pie cza ją cy nie zga dza się 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 ści
świad cze nia, bądź chciał by zło żyć skar gę lub za ża le nie zwią za ne
z za war ciem Umo wy, lub jej wy ko na niem, mo że on wy stą pić
z wnio skiem o roz pa trze nie spra wy, skie ro wa nym do Za rzą du
BRE Ubez pie cze nia. 

5. Wnio sek, o któ rym mo wa w ust. 4 po wy żej zo sta nie roz pa trzo ny
w cią gu 30 dni od da ty wpły wu do BRE Ubez pie cze nia.

6. W spra wach nie ure gu lo wa nych ni niej szy mi OWU sto su je się
prze pi sy pra wa pol skie go, w tym Ko dek su Cy wil ne go, usta wy
o dzia łal no ści ubez pie cze nio wej oraz in ne obo wią zu ją ce ak ty
praw ne.

7. Wszel kie spo ry wy ni ka ją ce z Umo wy mo gą być roz pa try wa ne
przez sąd wła ści wo ści ogól nej al bo przez sąd wła ści wy dla miej sca
za miesz ka nia Ubez pie cza ją ce go al bo miej sca za miesz ka nia lub
sie dzi by upraw nio ne go z umo wy ubez pie cze nia.

8. Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia zo sta ły za twier dzo ne
uchwa łą Za rzą du BRE Ubez pie cze nia TU iRS.A. nr BRE -TU/2012/2/1/1
zdnia 6.02.2012 r. i ma ją za sto so wa nie do umów ubez pie cze nia
za wie ra nych od dnia 11.02.2012 r.

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 Wydzia∏ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
KRS 0000271543 • REGON 140806789 • NIP 107 000 61 55 
Wysokość Kapitału Zakładowego: 12941177 PLN opłacony w całości
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§ 1
Po sta no wie nia ogól ne

Ni niej sze Ogól ne Wa run ki Ubez pie cze nia Po by tu w Szpi ta lu w wy ni ku
Nie szczę śli we go Wy pad ku Po sia da cza Po jaz du, zwa ne da lej OWU,
sta no wią pod sta wę do za wie ra nia przez BRE Ubez pie cze nia To wa rzy -
stwo Ubez pie czeń iRe ase ku ra cjiS.A., zwa ne da lej BRE Ubez pie cze nia
z oso ba mi fi zycz ny mi umów ubez pie cze nia, któ rych przed mio tem
jest udzie le nie przez BRE Ubez pie cze nia ochro ny ubez pie cze nio wej.

§ 2
De fi ni cje

Przez pojęcia użyte w niniejszych OWU rozumie się:

1. Ubez pie cza ją cy – po sia dacz po jaz du, skła da ją cy wnio sek o ubez -
pie cze nie i za wie ra ją cy Umo wę oraz zo bo wią za ny do za pła ty
skład ki. Ubez pie cza ją cy jest w ni niej szej Umo wie jed no cze śnie
Ubez pie czo nym, na rzecz któ re go BRE Ubez pie cze nia udzie la
ochro ny ubez pie cze nio wej.

2. Po sia dacz po jaz du– oso ba po sia da ją ca pra wo wła sno ści po jaz du.

3. Umo wa – umo wa ubez pie cze nia za war ta mię dzy BRE Ubez -
pie cze nia a Ubez pie cza ją cym na pod sta wie ni niej szych OWU.

4. Po li sa – do ku ment po twier dza ją cy za war cie Umo wy lub au to -
ma tycz ne jej prze dłu że nie.

5. Po jazd– sa mo chód oso bo wy al bo sa mo chód cię ża ro wy odo pusz -
czal nej ma sie cał ko wi tej do3,5 (trzech ipół) to ny, za re je stro wa ny
wRzecz po spo li tej Pol skiej sto sow nie doprze pi sów usta wy Pra wo
o ru chu dro go wym, któ re go nu me ry re je stra cyj ne zo sta ły wpi sa ne
do po li sy.

6. Su ma ubez pie cze nia – kwo ta okre ślo na w po li sie sta no wią ca
gór ną gra ni cę od po wie dzial no ści BRE Ubez pie cze nia. 

7. Nie szczę śli wy wy pa dek – przy pad ko we zda rze nie, wy stę pu ją ce
na gle, wy wo ła ne przy czy ną ze wnętrz ną, nie za leż ne odwo li Ubez -
pie cza ją ce go; za nie szczę śli wy wy pa dek nie uwa ża się za wa łu
ser ca, uda ru mó zgu i in nych cho rób, na wet wy stę pu ją cych na gle.

8. Szpi tal – za kład lecz nic twa za mknię te go prze zna czo ny dla
cho rych, wy ma ga ja cych opie ki lecz ni czej, za bie gów ope ra cyj nych
lub za bie gów dia gno stycz nych, za pew nia ja cy cho rym ca ło do bo wą
opie kę śred nie go i wyż sze go per so ne lu me dycz ne go. De fi ni cja
szpi ta la nie obej mu je ośrod ków po mo cy spo łecz nej, do mów
po mo cy spo łecz nej, ośrod ków dla psy chicz nie cho rych, ho spi -
cjów on ko lo gicz nych, ośrod ków dla le cze nia uza leż nień, ośrod ków
sa na to ryj nych, ośrod ków i szpi ta li re ha bi li ta cyj nych i ośrod ków
wy po czyn ko wych.

9. Po byt w szpi ta lu – sta łe, nie prze rwa ne prze by wa nie Ubez pie -
cza ją ce go w szpi ta lu (bądź w szpi ta lach, je że li zmia na szpi ta la
na stą pi ła w ra mach kon ty nu acji le cze nia) w ce lu le cze nia, trwa ją ce
nie kró cej niż4 dni oddnia przy ję cia Ubez pie cza ją ce go doszpi ta la,
do dnia wy pi sa nia Ubez pie cza ją ce go ze szpi ta la. 

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

11. Strajk – prze rwa w pra cy pod ję ta przez pra cow ni ków w za mia rze
wy mu sze nia speł nie nia żą dań o cha rak te rze po li tycz nym, eko -
no micz nym lub so cjal nym.

12. Ter ro ryzm/sa bo taż – nie le gal ne ak cje in dy wi du al ne lub gru po we
or ga ni zo wa ne z po bu dek po li tycz nych, re li gij nych lub ide olo -
gicz nych skie ro wa ne prze ciw ko oso bom lub obiek tom w ce lu
za stra sze nia lud no ści i dez or ga ni za cji ży cia pu blicz ne go (ter ro -
ryzm), lub dez or ga ni za cji funk cjo no wa nia trans por tu pu blicz ne go,
za kła dów pro duk cyj nych lub usłu go wych (sa bo taż).

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

14. Jaz da te sto wa – po słu gi wa nie się w ru chu dro go wym po jaz dem,
po le ga ją ce na eks plo ato wa niu po jaz du w ra mach te sto wa nia
po jaz du da nej mar ki przez klien ta sa lo nu de aler skie go lub punk tu
sprze da ży ko mi so wej. 

15. Okres eks plo ata cji – licz ba peł nych lat eks plo ata cji po jaz du
li czo nych od da ty pierw szej re je stra cji po jaz du do ko na nej
w ro ku je go pro duk cji, a je że li pierw sza re je stra cja na stą pi ła
w ko lej nym ro ku po ro ku pro duk cji, to li czo nych od 31 grud nia
ro ku pro duk cji po jaz du.

§ 3
Przed miot i za kres Ubez pie cze nia

1. Przed mio tem ubez pie cze nia jest zdro wie Ubez pie cza ją ce go.

2. Za kres ubez pie cze nia obej mu je po byt w szpi ta lu Ubez pie cza ją -
ce go, któ ry roz po czął się w trak cie trwa nia ochro ny ubez pie cze -
nio wej, spo wo do wa ny bez po śred nio nie szczę śli wym wy pad kiem
po jaz du, za ist nia łym wtrak cie trwa nia ochro ny ubez pie cze nio wej,
zwią za nym z:

1) ru chem po jaz du,

2) wy sia da niem lub wsia da niem do po jaz du,

3) za trzy ma niem, po sto jem lub na pra wą po jaz du natra sie jaz dy,

4) za ła dun kiem, roz ła dun kiem lub wy ła dun kiem po jaz du,

5) po ża rem lub wy bu chem po jaz du.

3. Na pod sta wie ni niej szych OWU nie za wie ra się umów, je że li
okres eks plo ata cji po jaz du prze kro czył 20 lat.

4. Na pod sta wie ni niej szych OWU nie za wie ra się umów ubez pie -
cze nia, w przy pad ku gdy Ubez pie cza ją cy uży wa po jazd: 

1) ja ko re kwi zyt tzn. po jazd jest wy ko rzy sty wa ny w przed -
sta wie niu te atral nym, w te le wi zji lub fil mie, 

2) do na uki jaz dy, 

3) ja ko tak sów kę lub ja ko po jazd słu żą cy do prze wo zu pa sa że -
rów za opła tą, 

4) do prze wo zu prze sy łek ku rier skich lub eks pre so wych, 

5) do wy naj mu, w sy tu acji gdy po jazd na le ży do wy po ży czal ni
sa mo cho dów, 

6) do jazd prób nych lub te sto wych, 

7) do trans por tu to wa rów nie bez piecz nych.

