
§ 1
Postanowienia ogólne

Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych
WypadkówKierowcyiPasażerów,zwanedalejOWU,stanowiąpodsta-
wędozawieraniaprzezBREUbezpieczeniaTowarzystwoUbezpieczeń
i Reasekuracji S.A., zwanedalej BREUbezpieczenia, z osobami fizycz-
nymiumówubezpieczenia,którychprzedmiotemjestudzielenieprzez
BREUbezpieczeniaochronyubezpieczeniowej.

§ 2
Definicje pojęć

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

pieczenieizawierającyUmowę,zobowiązanydoopłaceniaskład-
ki.

2. Ubezpieczony – kierowca lub pasażer pojazdu, którego numery
rejestracyjne zostały wpisane do Polisy, na rzecz którego BRE
Ubezpieczeniaudzielaochronyubezpieczeniowej.

3. Uposażony – osoba (lub osoby) wyznaczona przez Ubezpieczo-
nego, uprawniona do otrzymania świadczenia w przypadku jego
śmierciwwynikunieszczęśliwegowypadku. Jeżeli Ubezpieczony
nie wyznaczył Uposażonego, Uposażony zmarł przed śmiercią
Ubezpieczonego lubumyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpie-
czonego świadczeniewypłacane jest członkom rodzinyUbezpie-
czonego z pominięciem Uposażonego, według następującej ko-
lejności:
a) małżonkowi,
b) dzieciomwrównychczęściach, jeśli brakjestmałżonka,
c) rodzicom w równych częściach, jeśli brak jest małżonka

idzieci,
d) rodzeństwu w równych częściach, jeśli brak jest małżonka,

dzieci i rodziców,
e) innymustawowymspadkobiercomwrównychczęściach, je-

żeli brakjestmałżonka,dzieci, rodziców i rodzeństwa.
4. Umowa – umowa ubezpieczenia zawarta między BRE Ubezpie-

czeniaaUbezpieczającymnapodstawieniniejszychOWU.
5. Polisa–dokumentpotwierdzającyzawarcieUmowy lubautoma-

tyczne jejprzedłużenie.
6. Sumaubezpieczenia–kwotaokreślonawPolisiebędącapodsta-

wą ustalenia wysokości świadczenia i stanowiąca górną granicę
odpowiedzialności BRE Ubezpieczenia w stosunku do każdego
Ubezpieczonego.

7. Pojazd – samochód osobowy albo samochód ciężarowy o do-
puszczalnejmasiecałkowitejdo3,5 (trzech ipół) tony, zarejestro-
wanywRzeczpospolitej Polskiej stosowniedoprzepisówustawy
Prawo o ruchu drogowym, którego numery rejestracyjne zostały
wpisanedoPolisy.

8. Nieszczęśliwy wypadek – przypadkowe zdarzenie, występujące
nagle,wywołaneprzyczynązewnętrzną,niezależneodwoliUbez-
pieczonego; zanieszczęśliwywypadeknieuważasięzawału ser-
ca,udarumózgu i innychchorób,nawetwystępującychnagle.

9. Trwałeinwalidztwo–powstałewwynikunieszczęśliwegowypad-
ku trwałe uszkodzenie ciała Ubezpieczonego, polegające na fi-
zycznejutracienarząduwymienionegow§11lubcałkowitejitrwa-
łej utraciewładzynadnarządamiwymienionymiw§11.

10. Utratanarządu–całkowitaanatomicznastratanarządulubcałko-
wite i trwałepozbawienie funkcji tegonarządu.

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

12. Zamieszki–gwałtownedemonstracje lubwrogieakcjeskierowa-
ne przeciwkowładzy, których celem jest zmiana istniejącego po-
rządkuprawnego.

13. Strajk–przerwawpracypodjętaprzezpracownikówwzamiarze
wymuszeniaspełnieniażądańocharakterzepolitycznym,ekono-
micznymlubsocjalnym.

14. Terroryzm/sabotaż–nielegalneakcje indywidualne lubgrupowe
organizowanezpobudekpolitycznych, religijnych lub ideologicz-
nych skierowaneprzeciwko osobom lub obiektomwcelu zastra-
szenialudnościidezorganizacjiżyciapublicznego(terroryzm),lub
dezorganizacjifunkcjonowaniatransportupublicznego,zakładów
produkcyjnych lubusługowych (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 prowa-
dzące takiebadaniaplacówkinaukowo–badawcze.

