
§ 1
Postanowienia ogólne

Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Minicasco, zwane
dalejOWU,stanowiąpodstawędozawieraniaprzezBREUbezpieczenia
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., zwane dalej BRE Ubez-
pieczenia, z osobami fizycznymi, prawnymi lub jednostkami organiza-
cyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej umów ubezpieczenia,
którychprzedmiotem jestudzielenieprzezBREUbezpieczenia ochrony
ubezpieczeniowej.

§ 2
Definicje

PrzezpojęciaużytewOWUrozumiesię:
1. Ubezpieczający–właścicielpojazdu,składającywniosekoubez-

pieczenieizawierającyUmowę,zobowiązanydoopłaceniaskładki.
2. Ubezpieczony – właściciel pojazdu, na rzecz którego zawarto

Umowę.
3. Umowa – umowa ubezpieczenia zawarta między BRE Ubezpie-

czeniaaUbezpieczającymnapodstawieniniejszychOWU.
4. Polisa – dokumentpotwierdzającyzawarcie Umowy lub automa-

tyczne jejprzedłużenie.
5. Suma ubezpieczenia – kwota określona w polisie stanowiąca gór-

ną granicę odpowiedzialności BRE Ubezpieczenia za wszystkie
szkodypowstałewkażdym12-miesięcznymokresie,najakizawarto
Umowęlubautomatycznieprzedłużono.

6. Pojazd – samochód osobowy albo samochód ciężarowy w nad-
woziuosobowymodopuszczalnejmasiecałkowitejdo3,5(trzech
i pół) tony, zarejestrowany w Rzeczpospolitej Polskiej stosownie
do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, którego numery
rejestracyjnezostaływpisanedopolisy.

7. Osobauprawnionadokorzystaniazpojazdu–osoba,któraweszła
w posiadanie dokumentów pojazdu oraz klucza/kluczy, karty/kart
lub pilota/pilotów służących do jego otwarcia i uruchomienia,
za wiedzą i zgodą właściciela pojazdu lub innej osoby uprawnio-
nejdo rozporządzanianimi.

8. PojazdnielegalniewprowadzonynaterytoriumRP–pojazdwpro-
wadzonynaterytoriumRzeczpospolitejPolskiejwbrewobowiązu-
jącymprzepisomprawa.

9. Wyposażenie pojazdu–sprzęt iurządzeniasłużącedoutrzymania
iużywaniapojazduzgodniez jegoprzeznaczeniemlubzabezpie-
czeniugoprzedkradzieżąlubpodnoszącebezpieczeństwojazdy.

10. Okreseksploatacji–liczbapełnychlateksploatacjipojazduliczo-
nychoddatypierwszej rejestracji pojazdudokonanejw roku jego
produkcji, a jeżeli pierwsza rejestracja nastąpiła w kolejnym roku
porokuprodukcji, to liczonychod31grudniarokuprodukcjipo-
jazdu.

11. Amortyzacjaczęści–zużycieeksploatacyjnewyrażonewprocen-
tachwartościczęścizakwalifikowanychdowymianywprzypadku
szkodyustalonezgodniezzasadamiokreślonymiw§4ust.6.

12. Udział własny–częśćszkodypokrywanaprzezUbezpieczonego,
obliczana jakookreślonyprocentwartościszkodyustalonejzgod-
niezzawartąUmową.

13. Jazda testowa – posługiwanie się w ruchu drogowym pojazdem,
polegającenaeksploatowaniupojazduwramach testowaniapo-
jazdu danej marki przez klienta salonu dealerskiego lub punktu
sprzedażykomisowej.

14. Jazda próbna – posługiwanie się w ruchu drogowym pojazdem,
polegające na eksploatowaniu pojazdu w ramach badań i prób
prowadzonych przez przedsiębiorstwa produkujące pojazdy lub
ichczęścialboelementy ichwyposażenia,a takżeprzezprowa-
dzące takiebadaniaplacówkinaukowo-badawcze.

15. Dokumenty pochodzenia pojazdu – dokumenty, które Ubezpie-
czający zobowiązany jest posiadać przy zawieraniu Umowy oraz
o których posiadaniu poinformował w trakcie składania wniosku
o ubezpieczenie: dowód rejestracyjny, karta pojazdu (o ile została
wydana), faktura zakupu, umowa sprzedaży, umowa darowizny
lub inne dokumenty stanowiące o własności pojazdu, dowód
odprawy celnej wrazz istniejącymi załącznikami (np. oceną tech-
nicznąuszkodzeńpojazdu), tzw.brief (o ilezostałwydany).