5. Ochro ną ubez pie cze nio wą ob ję te są zda rze nia po wsta łe na te ry -
to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej, Al ba nii, An do ry, Au strii, Bel gii,
Bia ło ru si, Bo śni i Her ce go wi ny, Buł ga rii, Chor wa cji, Cy pru, Czech,
Da nii, Es to nii, Fin lan dii, Fran cji, Gre cji, Hisz pa nii, Ho lan dii, Ir lan dii,
Is lan dii, Lich ten ste in, Li twy, Luk sem bur ga, Ło twy, Ma ce do nii,
Mal ty, Moł da wii, Mo na ko, Nie miec, Nor we gii, Por tu ga lii, Ro sji
(w czę ści eu ro pej skiej), Ru mu nii, San Ma ri no, Ser bii, Czar no gó ry,
Sło wa cji, Sło we nii, Szwaj ca rii, Szwe cji, Tur cji (w czę ści eu ro pej -
skiej), Ukra iny, Wa ty ka nu, Wę gier, Wiel kiej Bry ta nii i Włoch.

§ 4
Wy łą cze nia od po wie dzial no ści

1. Za kres ubez pie cze nia nie obej mu je wy pad ków:

1) spo wo do wa nych przez Ubez pie cza ją ce go, je że li w chwi li
wy pad ku pro wa dził po jazd wsta nie nie trzeź wo ści lub wsta nie
pouży ciu al ko ho lu (wro zu mie niu prze pi sów Usta wy owy cho -
wa niu w trzeź wo ści i prze ciw dzia ła niu al ko ho li zmo wi) lub
środ ków odu rza ją cych, sub stan cji psy cho tro po wych oraz
środ ków za stęp czych (w ro zu mie niu prze pi sów o prze -
ciw dzia ła niu nar ko ma ni) lub le ków o po dob nym dzia ła niu,
a stan ten miał wpływ na zaj ście lub roz miar szko dy,

2) spo wo do wa nych przez Ubez pie cza ją ce go, je że li w chwi li
wy pad ku nie po sia dał upraw nień do pro wa dze nia po jaz du
(pra wo jaz dy od po wied niej ka te go rii), o ile brak upraw nień
do kie ro wa nia po jaz dem miał wpływ na po wsta nie szko dy,

3) spo wo do wa nych wsku tek usi ło wa nia lub po peł nie nia prze -
stęp stwa przez Ubez pie cza ją ce go,

4) po wsta łych wsku tek na pa ści lub wro gich dzia łań ob cych sił
zbroj nych, nie za leż nie, czy wy po wie dzia no woj nę, czy nie,
woj ny do mo wej, za mie szek, straj ków, sa bo ta żu, re be lii,
re wo lu cji, sta nu wo jen ne go lub ak tu ter ro ry zmu, a tak że
pod czas czyn ne go udzia łu w blo ka dach dróg, ak cjach
pro te sta cyj nych,

5) spo wo do wa nych bez po śred nio lub po śred nio ener gią
ją dro wą lub pro mie nio wa niem ra dio ak tyw nym,

6) spo wo do wa nych pró bą sa mo bój czą, sa mo oka le cze niem
lub oka le cze niem na wła sną proś bę,

7) zwią za nych z udzia łem w wy ści gach sa mo cho do wych,
kon kur sach, raj dach, tre nin gach, a tak że pod czas prób
szyb ko ścio wych,

8) po wsta łych wsku tek cho ro by psy chicz nej, nie do ro zwo ju
umy sło we go lub za bu rzeń psy chicz nych Ubez pie cza ją ce go
oraz ich skut ków, a tak że ata ku kon wul sji, epi lep sji,

9) po wsta łych pod czas kie ro wa nia po jaz dem nie za re je stro wa -
nym na te ry to rium Rzecz po spo li tej Pol skiej, a pod le ga ją cym
obo wiąz ko wi re je stra cji zgod nie z prze pi sa mi usta wy Pra wo
o ru chu dro go wym, 

10) po wsta łych pod czas kie ro wa nia po jaz dem, któ ry nie po -
sia dał waż ne go ba da nia tech nicz ne go, po twier dzo ne go
od po wied nim wpi sem do do wo du re je stra cyj ne go, lub
po twier dzo ne go in nym do ku men tem, al bo do dat ko we go
ba da nia tech nicz ne go okre ślo ne go wusta wie Pra wo oru chu
dro go wym, o ile stan tech nicz ny po jaz du miał wpływ na po -
wsta nie lub roz miar szko dy,

11) spo wo do wa nych z wi ny umyśl nej Ubez pie cza ją ce go, 

12) spo wo do wa nych wsku tek ra żą ce go nie dbal stwa Ubez pie -
cza ją ce go, chy ba że za pła ta od szko do wa nia od po wia da
w da nych oko licz no ściach wzglę dom słusz no ści.

2. Świad cze nie nie zo sta nie wy pła co ne, je że li po byt w szpi ta lu miał
na ce lu wy ko ny wa nie za bie gów re ha bi li ta cyj nych.

§ 5
Za war cie Umo wy

1. Za war cie Umo wy na stę pu je na pod sta wie wnio sku zło żo ne go
przez Ubez pie cza ją ce go na for mu la rzu usta lo nym przez BRE
Ubez pie cze nia, skie ro wa ne go do BRE Ubez pie cze nia wy łącz nie
za po śred nic twem ser wi su in ter ne to we go lub te le fo nu.

2. Wnio sek ten sta no wi in te gral ną część Umo wy.

3. Wa run kiem za war cia Umo wy jest ak cep ta cja przez Ubez pie -
cza ją ce go Re gu la mi nu świad cze nia usług dro gą elek tro nicz ną,
sta no wią ce go in te gral ną część Umo wy.

4. Ubez pie cza ją cy obo wią za ny jest udzie lić od po wie dzi na wszyst kie
py ta nia za miesz czo ne we wnio sku oubez pie cze nie lub skie ro wa ne
do nie go na pi śmie przed za war ciem Umo wy.

5. BRE Ubez pie cze nia za strze ga so bie pra wo do uza leż nie nia
za war cia Umo wy od in dy wi du al nej oce ny ry zy ka.

§ 6
Okres ubez pie cze nia i czas trwa nia od po wie dzial no ści

1. Umo wa za wie ra na jest na 12 mie się cy. Co ro ku okres, na ja ki
za war to Umo wę, ule ga au to ma tycz ne mu prze dłu że niu nako lej ne
12 mie się cy zgod nie z po sta no wie nia mi ust. 3 po ni żej, chy ba
że Ubez pie cza ją cy (nie póź niej niż przed upły wem okre su na ja ki
za war to Umo wę) lub BRE Ubez pie cze nia (nie póź niej niż na14 dni
przed upły wem okre su na ja ki za war to Umo wę) zło ży pi sem ne
oświad cze nie o nie wy ra że niu zgo dy na prze dłu że nie Umo wy,
z za strze że niem ust. 2 po ni żej.

2. Umo wa nie ule ga au to ma tycz ne mu prze dłu że niu na ko lej nych
12 mie się cy, je że li okres eks plo ata cji po jaz du prze kro czył 20 lat.

3. BRE Ubez pie cze nia prze śle Ubez pie cza ją ce mu po li sę po twier dza -
ją cą au to ma tycz ne prze dłu że nie Umo wy na ko lej nych 12 mie się cy
nie póź niej niż na14 dni przedda tą roz po czę cia ko lej ne go okre su
ubez pie cze nia, z uwzględ nie niem no wej wy so ko ści skład ki.

4. W przy pad ku au to ma tycz ne go prze dłu że nia Umo wy Ubez pie cza -
ją ce mu przy słu gu je pra wo od stą pie nia od Umo wy w ter mi nie
14 dni od dnia roz po czę cia ko lej ne go okre su ubez pie cze nia. 

5. Od po wie dzial ność BRE Ubez pie cze nia roz po czy na się w dniu
okre ślo nym w po li sie po twier dza ją cej za war cie Umo wy, ale
nie wcze śniej niż od dnia na stęp ne go po dniu opła ce nia
skład ki lub pierw szej ra ty skład ki z za strze że niem ust. 6 po ni żej. 

6. BRE Ubez pie cze nia mo że wy ra zić zgo dę na roz po czę cie się
ochro ny ubez pie cze nio wej w dniu zło że nia wnio sku o ubez -
pie cze nie, o ile w tym sa mym dniu zo sta ła opła co na skład ka
lub jej pierw sza ra ta.

7. Od po wie dzial ność BRE Ubez pie cze nia koń czy się w dniu okre ślo -
nym w po li sie lub w dniu, w któ rym Umo wa ule gła roz wią za niu
lub wy ga sła, w za leż no ści od te go, któ re z tych zda rzeń mia ło
miej sce wcze śniej.

§ 7
Roz wią za nie Umo wy

1. Ubez pie cza ją cy mo że od stą pić od umo wy ubez pie cze nia
w ter mi nie 30 dni od dnia jej za war cia, a w przy pad ku gdy jest
przed się bior cą – w ter mi nie 7 dni od dnia jej za war cia.