16. Jazda testowa–posługiwanie sięw ruchu drogowympojazdem,
polegającenaeksploatowaniupojazduwramach testowaniapo-
jazdu danej marki przez klienta salonu dealerskiego lub punktu
sprzedażykomisowej.

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

§ 3
Przedmiot i zakres Ubezpieczenia

1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych
wypadków w postaci śmierci lub uszkodzenia ciała kierowcy
lub pasażerów pojazdu.

2. Liczbaosóbprzewożonychwpojeździeniemożeprzekroczyć
liczby osób, określonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

3. Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć lub trwałe inwalidz-
two Ubezpieczonych powstałe bezpośrednio wskutek nie-
szczęśliwego 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 rekwizytu tzn. jest wykorzystywany w przedstawie-

niu teatralnym, w telewizji lub filmie,
2) do nauki jazdy,
3) jako taksówki lub jako pojazdu służącego 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 w rozumieniu

przepisów Ustawy o przewozie towarów niebezpiecz-
nych.

6. Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia powstałe
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Albanii, Andory, Au-
strii, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwa-
cji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hisz-
panii, Holandii, Irlandii, Islandii, Lichtensteinu, Litwy, Luk-
semburga, Łotwy, Macedonii, Malty, Mołdawii, Monako, Nie-
miec, Norwegii, Portugalii, Rosji (w części europejskiej), Ru-
munii, San Marino, Serbii, Czarnogóry, Słowacji, Słowenii,
Szwajcarii, Szwecji, Turcji (w części europejskiej), Ukrainy,
Watykanu,Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

§ 4
Wyłączenia odpowiedzialności

Zakres ubezpieczenia nie obejmuje wypadków:
1) spowodowanychprzezUbezpieczonego, jeżeliw chwiliwypadku

prowadziłpojazdwstanienietrzeźwości lubwstaniepoużyciual-
koholu (w rozumieniu przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) lub środków odurzają-
cych, substancji psychotropowych oraz środków zastępczych
(w rozumieniuprzepisówUstawyoprzeciwdziałaniunarkomanii)
lub leków o podobnym działaniu, a stan ten miał wpływ na po-
wstanie lub rozmiar szkody,

2) spowodowanychprzezUbezpieczonego, jeżeliw chwiliwypadku
nieposiadałuprawnieńdoprowadzeniapojazdu(prawojazdyod-
powiedniej kategorii) o ile brak uprawnień do kierowania pojaz-
demmiałwpływnapowstanie lub rozmiar szkody,

3) spowodowanych wskutek usiłowania popełnienia lub popełnie-
niaprzestępstwaprzezUbezpieczonego,

4) powstałychwskuteknapaści lubwrogichdziałańobcychsiłzbroj-
nych, niezależnie, czy wypowiedziano wojnę, czy nie, wojny do-
mowej, zamieszek, strajków, sabotażu, rebelii, rewolucji, stanu
wojennegolubaktuterroryzmu,atakżepodczasczynnegoudzia-
łuwblokadachdróg,akcjachprotestacyjnych,

5) spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio energią jądrową
lubpromieniowaniemradioaktywnym,

6) spowodowanych samobójstwem, próbą samobójczą, samooka-
leczeniem lubokaleczeniemnawłasnąprośbę,

7) związanych z udziałem w wyścigach samochodowych, konkur-
sach, rajdach, treningach,a takżepodczaspróbszybkościowych,

8) powstałychwskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysło-
wego lub zaburzeń psychicznych Ubezpieczonego oraz ich skut-
ków,a takżeatakukonwulsji, epilepsji,

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

10) powstałe podczas kierowania pojazdem, który nie posiadał waż-
nego badania technicznego, potwierdzonego odpowiednimwpi-
sem do dowodu rejestracyjnego, lub potwierdzonego innym do-
kumentem, albododatkowegobadania technicznegookreślone-
gowustawie Prawoo ruchudrogowym, o ile stan technicznypo-
jazdumiałwpływnapowstanie lub rozmiar szkody,

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

12) spowodowanychzwinyumyślnejUbezpieczonego,
13) spowodowanych wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczone-

go, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych oko-
licznościachwzględomsłuszności,

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 rozu-
mieniu przepisówUstawy o przeciwdziałaniu narkomanii) lub le-
kówopodobnymdziałaniu i powyższeokolicznościmiaływpływ
napowstanienieszczęśliwegowypadku lub rozmiar szkody.