16. Miejsce strzeżone – wydzielony ogrodzeniem teren, zamknięty
na co najmniej jeden atestowany zamek wielozastawkowy lub
pozostającypodcałodobowymdozoremosóbprofesjonalniezaj-
mującychsięochronąmienia, lubgarażzamkniętynaconajmniej
dwa atestowane zamki wielozastawkowe lub dwie atestowane
kłódkiwielozastawkowelubautomatycznąbramęgarażowązdalnie
sterowaną,zwyłączeniemmiejscpostojowychwgarażuwielosta-
nowiskowymznajdującychsięwbudynkuwielorodzinnym,chyba
żegarażtenpozostajepodcałodobowymdozoremosóbprofesjo-
nalniezajmującychsięochronąmienia.

17. Urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą – mechaniczny lub
elektroniczny system zabezpieczenia przeciwkradzieżowego,
akceptowanyprzezBREUbezpieczeniazgodniezwykazemzabez-
pieczeń przedstawionym we wniosku o ubezpieczenie, który jest
sprawny i trwale zamontowany przez stację obsługi, posiadającą
autoryzację (licencję) producenta danego zabezpieczenia do
montażu lub serwisowaniazabezpieczeń przeciwkradzieżowych,
lubstanowiący fabrycznewyposażeniepojazdu.

18. Pożar – zdarzenie losowe, niezależne od woli Ubezpieczonego
polegające nadziałaniu ognia, któryprzedostał się poza palenisko
lubpowstałsamoistniebezpaleniskairozprzestrzeniłsięowłasnej
sile.

19. Szkoda – bezpośrednia utrata, zniszczenie lub uszkodzenie po-
jazdu lub jegowyposażenia.

20. Szkoda całkowita – utrata pojazdu powstała wskutek kradzieży,
atakżeuszkodzeniepojazduuniemożliwiająceodbudowępojazdu
z przyczyn technicznych lub takie uszkodzenie pojazdu, w przy-
padku którego przewidywane koszty naprawy pojazdu obliczone
wedługcennowychoryginalnychczęściproducentapojazdu(bez
naliczaniaamortyzacji)iwymiarukoniecznejrobociznywskazanych
w programie AUDATEX lub EUROTAXorazcen robociznyw autory-
zowanych przez producenta pojazdu zakładach naprawczych
działających na terenie miejsca zamieszkania Ubezpieczonego,
określoneprzytymzuwzględnieniempozostającegodonaliczenia
podatkuVAT,przekraczają70%wartościpojazduwdniuzaistnienia
szkody.

21. Szkoda częściowa – uszkodzenie pojazdu, w przypadku którego
przewidywane koszty naprawy pojazdu, obliczone według cen
nowych oryginalnych części producenta pojazdu (bez naliczania
amortyzacji) i wymiaru koniecznej robocizny wskazanych w pro-
gramie AUDATEX lub EUROTAX oraz cen robocizny w autoryzowa-
nych przezproducenta pojazduzakładach naprawczych działają-
cych na terenie miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, określone
przy tymzuwzględnieniempozostającegodonaliczeniapodatku
VAT, nie przekraczają 70% wartości pojazdu w dniu zaistnienia
szkody.

22. Pozostałości pojazdu – elementy i zespoły pojazdu pozostałe
poszkodziecałkowitejposiadającewartośćhandlową.

23. Kradzież – działanie sprawcy wyczerpujące znamiona czynów
określonychwart.278KK(kradzież),art.279KK(kradzieżzwłama-
niem), art. 280 KK (rozbój) oraz art. 289 KK (zabór w celu krótko-
trwałegoużycia),wwynikuktóregodoszłodozaborupojazdu, jego
części lub wyposażenia, zabezpieczonego w sposób przewidziany
wkonstrukcji pojazduorazokreślonyw§4ust. 3 i 4.

24. KonsumpcjaSumy ubezpieczenia–zmniejszenieSumyubezpie-
czeniapokażdejszkodzieokwotęwypłaconegoodszkodowania.

25. Zagraniczny przedstawiciel BRE Ubezpieczenia–jednostkatere-
nowa BRE Ubezpieczenia lub inny przedstawiciel BRE Ubezpie-
czenia posiadający uprawnienia do reprezentowania BRE Ubez-
pieczeniapozagranicamiRP.