2. Roz wią za nie Umo wy na stę pu je:

1) zupły wem okre su, na ja ki Umo wa zo sta ła za war ta, lub au to -
ma tycz nie prze dłu żo na, w przy pad ku zło że nia pi sem ne go
oświad cze nia onie wy ra że niu zgo dy naprze dłu że nie Umo wy
na ko lej ny okres ubez pie cze nia zgod nie z § 6 ust. 1,

2) zdniem roz po czę cia ko lej ne go okre su ubez pie cze nia wprzy -
pad ku sko rzy sta nia przez Ubez pie cza ją ce go z pra wa od stą -
pie nia od Umo wy, o któ rym mo wa w § 6 ust. 4, 

3) z chwi lą wy pła ty świad cze nia w wy so ko ści 100% su my
ubez pie cze nia, 

4) w ra zie nie opła ce nia skład ki lub jej pierw szej ra ty w ter mi nie
wprzy pad ku au to ma tycz ne go prze dłu że nia Umo wy nako lej ny
okres ubez pie cze nia – zdniem do rę cze nia Ubez pie cza ją ce mu
oświad cze nia BRE Ubez pie cze nia o wy po wie dze niu umo wy
ze skut kiem na tych mia sto wym. W bra ku wy po wie dze nia
umo wy przez BRE Ubez pie cze nia umo wa wy ga sa z koń cem
okre su, za któ ry przy pa da ła nie za pła co na skład ka,

5) wra zie nie opła ce nia ko lej nej ra ty skład ki wter mi nie – zupły -
wem 7 dni od dnia otrzy ma nia przez Ubez pie cza ją ce go
we zwa nia do za pła ty ko lej nej ra ty skład ki wy sła ne go
po upły wie ter mi nu jej płat no ści z za gro że niem, że brak
za pła ty wtym ter mi nie spo wo du je usta nie od po wie dzial no ści.

6) z dniem zby cia lub wy re je stro wa nia po jaz du, z wy jąt kiem
przy pad ków, gdy zby cie po jaz du na stę pu je narzecz kre dy to -
bior cy lub ko rzy sta ją ce go z po jaz du od da ne go w le asing
– od po wied nio w ra mach umo wy kre dy to wej lub le asin go wej
– podwa run kiem wcze śniej sze go za wia do mie nia BRE Ubez -
pie cze nia o zmia nach w tych umo wach,

7) z dniem od stą pie nia od Umo wy zgod nie z ust. 1 po wy żej
al bo jej wy po wie dze nia zgod nie z ust. 3 po ni żej, 

8) z dniem śmier ci Ubez pie cza ją ce go,

9) z dniem zmia ny spo so bu uży wa nia przez Ubez pie cza ją ce go
po jaz du na okre ślo ne § 3 ust. 4,

10) z dniem roz wią za nia za war tych z BRE Ubez pie cze nia i do ty -
czą cych te go sa me go po jaz du umów: ubez pie cze nia au to -
ca sco oraz ubez pie cze nia od po wie dzial no ści cy wil nej po jaz -
dów me cha nicz nych zaszko dy po wsta łe wzwiąz ku zru chem
po jaz du, a w przy pad ku za war cia jed nej z wy mie nio nych
umów – z dniem roz wią za nia tej umo wy.

3. Ubez pie cza ją cy mo że wy po wie dzieć umo wę w każ dym cza sie
z za cho wa niem 30-dnio we go okre su wy po wie dze nia, któ re go
bieg roz po czy na się z dniem do rę cze nia wy po wie dze nia. 

§ 8
Składka

1. Skład ka jest usta la na we dług ta ry fy skła dek obo wią zu ją cej wdniu
za war cia Umo wy lub w dniu prze sła nia Ubez pie cza ją ce mu po li sy
po twier dza ją cej au to ma tycz ne prze dłu że nie Umo wy, o któ rym
mo wa w § 6 ust. 3. Jej wy so kość uza leż nio na jest od:

1) su my ubez pie cze nia,

2) spo so bu płat no ści skład ki,

3) in nych czyn ni ków wpły wa ją cych na praw do po do bień stwo
po wsta nia zda rze nia ob ję te go ubez pie cze niem.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 
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2. Wuza sad nio nych przy pad kach BRE Ubez pie cze nia przyusta la niu
wy so ko ści skład ki mo że uwzględ nić in ne niż wska za ne w ust. 1
kry te ria in dy wi du al ne w szcze gól no ści do ty czą ce Ubez pie cza ją -
ce go.

3. Je śli w Umo wie nie usta lo no ina czej, skład ki są usta la ne za
12-mie sięcz ny okres ubez pie cze nia, przy czym do pusz cza się
moż li wość za pła ty skład ki w rów nych ra tach. Wy so kość skład ki
lub jej ra ty oraz ter mi ny jej płat no ści są okre ślo ne w po li sie.
Za da tę za pła ty skład ki lub ra ty skład ki przyj mu je się dzień
uzna nia jej na ra chun ku ban ko wym BRE Ubez pie cze nia.

4. W ra zie ujaw nie nia oko licz no ści, któ ra po cią ga za so bą istot ną
zmia nę praw do po do bień stwa zaj ścia wy pad ku, każ da ze stron
mo że żą dać od po wied niej zmia ny wy so ko ści skład ki, po czy na jąc
od dnia, gdy za szła ta oko licz ność, jed nak nie wcze śniej niż
od po cząt ku bie żą ce go okre su ubez pie cze nia. W ra zie zgło -
sze nia ta kie go żą da nia dru ga stro na mo że w ter mi nie 14 dni
wy po wie dzieć umo wę ze skut kiem na tych mia sto wym. 

5. Roz wią za nie lub wy ga śnię cie Umo wy nie zwal nia Ubez pie -
cza ją ce go z obo wiąz ku za pła ty skład ki za okres, w któ rym
BRE Ubez pie cze nia udzie la ło ochro ny ubez pie cze nio wej.

6. W ra zie roz wią za nia Umo wy przed upły wem okre su, na ja ki
zo sta ła za war ta, lub au to ma tycz nie prze dłu żo na, Ubez pie cza -
ją ce mu przy słu gu je zwrot skład ki za okres nie wy ko rzy sta nej
ochro ny ubez pie cze nio wej. 

7. Skład kę pod le ga ją cą zwro to wi, o któ rej mo wa po wy żej, li czy się
pro por cjo nal nie do okre su nie wy ko rzy sta nej ochro ny ubez pie -
cze nio wej. 

§ 9
Obo wiąz ki Ubez pie cza ją ce go 

1. W cza sie trwa nia Umo wy Ubez pie cza ją cy obo wią za ny jest: 

1) w cią gu 5 dni ro bo czych za wia do mić BRE Ubez pie cze nia
o wszel kich zmia nach oko licz no ści, o któ re BRE Ubez pie cze -
nia za py ty wa ło we wnio sku o ubez pie cze nie al bo przed
za war ciem Umo wy w in nych pi smach, a tak że da nych nie -
zbęd nych do kon tak tu z BRE Ubez pie cze nia (m.in. zmia na
spo so bu uży wa nia po jaz du, zmia na ad re su za mel do wa nia,
ad re su ko re spon den cyj ne go, ad re su pocz ty elek tro nicz nej), 

2) naj póź niej wcią gu14 dni oddnia zby cia po jaz du po in for mo -
wać o tym fak cie BRE Ubez pie cze nia. 

2. W ra zie zaj ścia nie szczę śli we go wy pad ku Ubez pie cza ją cy zo bo -
wią za ny jest:

1) w cią gu 7 dni po wia do mić BRE Ubez pie cze nia o wy pad ku,

2) po wia do mić Po li cję i po go to wie o wy pad ku dro go wym
oraz je go ofia rach,

3) pod dać się le cze niu i sto so wać się do za le ceń ma ją cych
na ce lu zła go dze nie skut ków wy pad ku,

4) umoż li wić BRE Ubez pie cze nia do ko na nie czyn no ści nie -
zbęd nych do usta le nia oko licz no ści po wsta nia wy pad ku,
za sad no ści i wy so ko ści rosz cze nia oraz udzie lić w tym ce lu
po mo cy i wy ja śnień.

3. Ubez pie cza ją cy jest zo bo wią za ny na we zwa nie BRE Ubez pie -
cze nia pod dać się ba da niom prze pro wa dzo nym przez le ka rzy
wska za nych przez BRE Ubez pie cze nia. Kosz ty ba dań, w tym
kosz ty wy na gro dze nia tych le ka rzy po kry wa BRE Ubez pie cze nia.

§ 10
Ustalenie wysokości świadczenia

1. Wy so kość świad cze nia z ty tu łu po by tu w szpi ta lu w wy ni ku
nie szczę śli we go wy pad ku usta la się po stwier dze niu, że ist nie je
zwią zek przy czy no wy po mię dzy nie szczę śli wym wy pad kiem
po jaz du a po by tem Ubez pie cza ją ce go w szpi ta lu.

2. BRE Ubez pie cze nia wy pła ci Ubez pie cza ją ce mu świad cze nie rów ne
su mie dzien nych sta wek wy pad ko wych, zza strze że niem §2 ust.9.

3. Dzien na staw ka wy pad ko wa jest rów na 1 % su my ubez pie cze -
nia z ty tu łu Umo wy za każ dy dzień po by tu w szpi ta lu. 

4. W każ dym ko lej nym 12-mie sięcz nym okre sie trwa nia ochro ny
ubez pie cze nio wej BRE Ubez pie cze nia wy pła ci łącz nie świad cze nia
za nie wię cej niż 100 dni po by tu w szpi ta lu w da nym 12-mie sięcz -
nym okre sie trwa nia ochro ny ubez pie cze nio wej. 

5. Ubez pie cza ją cy upo waż nia BRE Ubez pie cze nia do za się ga nia
opi nii le ka rzy pro wa dzą cych le cze nie oraz in nych osób lub
urzę dów w spra wach zwią za nych zwy pad kiem, o ile otrzy ma nie
te go ro dza ju in for ma cji jest nie zbęd ne do roz pa trze nia za sad -
no ści rosz cze nia.