§ 5
Zawarcie Umowy

1. ZawarcieUmowynastępujenapodstawiewnioskuoubezpiecze-
nie, złożonego przez Ubezpieczającego do BRE Ubezpieczenia
wyłączniezapośrednictwemserwisu internetowegolubtelefonu.

2. Wniosektenstanowi integralnączęśćUmowy.
3. DoUmowymazastosowanieRegulaminświadczeniausługdrogą

elektroniczną, stanowiący integralnączęśćUmowy.
4. Ubezpieczający obowiązany jest udzielić odpowiedzi na wszyst-

kie pytania zamieszczonewewniosku o ubezpieczenie lub skie-
rowanedoniegonapiśmieprzedzawarciemUmowy.

5. BREUbezpieczeniazastrzegasobieprawodouzależnieniazawar-
ciaUmowyod indywidualnejoceny ryzyka.

§ 6
Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialności

1. Umowa zawierana jest na 12miesięcy. Z zastrzeżeniemust. 5
i 6 poniżej, co roku, okres na jaki zawarto Umowęulega auto-
matycznemu przedłużeniu na kolejne 12 miesięcy, chyba że
Ubezpieczający lub BRE Ubezpieczenia złoży pisemne
oświadczenieoniewyrażeniuzgodynaprzedłużenieUmowy.

2. Oświadczenie, o którymmowawust. 1 Ubezpieczającymoże
złożyć do upływu bieżącego okresu ubezpieczenia, zaś BRE
Ubezpieczenia najpóźniej na 14 dni przed upływem bieżące-
go okresu ubezpieczenia.

3. Nie później niż na 6 tygodni przed datą rozpoczęcia kolejne-
go okresu ubezpieczenia BRE Ubezpieczenia poinformuje
Ubezpieczającego o składce ubezpieczeniowej na następne
12miesięcyokresuubezpieczenia,ustalonejwoparciuozasady
kalkulacji składki ubezpieczeniowej, określone w Umowie,
w dniu jej zawarcia.

4. Na 14 dni przed datą rozpoczęcia kolejnego okresu ubezpie-
czenia BRE Ubezpieczenia prześle Ubezpieczającemu Polisę
i o ile Umowa ulegnie przedłużeniu stosownie do ust. 1, Poli-
sa stanie się dokumentem ubezpieczenia na kolejny 12 mie-
sięczny okres ubezpieczenia.

5. Umowa nie ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne
12miesięcy, jeżeli okreseksploatacji pojazduprzekroczył20 lat.

6. Umowa nie ulega automatycznemu przedłużeniu na kolej-
ne 12miesięcy, jeżeli dokońcabieżącegookresuubezpiecze-
nia Ubezpieczający nie opłacił wymagalnej składki ubezpie-
czeniowej w pełnej wysokości.

7. Ubezpieczającymoże odstąpić od Umowy:
1) w terminie 30 dni, licząc od daty zawarcia Umowy, jeżeli

jestosobą fizyczną, awprzypadkugdy jestprzedsiębior-
cą – w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;

2) w terminie 14 dni, licząc od daty rozpoczęcia każdego 12
miesięcznego okresu ubezpieczenia, o który Umowa zo-
stała automatycznie przedłużona stosownie do ust. 1.

8. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obo-
wiązku zapłacenia składki za okres,w jakimBREUbezpiecze-
nia udzielało ochrony ubezpieczeniowej.

9. OdpowiedzialnośćBREUbezpieczenia rozpoczyna sięwdniu
określonymwPolisie, aleniewcześniej niżoddnianastępne-
go po dniu opłacenia składki lub pierwszej raty składki, z za-
strzeżeniem ust. 10 poniżej.

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

11. Odpowiedzialność BRE Ubezpieczenia kończy się w dniu
określonymwPolisie lubwdniu,wktórymUmowauległa roz-
wiązaniu lub wygasła, w zależności od tego, które z tych zda-
rzeńmiało miejsce wcześniej.

§ 7
Rozwiązanie Umowy

1. RozwiązanieUmowynastępuje:
1) zupływemokresu, na jakiUmowazostała zawarta lubauto-

matycznie przedłużona w przypadku złożenia pisemnego
oświadczenia o nie wyrażeniu zgody na przedłużenie Umo-
wynakolejnyokresubezpieczeniazgodniez§6ust. 1,

2) w razie nieopłacenia składki lub jej pierwszej raty w termi-
nie w przypadku automatycznego przedłużenia Umowy
na kolejny okres ubezpieczenia – z dniem doręczenia
UbezpieczającemuoświadczeniaBREUbezpieczeniaowy-
powiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym.
W przypadku braku wypowiedzenia umowy przez BRE
Ubezpieczenia umowa wygasa z końcem okresu, za który
przypadała nie zapłacona składka,

3) w razie nieopłacenia kolejnej raty składki w terminie
–zupływem7dni oddniaotrzymaniaprzezUbezpiecza-
jącego wezwania do zapłaty kolejnej raty składki wysła-
nego po upływie terminu jej płatności z zagrożeniem, że
brak zapłaty w tym terminie spowoduje ustanie odpo-
wiedzialności,

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW



4) z dniem zbycia lub wyrejestrowania pojazdu, z wyjątkiem
przypadków,gdyzbyciepojazdunastępujenarzeczkredyto-
biorcy lub korzystającego z pojazdu oddanego w leasing
– odpowiednio w ramach umowy kredytowej lub leasingo-
wej – pod warunkiem wcześniejszego zawiadomienia BRE
Ubezpieczeniaozmianachwtychumowach,

5) zdniemodstąpienia odUmowyzgodnie z§6ust. 7 albo jej
wypowiedzeniazgodniezust. 2poniżej,

6) z dniem zmiany sposobu używania przez Ubezpieczonego
pojazdunaokreślone§3ust. 5,

7) z dniem rozwiązania zawartych z BREUbezpieczenia i doty-
czącychtegosamegopojazduumów:ubezpieczeniaautoca-
sco oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojaz-
dówmechanicznychzaszkodypowstałewzwiązkuzruchem
pojazdu, a w przypadku zawarcia jednej z wymienionych
umów–zdniemrozwiązania tejumowy.

2. Ubezpieczający może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie
z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, którego
bieg rozpoczynasięzdniemdoręczeniawypowiedzenia.

§ 8
Suma Ubezpieczenia

1. Sumaubezpieczenia określonawPolisie jest stała dla każdego
Ubezpieczonegowciągukażdych12miesięcy, naktóryzawarto
Umowę lub automatycznie przedłużono.

2. SumaubezpieczeniaokreślonawPolisie stanowigórnągranicę
odpowiedzialności BREUbezpieczeniaw stosunku do każdego
Ubezpieczonego z tytułu wszystkich zdarzeń objętych ochroną
ubezpieczeniowąwkażdym12-miesięcznymokresie,na jakiza-
warto umowę lub automatycznie przedłużono.

§ 9
Składka

1. Składka ubezpieczeniowa ustalana jest na każdy 12 mie-
sięczny okres ochrony ubezpieczeniowej, według taryfy obo-
wiązującej w dniu zawarcia Umowy lub w dniu przesłania in-
formacji, o której mowa § 6 ust. 3. Składka ustalana jest
w oparciu o poniższe kryteria:
1) Sumy ubezpieczenia,
2) liczbymiejsc w pojeździe,
3) sposobu płatności składki,
4) innych czynników wpływających na prawdopodobieństwo

powstania zdarzenia objętego ubezpieczeniem o które BRE
UbezpieczeniazapytywałoprzyzawieraniuUmowy.

2. W uzasadnionych przypadkach przy zawieraniu Umowy BRE
Ubezpieczenia przy ustalaniu wysokości składki może
uwzględnić inne niżwskazanewust. 1 kryteria indywidualne,
w szczególności dotyczące Ubezpieczonego.

3. Jeśli w Umowie nie ustalono inaczej, składki są ustalane
za 12-miesięczny okres ubezpieczenia, przy czym dopuszcza
się możliwość zapłaty składki w równych ratach.

4. Wysokość składki lub jej raty oraz terminy jej płatności są
określone w Polisie. Za datę zapłaty składki lub pierwszej ra-
ty składki w momencie zawarcia Umowy, przyjmuje się datę
uznania rachunku bankowego BRE Ubezpieczenia, chyba że
strony umówiły się inaczej. W przypadku płatności kolejnych
rat składki oraz płatności składki lub rat składki z tytułu auto-
matycznego przedłużenia Umowy za datę zapłaty przyjmuje
się dzień uznania rachunku bankowego BRE Ubezpieczenia
pełną kwotą składki lub raty składki.

5. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istot-
ną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron
może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczy-
nając od dnia, gdy zaszła ta okoliczność, jednak nie wcze-
śniej niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia.W ra-
zie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w termi-
nie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiasto-
wym.