§ 11
Wypłata świadczenia

1. Ubez pie cza ją cy obo wią za ny jest do star czyć do BRE Ubez pie -
cze nia do ku men ty nie zbęd ne do roz pa trze nia wnio sku o wy pła tę
świad cze nia, w tym do ku men ta cję me dycz ną po twier dza ją cą
po byt wszpi ta lu lub do ku ment po twier dza ją cy le cze nie szpi tal ne,
wy da ny przez le ka rza pro wa dzą ce go oraz hi sto rię po by tu w szpi -
ta lu wraz z peł ną  do ku men ta cją me dycz ną.

2. BRE Ubez pie cze nia za strze ga so bie pra wo do we ry fi ka cji
przed ło żo nych mu do ku men tów.

3. BRE Ubez pie cze nia wy pła ci świad cze nie wter mi nie30 dni odda ty
za wia do mie nia o wy pad ku, chy ba że wy ja śnie nie oko licz no ści
ko niecz nych do usta le nia od po wie dzial no ści lub wy so ko ści
świad cze nia w ter mi nie 30 dni oka za ło się nie moż li we. Wów -
czas świad cze nie zo sta nie wy pła co ne w cią gu 14 dni od dnia,
w któ rym przy za cho wa niu na le ży tej sta ran no ści wy ja śnie nie
tych oko licz no ści by ło moż li we, z tym że BRE Ubez pie cze nia
wy pła ci bez spor ną część świad cze nia w ter mi nie 30 dni od da ty
otrzy ma nia za wia do mie nia o wy pad ku.

4. W przy pad ku gdy po byt w szpi ta lu trwa po nad 14 dni, prze by wa -
ją cy w szpi ta lu Ubez pie cza ją cy mo że zgło sić wnio sek o do ko na nie
wy pła ty czę ści świad cze nia. BRE Ubez pie cze nia mo że do ko nać
wy pła ty czę ści świad cze nia pod wa run kiem otrzy ma nia do ku -
men tów ko niecz nych do pod ję cia de cy zji o wy pła cie czę ści
świad cze nia, w tym do ku men ta cję me dycz ną po twier dza ją cą
po byt wszpi ta lu lub do ku ment po twier dza ją cy le cze nie szpi tal ne.
Mi ni mal nym okre sem upraw nia ją cym do zgło sze nia wnio sku
o do ko na nie wy pła ty czę ści świad cze nia jest każ dy ko lej ny
14-dnio wy okres po by tu w szpi ta lu. 

5. BRE Ubez pie cze nia mo że od mó wić wy pła ty świad cze nia, je że li
Ubez pie cza ją cy nie po dał do wia do mo ści BRE Ubez pie cze nia
zna nych so bie oko licz no ści, o któ re był py ta ny we wnio sku
ubez pie cze nio wym al bo przed za war ciem Umo wy w in nych
pi smach lub też nie po in for mo wał o zmia nie tych oko licz no ści
w ter mi nach okre ślo nych w § 9 ust. 1 pkt. 1, a szko da po wsta ła
na sku tek tych oko licz no ści. Je że li do na ru sze nia obo wiąz ków
in for ma cyj nych do szło z wi ny umyśl nej Ubez pie cza ją ce go,

w ra zie wąt pli wo ści przyj mu je się, że zda rze nie ob ję te ubez pie -
cze niem i je go na stęp stwa są skut kiem nie poda nych oko licz no ści.

§ 12
Po sta no wie nia koń co we

1. Do Umo wy mo gą być wpro wa dzo ne, za zgo dą stron, po sta no wie -
nia do dat ko we lub od mien ne odusta lo nych wni niej szych OWU. 

2. Wszyst kie po sta no wie nia do dat ko we lub od mien ne od usta lo -
nych w ni niej szych OWU, w tym rów nież wszel kie zmia ny Umo wy
do ko na ne w trak cie jej trwa nia mu szą być po twier dzo ne po przez
wy sta wie nie anek su przez BRE Ubez pie cze nia. 

3. Wszel kie za wia do mie nia oraz oświad cze nia do ty czą ce Umo wy
mo gą być sku tecz nie do ko ny wa ne przez stro ny Umo wy:

1) na pi śmie na ad res Ubez pie cza ją ce go oraz BRE Ubez pie -
cze nia,

2) fa xem do BRE Ubez pie cze nia na nu mer (+48 22) 444 70 70,

3) dro gą elek tro nicz ną na ad res: bok@breu bez pie cze nia.pl
oraz ad res Ubez pie cza ją ce go po da ny we wnio sku o ubez -
pie cze nie,

4) za po śred nic twem ser wi su in ter ne to we go, w któ rym zło żo ny
zo stał wnio sek o ubez pie cze nie,

5) w roz mo wie te le fo nicz nej re je stro wa nej i ar chi wi zo wa nej
przez BRE Ubez pie cze nia.

4. Je że li Ubez pie cza ją cy nie zga dza się 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 ści
świad cze nia, bądź chciał by zło żyć skar gę lub za ża le nie zwią -
za ne zza war ciem Umo wy lub jej wy ko na niem, mo że on wy stą pić
z wnio skiem o roz pa trze nie spra wy, skie ro wa nym do Za rzą du
BRE Ubez pie cze nia.

5. Wnio sek, o któ rym mo wa w ust. 4 po wy żej zo sta nie roz pa trzo ny
w cią gu 30 dni od da ty wpły wu do BRE Ubez pie cze nia.

6. W spra wach nie ure gu lo wa nych ni niej szy mi OWU sto su je się
prze pi sy pra wa pol skie go, w tym Ko dek su Cy wil ne go, usta wy
o dzia łal no ści ubez pie cze nio wej oraz in ne obo wią zu ją ce ak ty
praw ne

7. Wszel kie spo ry wy ni ka ją ce z Umo wy mo gą być roz pa try wa ne
przez sąd wła ści wo ści ogól nej al bo przez sąd wła ści wy dla miej sca
za miesz ka nia Ubez pie cza ją ce go al bo miej sca za miesz ka nia lub
sie dzi by upraw nio ne go z umo wy ubez pie cze nia.

8. Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia zo sta ły za twier dzo ne
uchwa łą Za rzą du BRE Ubez pie cze nia TU iRS.A. nr BRE -TU/2012/2/1/1
z dnia 6.02.2012 r. i ma ją za sto so wa nie do umów ubez pie cze nia
za wie ra nych od dnia 11.02.2012 r.

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 Wydzia∏ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
KRS 0000271543 • REGON 140806789 • NIP 107 000 61 55 
Wysokość Kapitału Zakładowego: 12941177 PLN opłacony w całości
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§ 1
Po sta no wie nia ogól ne

Ni niej sze Ogól ne Wa run ki Ubez pie cze nia Na tych mia sto wej Po mo cy
As si stan ce – Sa mo chód za stęp czy, zwa ne da lej OWU, sta no wią pod -
sta wę doza wie ra nia przez BRE Ubez pie cze nia To wa rzy stwo Ubez pie czeń
i Re ase ku ra cjiS.A., zwa ne da lej BRE Ubez pie cze nia, z oso ba mi fi zycz -
ny mi, praw ny mi lub jed nost ka mi or ga ni za cyj ny mi nie po sia da ją cy mi
oso bo wo ści praw nej, umów ubez pie cze nia, któ rych przed mio tem jest
udzie le nie przez BRE Ubez pie cze nia ochro ny ubez pie cze nio wej.

§ 2
De fi ni cje

Przez po ję cia uży te w ni niej szych OWU ro zu mie się:

1. Cen trum Po mo cy – Eu rop As si stan ce Pol ska Sp. z o. o. z sie dzi bą
w War sza wie, dzia ła ją cy w imie niu BRE Ubez pie cze nia pod miot
od po wie dzial ny za li kwi da cję szkód w za kre sie ubez pie cze nia
na tych mia sto wej po mo cy as si stan ce.

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

3. Jaz da te sto wa – po słu gi wa nie się w ru chu dro go wym po jaz dem,
po le ga ją ce na eks plo ato wa niu po jaz du w ra mach te sto wa nia
po jaz du da nej mar ki przez klien ta sa lo nu de aler skie go lub punk tu
sprze da ży ko mi so wej.

4. Miej sce za miesz ka nia Ubez pie czo ne go – ad res za miesz ka nia
na te re nie Pol ski, jak rów nież ad res sie dzi by (w przy pad ku osób
praw nych) wła ści cie la po jaz du wska za ne go w do wo dzie re je stra -
cyj nym al bo ad res za miesz ka nia kie row cy po jaz du.

5. Na pra wa po jaz du – usu nię cie przy czy ny unie moż li wia ją cej: kon ty -
nu owa nie po dró ży lub po wrót do miej sca za miesz ka nia Ubez pie -
czo ne go. 

6. Okres eks plo ata cji – licz ba peł nych lat eks plo ata cji po jaz du li czo -
nych od da ty pierw szej re je stra cji po jaz du do ko na nej w ro ku je go
pro duk cji, a je że li pierw sza re je stra cja na stą pi ła w ko lej nym
ro ku po ro ku pro duk cji, to li czo nych od 31 grud nia ro ku pro duk cji
po jaz du.

7. Oso ba upraw nio na do ko rzy sta nia z po jaz du – oso ba, któ ra
we szła w po sia da nie do ku men tów po jaz du oraz klu cza słu żą ce go
do je go otwar cia i uru cho mie nia, za wie dzą i zgo dą wła ści cie la
po jaz du lub in nej oso by upraw nio nej do roz po rzą dza nia ni mi. 