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

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

8. Składkę podlegającą zwrotowi, o której mowaw ust. 7 powy-
żej, 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 BREUbezpieczenia

o wszelkich zmianach okoliczności, o które BRE Ubez-
pieczenia zapytywało we wniosku o ubezpieczenie albo
przed zawarciem Umowy w innych pismach, a także da-
nych niezbędnych do kontaktu z BRE Ubezpieczenia (m.
in. zmiana sposobu używania pojazdu, zmiana liczby
miejsc w pojeździe określona w dowodzie rejestracyj-
nym, zmiana adresu zameldowania, adresu korespon-
dencyjnego, adresu poczty elektronicznej),

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

2. W razie zajścia nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony zo-
bowiązany jest:
1) wciągu7dnipowiadomićBREUbezpieczeniaowypadku,
2) powiadomić Policję i pogotowie o wypadku drogowym

oraz jego ofiarach,

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

4) umożliwić BRE Ubezpieczenia dokonanie czynności nie-
zbędnych do ustalenia okoliczności powstania wypad-
ku, 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 Ubezpie-
czony nie wiedział o zawarciu Umowy na jego rachunek, obo-
wiązki te ciążą nanimod chwili, w której dowiedział się o tym
fakcie. Obowiązek zapłaty składki oraz poinformowania
o zbyciu pojazdu ciąży wyłącznie na Ubezpieczającym.

§ 11
Ustalenie wysokości świadczenia

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

2. W przypadku śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśli-
wego wypadku, który miał miejsce w okresie ochrony ubez-
pieczeniowej, BRE Ubezpieczenia wypłaci Uposażonemu
świadczenie równe Sumie ubezpieczenia z tytułu Umowy.

3. Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nie-
szczęśliwegowypadkuzostaniepomniejszoneo jużwypłaco-
ne Ubezpieczonemu świadczenia z tytułu trwałego inwalidz-
twa, o ile zdarzenia, z tytułu których wypłacono te świadcze-
nia, zaszły w tym samym 12-miesięcznym okresie, na który
zawarto Umowę lub automatycznie przedłużono.

4. Wprzypadkupowstania trwałego inwalidztwaUbezpieczone-
go wskutek nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce
wokresie ochronyubezpieczeniowej, BREUbezpieczeniawy-
płaci Ubezpieczonemu świadczenie równe określonemu
w ust. 5 poniżej procentowi Sumy ubezpieczenia z tytułu
Umowy. Świadczenie zostanie wypłacone jedynie dla przy-
padków trwałego inwalidztwawymienionychwust. 5poniżej.

5. Wyszczególnionym poniżej przypadkom trwałego inwalidz-
twa został przypisanynastępujący procentSumyubezpiecze-
nia 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
Niedowład cztero-kończynowy 100%
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%

6. Sumaświadczeńzawszystkieprzypadki trwałego inwalidztwa
spowodowane jednym zdarzeniem nie może przekro-
czyć 100% Sumy ubezpieczenia. W przypadku częściowej
utraty narządu, która miała miejsce przed lub po dniu rozpo-
częcia ochrony ubezpieczeniowej, wymienione powyżej pro-
centy trwałego inwalidztwa dotyczące danego narządu zosta-
nązmniejszoneproporcjonalniedostopnia trwałego inwalidz-
twa istniejącego uprzednio.

7. Kolejne świadczenia wypłacane z tytułu trwałego inwalidztwa
niemogąbyćwyższeniżkwotawynikającazróżnicymiędzy100%
trwałego inwalidztwa a sumą procentów trwałego inwalidztwa
z roszczeńuznanychwprzeszłości z tytułuzdarzeń, którezaszły
wtymsamym12-miesięcznymokresie,naktóryzawartoUmowę
lubautomatycznie przedłużono.

8. Ubezpieczony upoważnia BRE Ubezpieczenia do zasięgania
opinii lekarzyprowadzących leczenieoraz innychosób luburzę-
dóww sprawach związanych zwypadkiem, o ile otrzymanie te-
go rodzaju informacji jest niezbędne do rozpatrzenia zasadno-
ści roszczenia.

9. Po zgłoszeniu roszczenia z tytułu trwałego inwalidztwa BRE
UbezpieczeniamożezażądaćodUbezpieczonegopoddaniasię
badaniom lekarskim u konsultanta medycznego wskazanego
przezBREUbezpieczenia i na kosztBREUbezpieczenia.