8. Pi lot – oso ba skie ro wa na przez Cen trum Po mo cy na miej sce
zda rze nia.

9. Po jazd – sa mo chód oso bo wy al bo sa mo chód cię ża ro wy odo pusz -
czal nej ma sie cał ko wi tej do 3,5 (trzech i pół) to ny, za re je stro wa ny
w Pol sce sto sow nie do prze pi sów usta wy Pra wo o ru chu dro go -
wym, któ re go nu me ry re je stra cyj ne zo sta ły wpi sa ne do po li sy;
z wy jąt kiem mo to ro we rów i po jaz dów szy no wych, przy cze py,
przy cze py lek kiej oraz na cze py;

10. Po li sa – do ku ment po twier dza ją cy za war cie Umo wy lub jej au to -
ma tycz ne prze dłu że nie;

11. Punkt ob słu gi– za kład na praw czy po sia da ją cy au to ry za cję pro du -
cen ta na do ko ny wa nie na praw po jaz du da nej mar ki lub in ny
za kład uzgod nio ny przez Ubez pie czo ne go z Cen trum Po mo cy,
pod wa run kiem, że nie jest on w dal szej od le gło ści od miej sca wy -
stą pie nia zda rze nia niż naj bliż szy za kład po sia da ją cy au to ry za cję.

12. Wy pa dek dro go wy – na głe ze tknię cie się z przed mio tem, oso bą
lub zwie rzę ciem znaj du ją cym się po za po jaz dem, wsku tek któ re go
na stą pi ło uszko dze nie al bo znisz cze nie po jaz du lub je go czę ści
trwa le za mon to wa nych.

13. Ubez pie cza ją cy – wła ści ciel po jaz du, skła da ją cy wnio sek o ubez -
pie cze nie iza wie ra ją cy Umo wę, zo bo wią za ny doopła ce nia skład ki.

14. Ubez pie czo ny – wła ści ciel po jaz du lub oso ba upraw nio na do ko -
rzy sta nia z po jaz du.

15. Umo wa – umo wa ubez pie cze nia na tych mia sto wej po mo cy as si -
stan ce – sa mo chód za stęp czy za war ta mię dzy BRE Ubez pie cze nia
a Ubez pie cza ją cym na pod sta wie ni niej szych OWU.

§ 3
Przed miot Ubez pie cze nia

Przed mio tem ubez pie cze nia jest or ga ni za cja na tych mia sto wej po -
mo cy as si stan ce za po śred nic twem Cen trum Po mo cy i po kry cie jej
kosz tów przez BRE Ubez pie cze nia, w za kre sie i na za sa dach okre -
ślo nych w ni niej szych OWU.

§ 4
Za kres ubez pie cze nia

1. BRE Ubez pie cze nia obej mu je ochro ną ubez pie cze nio wą szko dy
po wsta łe w wy ni ku wy pad ku dro go we go ma ją ce go miej sce
na te ry to rium Pol ski. 

2. Ubez pie cze nie obej mu je udzie le nie na tych mia sto wej po mo cy
as si stan ce, je że li po jazd zo stał unie ru cho mio ny w na stęp stwie
wy pad ku dro go we go.

3. Umo wa ubez pie cze nia mo że być za war ta, w wa rian cie:

a) Sa mo chód za stęp czy 

b) Sa mo chód za stęp czy 14 

4. Za kres ubez pie cze nia okre śla ny jest przez Ubez pie cza ją ce go
po przez wy bra nie jed ne go z wa rian tów ubez pie cze nia, o któ rych
mo wa po wy żej wust.3. BRE Ubez pie cze nia po no si od po wie dzial -
ność zgod nie zwy bra nym wa rian tem ubez pie cze nia w gra ni cach
li mi tów od po wie dzial no ści okre ślo nych w § 11.

5. Za kres ochro ny ubez pie cze nio wej wwa rian cie Sa mo chód za stęp -
czy obej mu je:

1) na pra wę po jaz du na miej scu zda rze nia – w ce lu uspraw nie -
nia po jaz du Cen trum Po mo cy przy sy ła na miej sce wy pad ku

dro go we go po moc dro go wą; za kres ubez pie cze nia obej -
mu je wy łącz nie na pra wę po jaz du nie zbęd ną do kon ty nu -
owa nia po dró ży lub po wro tu do miej sca za miesz ka nia
Ubez pie czo ne go wspo sób bez piecz ny izgod ny zprze pi sa mi,

2) ho lo wa nie po jaz du – je że li nie jest moż li wa na pra wa po -
jaz du, pi lot od ho lu je po jazd do naj bliż sze go punk tu ob słu gi
al bo miej sca za miesz ka nia Ubez pie czo ne go, je że li nie jest
ono w dal szej od le gło ści od miej sca wy stą pie nia zda rze nia
niż naj bliż szy punkt ob słu gi, 

3) or ga ni za cję wy naj mu sa mo cho du za stęp cze go i po kry cie
kosz tów wy naj mu sa mo cho du kla sy po rów ny wal nej z kla są
po jaz du ubez pie czo ne go, o mak sy mal nej po jem no ści sil ni ka
2.000 cm3 na mak sy mal ny okres7 dni, je że li Ubez pie czo ne -
mu przy słu gi wa ło świad cze nie ho lo wa nia po jaz du, októ rym
mo wa w § 4 ust. 5 pkt 2 a po jazd nie mo że zo stać na pra -
wio ny te go sa me go dnia.

6. Za kres ochro ny ubez pie cze nio wej wwa rian cie Sa mo chód za stęp czy
14 obej mu je:

1) na pra wę po jaz du na miej scu zda rze nia – w ce lu uspraw nie -
nia po jaz du Cen trum Po mo cy przy sy ła na miej sce wy pad ku
dro go we go po moc dro go wą; za kres ubez pie cze nia obej mu je
wy łącz nie na pra wę po jaz du nie zbęd ną do kon ty nu owa nia
po dró ży lub po wro tu do miej sca za miesz ka nia Ubez pie -
czo ne go w spo sób bez piecz ny i zgod ny z prze pi sa mi,

2) ho lo wa nie po jaz du – je że li nie jest moż li wa na pra wa po jaz du,
pi lot od ho lu je po jazd do naj bliż sze go punk tu ob słu gi al bo
miej sca za miesz ka nia Ubez pie czo ne go, je że li nie jest ono
w dal szej od le gło ści od miej sca wy stą pie nia zda rze nia niż
naj bliż szy punkt ob słu gi, 

3) or ga ni za cję wy naj mu sa mo cho du za stęp cze go i po kry cie
kosz tów wy naj mu sa mo cho du kla sy po rów ny wal nej z kla są
po jaz du ubez pie czo ne go, o mak sy mal nej po jem no ści sil ni ka
2.000 cm3 na mak sy mal ny okres 14 dni, je że li Ubez pie czo -
ne mu przy słu gi wa ło świad cze nie ho lo wa nia po jaz du, októ rym
mo wa w § 4 ust. 6 pkt 2 a po jazd nie mo że zo stać na pra -
wio ny te go sa me go dnia.

7. Świad cze nia sa mo cho du za stęp cze go nie obej mu ją kosz tów
pa li wa do po jaz du za stęp cze go, ubez pie czeń in nych niż OC/AC
i opłat do dat ko wych, ro zu mia nych ja ko kau cja na po kry cie udzia łu
wła sne go, pod sta wie nia oraz zwro tu po jaz du za stęp cze go oraz
in nych wy mo gów sta wia nych przez fir my wy naj mu ją ce sa mo cho dy,
jak rów nież nie zwal nia ją Ubez pie czo ne go z ko niecz no ści po -
sia da nia kar ty kre dy to wej lub in nych za bez pie czeń wy ma ga nych
przy udo stęp nie niu sa mo cho du za stęp cze go zgod nie z ogól -
ny mi wa run ka mi wy naj mu sto so wa ny mi przez wy po ży czal nie.

8. Ubez pie czo ny jest zo bo wią za ny za po znać się z ogól ny mi wa run -
ka mi wy naj mu oraz wa run ka mi ubez pie cze nia wy naj mo wa ne go
po jaz du ipo stę po wać zgod nie zotrzy ma ny mi po le ce nia mi iwska -
zów ka mi.

§ 5
Pa kiet in for ma cyj ny

Cen trum Po mo cy, na ży cze nie Ubez pie czo ne go udzie li na stę pu ją cych
in for ma cji na te mat:

1. wa run ków po go do wych,

2. su ge ro wa nych po łą czeń i ob jaz dów, lo ka li za cji sta cji ben zy -
no wych i warsz ta tów,

3. sy tu acji na przej ściach gra nicz nych,

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

5. moż li wo ści wy po ży cze nia sa mo cho du,

6. moż li wo ści sko rzy sta nia z sie ci Cen trum Po mo cy w za kre sie
ho lo wa nia po jaz du,

7. usłu go daw ców z sie ci Cen trum Po mo cy,

8. pro ce dur li kwi da cji szkód z po sia da nych przez Ubez pie czo nych
po lis ubez pie cze nio wych: OC i/lub AC,

9. po łą czeń lot ni czych i pro mo wych,

10. kosz tów pa li wa i opłat dro go wych we wska za nym kra ju,

11. moż li wo ści or ga ni za cji roz ry wek (np. re per tu ar te atrów, kin, oper,
in for ma cje o kon cer tach i in nych wy da rze niach kul tu ral nych,
in for ma cje na te mat klu bów wraz z ich ad re sa mi), wy da rzeń spor -
to wych (np. in for ma cje oroz gryw kach spor to wych i ich wy ni kach).