10. Ustalenie faktu wystąpienia trwałego inwalidztwa dokonuje się
pozakończeniu leczenia i rehabilitacji, aleniepóźniej niżwcią-
gu 36miesięcyoddnia zajścia nieszczęśliwegowypadku.

11. Jeżeli Ubezpieczony zmarł z powodów nie związanych z nie-
szczęśliwymwypadkiem, a rodzaj trwałego inwalidztwa nie zo-
stał wcześniej określony, jego ustalenia dokonują lekarze
i świadczenie z tego tytułuwypłacane jestUposażonemu.

12. Jeżeli Ubezpieczony zmarł po ustaleniu rodzaju trwałego inwa-
lidztwazprzyczynzwiązanychznieszczęśliwymwypadkiem,ale
nie zostało wypłacone świadczenie z tytułu trwałego inwalidz-
twa,wówczasUposażonemuwypłacasię tylkoświadczeniezty-
tułu śmierci Ubezpieczonego.

§ 12
Wypłata świadczenia

1. UbezpieczonylubUposażonyobowiązanyjestdostarczyćdoBRE
Ubezpieczenia dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku
owypłatęświadczenia.

2. BREUbezpieczeniazastrzegasobieprawodoweryfikacjiprzedło-
żonychmudokumentów.

3. BREUbezpieczeniawypłaciświadczeniewterminie30dniodda-
ty otrzymania zawiadomienia o wypadku, chyba że wyjaśnienie
okolicznościkoniecznychdoustaleniaodpowiedzialności lubwy-
sokości świadczenia w terminie 30 dni okazało się niemożliwe.
Wówczasświadczeniezostaniewypłaconewciągu14dnioddnia,
wktórymprzyzachowaniunależytejstarannościwyjaśnienie tych
okoliczności było możliwe, z tym że BRE Ubezpieczenia wypłaci
bezspornączęśćświadczeniawterminie30dnioddatyotrzyma-
niazawiadomieniaowypadku.

4. BRE Ubezpieczenia może odmówić wypłaty świadczenia, jeżeli
Ubezpieczający nie podał do wiadomości BRE Ubezpieczenia
znanychsobieokoliczności, o którebył pytanywewnioskuubez-
pieczeniowym albo przed zawarciem Umowy w innych pismach
lubteżniepoinformowałozmianietychokolicznościwterminach
określonychw§10ust. 1, awypadekpowstałnaskutektychoko-
liczności. Jeżeli do naruszenia obowiązków informacyjnych do-
szłozwinyumyślnejUbezpieczającego,wraziewątpliwościprzyj-
muje się, że zdarzenie objęte ubezpieczeniem i jego następstwa
sąskutkiemniepodanychokoliczności.

§ 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-
nychw niniejszych OWU, w tym również wszelkie zmiany Umo-
wydokonanewtrakcie jej trwania,musząbyćpotwierdzonepo-
przezwystawienieaneksudoUmowyprzezBREUbezpieczenia.

3. Wszelkie zawiadomienia oraz oświadczenia dotyczące Umowy
mogąbyć skutecznie dokonywaneprzez stronyUmowy:

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

2) faxemdoBREUbezpieczenia,

3) drogą elektroniczną na adres mailowy: bok@breubezpie-
czenia.pl oraz adres Ubezpieczającego podany we wnio-
sku oubezpieczenie,

4) w rozmowie telefonicznej rejestrowanej i archiwizowanej
przezBREUbezpieczenia,

5) zapośrednictwemserwisu internetowego,wktórymzłożo-
ny został wniosekoubezpieczenie.

4. JeżeliUbezpieczający,Ubezpieczony lubUposażonyniezgadza
sięzdecyzjamiBREUbezpieczeniacodoodmowyzaspokojenia
roszczenia lub wysokości świadczenia, bądź chciałby złożyć
skargęlubzażaleniezwiązanezzawarciemUmowylubjejwyko-
naniem,może onwystąpić zwnioskiemo rozpatrzenie sprawy,
skierowanymdoZarząduBREUbezpieczenia.

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

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
przezsądwłaściwościogólnejalboprzezsądwłaściwydlamiej-
scazamieszkaniaUbezpieczającego,Ubezpieczonego,miejsca
zamieszkania lub siedziby Uposażonego lub uprawnionego
zUmowy.

8. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwier-
dzone uchwałą Zarządu BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. nr
BRE-TU/2013/3/4/1 z dnia 28.03.2013 r. imają zastosowa-
nie doUmówzawieranychoddnia08.04.2013 r.
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