§ 6
Wy łą cze nia od po wie dzial no ści

Ochro ną ubez pie cze nio wą nie są ob ję te szko dy:

1. ob ję te za kre sem ubez pie cze nia po jaz dów au to ca sco;

2. spo wo do wa ne umyśl nie przez wła ści cie la po jaz du al bo oso bę,
z któ rą po zo sta je on we wspól nym go spo dar stwie do mo wym;

3. po wsta łe pod czas pro wa dze nia po jaz du przez wła ści cie la po -
jaz du lub Oso bę upraw nio ną do ko rzy sta nia z po jaz du:

a) je że li w chwi li wy pad ku spraw ca pro wa dził po jazd w sta nie
nie trzeź wo ści lub wsta nie pouży ciu al ko ho lu (wro zu mie niu
prze pi sów Usta wy owy cho wa niu wtrzeź wo ści iprze ciw dzia -
ła niu al ko ho li zmo wi) lub środ ków odu rza ją cych, sub stan cji
psy cho tro po wych oraz środ ków za stęp czych (w ro zu mie niu
prze pi sów oUsta wy prze ciw dzia ła niu nar ko ma nii) lub le ków
o po dob nym dzia ła niu, a stan ten miał wpływ na zaj ście
lub roz miar szko dy;

b) je że li w chwi li wy pad ku spraw ca nie po sia dał upraw nień
dopro wa dze nia po jaz du (pra wo jaz dy od po wied niej ka te go -
rii), oile brak upraw nień dokie ro wa nia po jaz dem miał wpływ
na po wsta nie szko dy;

4. w przy pad ku od da le nia się kie ru ją ce go, bę dą ce go oso bą upraw -
nio ną do ko rzy sta nia lub roz po rzą dza nia po jaz dem, z miej sca

zda rze nia, gdy fak ty to wa rzy szą ce te mu wska zu ją na dzia ła nie
zmie rza ją ce doukry cia oko licz no ści wy łą cza ją cych od po wie dzial -
ność BRE Ubez pie cze nia, a ma ją cych wpływ na po wsta nie lub
roz miar szko dy;

5. po wsta łe pod czas kie ro wa nia po jaz dem nie za re je stro wa nym
na te ry to rium Pol ski, a pod le ga ją cym obo wiąz ko wi re je stra cji
zgod nie z prze pi sa mi usta wy Pra wo o ru chu dro go wym,

6. po wsta łe pod czas kie ro wa nia po jaz dem, któ ry nie po sia dał
waż ne go ba da nia tech nicz ne go, po twier dzo ne go od po wied nim
wpi sem do do wo du re je stra cyj ne go lub po twier dzo ne go in nym
do ku men tem, al bo do dat ko we go ba da nia tech nicz ne go okre ślo -
ne go w usta wie Pra wo o ru chu dro go wym, o ile stan tech nicz ny
po jaz du miał wpływ na po wsta nie lub roz miar szko dy;

7. wy ni ka ją ce z uszko dze nia, bę dą ce go na stęp stwem nie usu nię cia
je go przy czy ny po udzie le niu świad cze nia przez BRE Ubez pie cze -
nia;

8. po wsta łe w po jaz dach uży wa nych w wy ści gach i tre nin gach
do wy ści gów;

9. po wsta łe w po jaz dach uży wa nych do wy naj mu za rob ko we go
w wy po ży czal niach sa mo cho dów;

10. po wsta łe w po jaz dach uży wa nych do na uki jaz dy;
11. po wsta łe w po jaz dach uży wa nych ja ko re kwi zy ty lub do jazd

prób nych lub jazd te sto wych;
12. po wsta łe pod czas uży wa nia po jaz du ja ko na rzę dzia prze stęp -

stwa, przez wła ści cie la lub oso bę upraw nio ną do ko rzy sta nia
lub roz po rzą dza nia tym po jaz dem; 

13. po wsta łe w na stęp stwie użyt ko wa nia po jaz du nie zgod nie z je go
prze zna cze niem a tak że za ist nia łe wsku tek nie wła ści we go
za ła do wa nia lub prze wo że nia ła dun ku (ba ga żu);

14. spo wo do wa ne dzia ła nia mi wo jen ny mi, roz ru cha mi, za miesz ka mi,
ak ta mi ter ro ru, sa bo ta żem lub po wsta łe pod czas uży cia po jaz du
w związ ku z obo wiąz ko wy mi świad cze nia mi na rzecz woj ska,
po li cji i in nych pod mio tów a tak że do ty czą ce po jaz dów czyn nie
uczest ni czą cych w ak cjach pro te sta cyj nych, blo ka dach dróg. 

15. spo wo do wa ne dzia ła niem: ener gii ją dro wej, ska że nia ra dio ak -
tyw ne go, pro mie nio wa nia la se ro we go lub ma se ro we go oraz po la
ma gne tycz ne go i elek tro ma gne tycz ne go;

16. w po jeź dzie wpro wa dzo nym nie le gal nie na te ry to rium Pol ski
tj. wów czas, gdy po jazd wpro wa dzo ny zo stał na te ry to rium Pol ski
wbrew obo wią zu ją cym prze pi som pra wa, chy ba że ubez pie cza ją cy
nie wie dział, bądź przy za cho wa niu na le ży tej sta ran no ści nie
mógł się do wie dzieć o tym, że po jazd zo stał wpro wa dzo ny nie le -
gal nie przez oso bę trze cią; 

17. po le ga ją ce na uszko dze niu, znisz cze niu lub kra dzie ży ba ga żu,
rze czy oso bi stych i przed mio tów po zo sta wio nych w po jeź dzie
na czas ho lo wa nia.

§ 7
Re fun da cja kosz tów

1. BRE Ubez pie cze nia nie zwra ca kosz tów po nie sio nych przez
Ubez pie czo ne go, je że li nie po wia do mił o zda rze niu i nie uzy skał
zgo dy Cen trum Po mo cy, na wet je że li są one ob ję te za kre sem
ubez pie cze nia, a ich wy so kość mie ści się w gra ni cach li mi tów
od po wie dzial no ści, o któ rych mo wa w §11.

2. Je że li z oko licz no ści spra wy wy ni ka, że Ubez pie czo ny z przy czyn
obiek tyw nych nie był w sta nie zgło sić zda rze nia do Cen trum
Po mo cy nie zwłocz nie po je go zaj ściu, BRE Ubez pie cze nia do -
ko nu je re fun da cji po nie sio nych przez Ubez pie czo ne go kosz tów
zgod nie z po sta no wie nia mi OWU do wy so ko ści, w ja kiej zo sta ły by
one po nie sio ne, gdy by da ne świad cze nie by ło bez po śred nio
zor ga ni zo wa ne i opła co ne przez Cen trum Po mo cy.

3. Re fun da cja, o któ rej mo wa w ust. 2 mo że zo stać do ko na na
wy łącz nie napod sta wie ory gi na łów ra chun ków lub fak tur zausłu gi,
któ rych koszt Ubez pie czo ny po niósł w związ ku z wy stą pie niem
zda rze nia ob ję te go ubez pie cze niem wraz zory gi na ła mi do wo dów
ich za pła ty.

4. Wnio sek o re fun da cję na le ży zło żyć pi sem nie do Cen trum Po mo cy
naad res: Eu rop As si stan ce Pol skaSp. zo. o., ul. Wo ło ska5,02-675
War sza wa.

5. W przy pad ku uzna nia za sad no ści wnio sku o re fun da cję Cen trum
Po mo cy dzia ła jąc w imie niu BRE Ubez pie cze nia, do ko nu je
zwro tu kosz tów w ter mi nie 30 dni od dnia otrzy ma nia wnio sku
o re fun da cję. 

§ 8
Za war cie umo wy ubez pie cze nia

1. Za war cie Umo wy na stę pu je na pod sta wie wnio sku, zło żo ne go
przez Ubez pie cza ją ce go na for mu la rzu usta lo nym przez BRE
Ubez pie cze nia, skie ro wa ne go do BRE Ubez pie cze nia wy łącz nie
za po śred nic twem ser wi su in ter ne to we go lub te le fo nu.

2. Wnio sek Ubez pie cza ją ce go sta no wi in te gral ną część Umo wy. 
3. Wa run kiem za war cia Umo wy jest ak cep ta cja przez Ubez pie cza ją -

ce go Re gu la mi nu świad cze nia usług dro gą elek tro nicz ną, sta no -
wią ce go in te gral ną część Umo wy.

4. Ubez pie cza ją cy obo wią za ny jest udzie lić od po wie dzi na wszyst kie
py ta nia za miesz czo ne we wnio sku oubez pie cze nie lub skie ro wa ne
do nie go na pi śmie przed za war ciem Umo wy.

5. BRE Ubez pie cze nia mo że uza leż nić za war cie Umo wy od uzy ska -
nia do dat ko wych in for ma cji, ma ją cych wpływ na oce nę ry zy ka
ubez pie cze nio we go. 

§ 9
Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialności

1. Umo wa za wie ra na jest na 12 mie się cy. Co ro ku, okres na ja ki
za war to Umo wę ule ga au to ma tycz ne mu prze dłu że niu na ko lej ne
12 mie się cy zgod nie z po sta no wie nia mi ust. 2 po ni żej, chy ba że
Ubez pie cza ją cy (nie póź niej niż przed upły wem okre su, na ja ki
za war to Umo wę) lub BRE Ubez pie cze nia (nie póź niej niż na14 dni
przed upły wem okre su, na ja ki za war to Umo wę) zło ży pi sem ne
oświad cze nie o nie wy ra że niu zgo dy na prze dłu że nie Umo wy. 
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2. BRE Ubez pie cze nia prze śle Ubez pie cza ją ce mu po li sę po twier dza -
ją cą au to ma tycz ne prze dłu że nie Umo wy na ko lej ne 12 mie się cy
nie póź niej niż na14 dni przedda tą roz po czę cia ko lej ne go okre su
ubez pie cze nia, z uwzględ nie niem no wej wy so ko ści skład ki. 

3. Wprzy pad ku au to ma tycz ne go prze dłu że nia Umo wy, Ubez pie cza -
ją ce mu przy słu gu je pra wo od stą pie nia odUmo wy wter mi nie14 dni
od dnia roz po czę cia ko lej ne go okre su ubez pie cze nia. 

4. Od po wie dzial ność BRE Ubez pie cze nia roz po czy na się w dniu
okre ślo nym w po li sie, ale nie wcze śniej niż od dnia na stęp ne go
po dniu opła ce nia skład ki lub pierw szej ra ty skład ki, z za strze że -
niem ust. 5 po ni żej.

5. BRE Ubez pie cze nia mo że wy ra zić zgo dę naroz po czę cie się ochro ny
ubez pie cze nio wej wdniu zło że nia wnio sku oubez pie cze nie, o ile
w tym sa mym dniu zo sta ła opła co na skład ka lub jej pierw sza ra ta.

6. Od po wie dzial ność BRE Ubez pie cze nia koń czy się w dniu okre ślo -
nym wpo li sie lub wdniu, wktó rym Umo wa ule gła roz wią za niu lub
wy ga sła, wza leż no ści od te go, któ re z tych zda rzeń mia ło miej sce
wcze śniej. 

§ 10
Rozwiązanie umowy ubezpieczenia

1. Ubez pie cza ją cy mo że od stą pić od umo wy ubez pie cze nia, w ter -
mi nie 30 dni od dnia jej za war cia, a w przy pad ku, gdy jest przed -
się bior cą – w ter mi nie 7 dni od dnia jej za war cia.

2. Umo wa ubez pie cze nia roz wią zu je się:

1) z upły wem okre su ubez pie cze nia, na któ ry zo sta ła za war ta
lub au to ma tycz nie prze dłu żo na, wprzy pad ku zło że nia pi sem -
ne go oświad cze nia o nie wy ra że niu zgo dy na prze dłu że nie
Umo wy na ko lej ny okres ubez pie cze nia zgod nie z § 9 ust. 1;

2) zdniem roz po czę cia ko lej ne go okre su ubez pie cze nia wprzy -
pad ku sko rzy sta nia przez Ubez pie cza ją ce go z pra wa od stą -
pie nia od Umo wy, o któ rym mo wa w § 9 ust. 3;

3) w ra zie nie opła ce nia skład ki lub jej pierw szej ra ty w ter mi nie
wprzy pad ku au to ma tycz ne go prze dłu że nia Umo wy nako lej ny
okres ubez pie cze nia – zdniem do rę cze nia Ubez pie cza ją ce mu
oświad cze nia BRE Ubez pie cze nia o wy po wie dze niu Umo wy
ze skut kiem na tych mia sto wym. W przy pad ku bra ku wy po -
wie dze nia Umo wy przez BRE Ubez pie cze nia, Umo wa wy ga sa
zkoń cem okre su, zaktó ry przy pa da ła nie za pła co na skład ka;

4) wra zie nie opła ce nia ko lej nej ra ty skład ki wter mi nie – zupły -
wem 7 dni od dnia otrzy ma nia przez Ubez pie cza ją ce go we -
zwa nia doza pła ty ko lej nej ra ty skład ki wy sła ne go poupły wie
ter mi nu jej płat no ści z za gro że niem, że brak za pła ty w tym
ter mi nie spo wo du je usta nie od po wie dzial no ści;

5) z dniem zby cia lub wy re je stro wa nia po jaz du, z wy jąt kiem
przy pad ków, gdy zby cie po jaz du na stę pu je narzecz kre dy to -
bior cy lub ko rzy sta ją ce go z po jaz du od da ne go w le asing
– od po wied nio w ra mach umo wy kre dy to wej lub le asin go -
wej – pod wa run kiem wcze śniej sze go za wia do mie nia BRE
Ubez pie cze nia o zmia nach w tych umo wach;

6) z dniem od stą pie nia od Umo wy zgod nie z ust. 1 po wy żej;

7) z dniem zmia ny spo so bu uży wa nia przez Ubez pie czo ne go
po jaz du na okre ślo ne w § 6 ust. 7-10;

8) z dniem roz wią za nia za war tych z BRE Ubez pie cze nia i do ty -
czą cych te go sa me go po jaz du umów: ubez pie cze nia au to ca -
sco oraz ubez pie cze nia od po wie dzial no ści cy wil nej po jaz -
dów me cha nicz nych zaszko dy po wsta łe wzwiąz ku zru chem
po jaz du, a w przy pad ku za war cia jed nej z wy mie nio nych
umów – z dniem roz wią za nia tej umo wy. 

§ 11
Limity odpowiedzialności

Górną granicę odpowiedzialności BRE Ubezpieczenia dla jednego
zda rze nia sta no wi kwo ta lub licz ba dni zgod nie zpo niż szy mi ta be la mi:

1. Wariant Samochód zastępczy.

Zakres świadczeń Limity

Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia do 400 zł

Holowanie pojazdu do najbliższego do 400 zł
punktu obsługi albo miejsca zamieszkania 
Ubezpieczonego jeżeli nie jest ono 
w dalszej odległości od miejsca
wystąpienia zdarzenia niż najbliższy 
punkt obsługi 

Organizacja i pokrycie kosztów wynajmu do 7 dni 
samochodu zastępczego w przypadku, 
gdy Ubezpieczonemu przysługiwało 
świadczenie holowania pojazdu, 
a nie może on zostać naprawiony 
tego samego dnia

2. Wariant Samochód zastępczy 14

Zakres świadczeń Limity

Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia do 400 zł

Holowanie pojazdu do najbliższego do 400 zł
punktu obsługi albo miejsca zamieszkania 
Ubezpieczonego jeżeli nie jest ono 
w dalszej odległości od miejsca
wystąpienia zdarzenia niż najbliższy 
punkt obsługi 

Organizacja i pokrycie kosztów wynajmu do 14 dni 
samochodu zastępczego w przypadku, 
gdy Ubezpieczonemu przysługiwało 
świadczenie holowania pojazdu, 
a nie może on zostać naprawiony 
tego samego dnia

§ 12
Składka ubezpieczeniowa

1. Wy so kość skład ki ubez pie cze nio wej usta lo na jest w kwo cie
ry czał to wej.

2. Przy usta le niu wy so ko ści skład ki ubez pie cze nio wej uwzględ nia
się kosz ty zwią za ne z za war ciem umo wy ubez pie cze nia oraz z jej
wy ko na niem.

3. Wy so kość skład ki ubez pie cze nio wej usta la na jest we dług ta ry fy
obo wią zu ją cej w dniu za war cia Umo wy lub w dniu prze sła nia
Ubez pie cza ją ce mu po li sy po twier dza ją cej au to ma tycz ne prze dłu -
że nie umo wy ubez pie cze nia, o któ rym mo wa w § 9 ust. 2.

4. Je śli wUmo wie nie usta lo no ina czej, skład ki są usta la ne napo zio -
mie rocz nym, przyczym do pusz cza się moż li wość za pła ty skład ki
w rów nych ra tach. Wy so kość skład ki lub jej ra ty oraz ter mi ny
jej płat no ści są okre ślo ne w po li sie. Za da tę za pła ty skład ki
lub ra ty skład ki, przyj mu je się da tę uzna na ra chun ku ban ko -
we go BRE Ubez pie cze nia kwo tą skład ki lub ra ty skład ki.

5. W ra zie ujaw nie nia oko licz no ści, któ ra po cią ga za so bą istot ną
zmia nę praw do po do bień stwa zda rze nia ob ję te go ochro ną ubez -
pie cze nio wą, każ da ze stron mo że żą dać od po wied niej zmia ny
wy so ko ści skład ki, po czy na jąc od dnia, gdy za szła ta oko licz -
ność, jed nak nie wcze śniej niż od po cząt ku bie żą ce go okre su
ubez pie cze nia. W ra zie zgło sze nia ta kie go żą da nia dru ga stro na
mo że w ter mi nie 14 dni wy po wie dzieć Umo wę ze skut kiem na -
tych mia sto wym. 

6. Roz wią za nie lub wy ga śnię cie Umo wy nie zwal nia Ubez pie cza ją -
ce go z obo wiąz ku za pła ty skład ki za okres, w któ rym BRE Ubez -
pie cze nia udzie la ło ochro ny ubez pie cze nio wej.

7. W ra zie roz wią za nia Umo wy przed upły wem okre su, na ja ki
zo sta ła za war ta lub au to ma tycz nie prze dłu żo na, Ubez pie cza -
ją ce mu przy słu gu je zwrot skład ki za okres nie wy ko rzy sta nej
ochro ny ubez pie cze nio wej. 

8. Skład kę pod le ga ją cą zwro to wi, o któ rej mo wa w ust. 7 po wy żej,
li czy się pro por cjo nal nie do okre su nie wy ko rzy sta nej ochro ny
ubez pie cze nio wej.

§ 13
Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego

1. W cza sie trwa nia Umo wy Ubez pie cza ją cy obo wią za ny jest:

1) w cią gu 5 dni ro bo czych za wia do mić BRE Ubez pie cze nia
o wszel kich zmia nach oko licz no ści, o któ re BRE Ubez pie -
cze nia za py ty wa ło we wnio sku ubez pie cze nio wym al bo
przed za war ciem Umo wy w in nych pi smach, a tak że da nych
nie zbęd nych do kon tak tu zBRE Ubez pie cze nia (m. in. zmia na
spo so bu uży wa nia po jaz du, zmia na ad re su za mel do wa nia,
ad re su ko re spon den cyj ne go, ad re su pocz ty elek tro nicz nej), 

2) naj póź niej wcią gu14 dni oddnia zby cia po jaz du po in for mo -
wać o tym fak cie BRE Ubez pie cze nia. 

2. W przy pad ku po wsta nia szko dy Ubez pie czo ny zo bo wią za ny
jest do: 

1) pod ję cia wszel kich czyn no ści ma ją cych na ce lu zmniej sze -
nie roz mia ru szko dy oraz za bez pie cze nia uszko dzo ne go
po jaz du przed dal szą szko dą;

2) w ra zie zaj ścia zda rze nia upraw nia ją ce go Ubez pie czo ne go
do ko rzy sta nia z po mo cy ofe ro wa nej przez pro du cen ta
lub im por te ra po jaz du w ra mach gwa ran cji – sko rzy sta nia
z niej w pierw szej ko lej no ści.

3. Po nad to do obo wiąz ków Ubez pie czo ne go na le ży:

1) po za ist nie niu szko dy lub uzy ska niu o niej wia do mo ści,
przed pod ję ciem ja kich kol wiek dzia łań, za wia do mić te le fo -
nicz nie Cen trum Po mo cy, dzwo niąc pod nu mer te le fo nu
(22) 205 50 32;

2) pod jąć ak tyw ną współ pra cę z Cen trum Po mo cy w ce lu
wy ja śnie nia wszel kich oko licz no ści po wsta nia szko dy
iusta le nia jej roz mia ru oraz udzie lić wy ja śnień do ty czą cych
szko dy, nie zbęd nych do usta le nia od po wie dzial no ści
BRE Ubez pie cze nia i za kre su świad czeń;

3) udzie lić pi lo to wi wszel kich nie zbęd nych peł no moc nictw
i oka zać mu do wód re je stra cyj ny po jaz du;

4) nie po wie rzać wy ko na nia usług, do któ rych speł nie nia
zo bo wią za ne jest BRE Ubez pie cze nia in nym oso bom, chy ba,
że Cen trum Po mo cy nie przy stą pi dospeł nia nia świad cze nia
w okre sie 2 (dwóch) go dzin od za wia do mie nia o szko dzie
lub wy ra zi zgo dę na wy ko na nie usług przez in ną oso bę.

3. BRE Ubez pie cze nia ma pra wo od mó wić speł nie nia świad cze nia,
je że li Ubez pie czo ny umyśl nie lub wsku tek ra żą ce go nie dbal stwa
nie wy ko nał obo wiąz ków z ust. 2 pkt. 1 po wy żej za szko dy po -
wsta łe z te go po wo du.

4. BRE Ubez pie cze nia mo że od mó wić speł nie nia świad cze nia,
je że li Ubez pie cza ją cy nie po dał do wia do mo ści BRE Ubez pie cze -
nia zna nych so bie oko licz no ści, o któ re był py ta ny we wnio sku
oubez pie cze nie al bo przedza war ciem Umo wy win nych pi smach,
lub też nie po in for mo wał o zmia nie tych oko licz no ści, a szko da
po wsta ła na sku tek tych oko licz no ści. Je że li do na ru sze nia obo -
wiąz ków in for ma cyj nych do szło z wi ny umyśl nej Ubez pie cza -
ją ce go, w ra zie wąt pli wo ści przyj mu je się, że zda rze nie ob ję te
ubez pie cze niem i je go na stęp stwa są skut kiem nie poda nych
oko licz no ści. 

5. Obo wiąz ki zwią za ne z za war ciem oraz wy ko na niem Umo wy
na cu dzy ra chu nek, o któ rych mo wa w ni niej szym pa ra gra fie
cią żą na Ubez pie cza ją cym i Ubez pie czo nym. Je że li Ubez pie czo ny
nie wie dział o za war ciu Umo wy na je go ra chu nek, obo wiąz ki
te cią żą na nim od chwi li, w któ rej do wie dział się o tym fak cie.
Obo wią zek za pła ty skład ki oraz po wia do mie nia o sprze da ży
po jaz du cią ży wy łącz nie na Ubez pie cza ją cym.

§ 14
Roszczenia regresowe

1. Z dniem wy pła ty od szko do wa nia rosz cze nie Ubez pie czo ne go
prze ciw ko oso bie trze ciej, od po wie dzial nej zaszko dę, prze cho dzi
z mo cy pra wa na BRE Ubez pie cze nia do wy so ko ści kosz tów
świad czeń. Je że li BRE Ubez pie cze nia po kry ło tyl ko część szko dy,
Ubez pie czo ne mu przy słu gu je co dopo zo sta łej czę ści pierw szeń -
stwo za spo ko je nia rosz czeń przed rosz cze niem BRE Ubez pie -
cze nia. 

2. Rosz cze nie, októ rym mo wa wust.1, nie prze cho dzi naBRE Ubez -
pie cze nia, je śli spraw cą szko dy jest oso ba, z któ rą Ubez pie czo ny
po zo sta je we wspól nym go spo dar stwie do mo wym, chy ba że
spraw ca wy rzą dził szko dę umyśl nie.

3. Ubez pie czo ny obo wią za ny jest udzie lić BRE Ubez pie cze nia wszel -
kiej po mo cy przy do cho dze niu rosz czeń re gre so wych, w tym
do star czyć od po wied nie do ku men ty oraz udzie lić nie zbęd nych
in for ma cji. 

4. Je że li Ubez pie czo ny sku tecz nie zrzekł się wca ło ści lub czę ści, bez
zgo dy BRE Ubez pie cze nia, praw do rosz cze nia od szko do waw -
cze go, przy słu gu ją cych mu wsto sun ku dooso by od po wie dzial nej
zaszko dę, BRE Ubez pie cze nia mo że od mó wić or ga ni za cji ipo kry cia
kosz tów świad czeń w ca ło ści lub w czę ści. Je że li fakt ten zo sta nie
ujaw nio ny już po zor ga ni zo wa niu i po kry ciu kosz tów świad czeń,
BRE Ubez pie cze nia mo że żą dać zwro tu ca ło ści lub czę ści tych
kosz tów.

§ 15
Po sta no wie nia koń co we

1. Do Umo wy mo gą być wpro wa dzo ne, za zgo dą stron, po sta no wie -
nia do dat ko we lub od mien ne od usta lo nych w ni niej szych OWU. 

2. Wszyst kie po sta no wie nia do dat ko we lub od mien ne od usta lo -
nych w ni niej szych OWU, w tym rów nież wszel kie zmia ny Umo wy
do ko na ne w trak cie jej trwa nia, mu szą być po twier dzo ne po przez
wy sta wie nie anek su do Umo wy przez BRE Ubez pie cze nia.

3. Wszel kie za wia do mie nia oraz oświad cze nia do ty czą ce Umo wy
mo gą być sku tecz nie do ko ny wa ne przez stro ny Umo wy:

1) na pi śmie na ad res Ubez pie cza ją ce go oraz BRE Ubez pie -
cze nia,

2) fa xem do BRE Ubez pie cze nia na nu mer (+48 22) 444 70 70,

3) dro gą elek tro nicz ną na ad res ma ilo wy: bok@breu bez pie -
cze nia.pl oraz ad res Ubez pie cza ją ce go po da ny we wnio sku
o ubez pie cze nie,

4) w roz mo wie te le fo nicz nej re je stro wa nej i ar chi wi zo wa nej
przez BRE Ubez pie cze nia,

5) za po śred nic twem ser wi su in ter ne to we go, w któ rym zło żo ny
zo stał wnio sek o ubez pie cze nie.

4. Je że li Ubez pie cza ją cy, Ubez pie czo ny lub upraw nio ny z Umo wy
ubez pie cze nia nie zga dza się z de cy zja mi BRE Ubez pie cze nia co
dood mo wy za spo ko je nia rosz cze nia, bądź chciał by zło żyć skar gę
lub za ża le nie zwią za ne zza war ciem Umo wy, lub jej wy ko na niem,
mo że on wy stą pić z wnio skiem o roz pa trze nie spra wy, skie ro wa -
nym do Za rzą du BRE Ubez pie cze nia. 

5. Wnio sek, o któ rym mo wa w ust. 4 po wy żej zo sta nie roz pa trzo ny
w cią gu 30 dni od da ty wpły wu do BRE Ubez pie cze nia.

6. Wspra wach nie ure gu lo wa nych ni niej szy mi OWU sto su je się prze -
pi sy pra wa pol skie go, wtym Ko dek su Cy wil ne go, usta wy odzia łal -
no ści ubez pie cze nio wej oraz in ne obo wią zu ją ce ak ty praw ne.

7. Wszel kie spo ry wy ni ka ją ce z Umo wy mo gą być roz pa try wa ne
przez sąd wła ści wo ści ogól nej al bo przez 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.

8. Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia zo sta ły za twier dzo ne
uchwa łą Za rzą du BRE Ubez pie cze nia TU iRS.A. nr BRE -TU/2012/2/1/1
z dnia 6.02.2012 r. i ma ją za sto so wa nie do umów ubez pie cze nia
za wie ra nych od dnia 11.02.2012 r.
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