26. Zalanie–przedostaniesięcieczyzzewnątrzdopojazduwwyniku
opadówatmosferycznychlubwydostaniasięcieczyzprzewodów
iurządzeńkanalizacyjnych,wodociągowych,grzewczych.

27. Zatopienie–zanurzeniecałkowite lubczęściowepojazduwcieczy.
§ 3

Przedmiot ubezpieczenia
1. Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy wraz z wyposażeniem

wyszczególnionym we wniosku o ubezpieczenie zarejestrowane
wRzeczpospolitejPolskiejstosowniedoprzepisówustawyPrawo
o ruchu drogowym.

2. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową pojazdów wymie-
nionych w ust. 1 jest dopuszczenie pojazdu do ruchu na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej oraz wpis do dowodu rejestracyjnego
lub innego dokumentu świadczącego o dopuszczeniu pojazdu
do ruchu, potwierdzającyposiadanie ważnego badania technicz-
nego. Jeżeliodostatniegobadania technicznegodochwili złożenia
wnioskuoubezpieczeniestanpojazduuległzmianieieksploatacja
pojazduniejestmożliwawświetleprzepisówustawyPrawooruchu
drogowym,pojazdniemożebyćobjętyochroną.

3. Na podstawie niniejszych OWU nie zawiera się umów ubezpie-
czenia dla pojazdów:
1) onadwoziuotwartym(tzw.kabrioletach)lubzezdejmowanym

lub otwieranym dachem (nie dotyczy okna dachowego)
orazwykonanych lubzłożonychpozawytwórnią fabryczną,
zarejestrowanych jako tzw. samy i składaki,

2) używanych jako rekwizyty tzn. wykorzystywanych w przed-
stawieniu teatralnym, w telewizji lub filmie,

3) używanych do nauki jazdy,
4) używanychjakotaksówki lubjakopojazdysłużącedoprze-

wozu pasażerów za opłatą,
5) używanych do przewozu przesyłek kurierskich lub ekspre-

sowych,
6) należących do wypożyczalni samochodów i służących do wy-

najmu,
7) używanych do jazd próbnych lub testowych,
8) używanych do transportu towarów niebezpiecznych w rozu-

mieniuprzepisówUstawyoprzewozietowarówniebezpiecz-
nych,

9) których okres eksploatacji przekracza 14 lat za wyjątkiem
pojazdów objętych ochroną ubezpieczeniową w zakresie
MinicascoprzezBREUbezpieczeniawokresiebezpośrednio
poprzedzającym zawarcie Umowy,

10) których okres eksploatacji nie przekracza 3 lat,
11) dla których ustalona suma ubezpieczenia jest niższa niż

70% wartości pojazdu w dniu zawierania Umowy,
12) motocykli,
13) o wartości powyżej 40000 PLN (w dniu zawarcia umowy

ubezpieczenia),
14) o wartości poniżej 5000 PLN (w dniu zawarcia umowy lub

jej automatycznego przedłużenia).
4. Wyposażeniepojazdumożebyćobjęteochronąubezpieczeniową,

podwarunkiemże jestzamontowanewpojeździenastałe, a je-
go demontaż wymaga użycia narzędzi mechanicznych.

5. Wszystkie elementy przyjętego do ubezpieczenia wyposażenia
pojazdu muszązostać wyszczególnione we wniosku o ubezpie-
czenie.

§ 4
Zakres ubezpieczenia

1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na znisz-
czeniu lubutraciepojazduprzyjętegodoubezpieczenia,wskutek:
1) kradzieży,
2) pożaru,
3) huraganu,
4) gradu.

2. Ochroną objęte są również szkody polegające na zniszczeniu
pojazdu wskutekpożaru, którynastąpił w wyniku samozapłonu
silnika,zzastrzeżeniem§5.

3. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową jest posiadanie
przynajmniej jednego sprawnego urządzenia zabezpieczającego
przedkradzieżą.

4. BREUbezpieczeniamożeuzależnićzawarcieUmowyodzainstalo-
wania dodatkowych atestowanych urządzeń zabezpieczających
przed kradzieżą lub przedłożenia dokumentu stwierdzającego
wykonanie montażu urządzenia/urządzeń zabezpieczających
przedkradzieżązgodniezzaleceniamiproducenta.

5. Wprzypadkuryzykakradzieżywprowadzasięudziałwłasnywkażdej
szkodziewwysokości10%,przyczymudziałuwłasnegoniestosuje
się w szkodach powstałych na skutek kradzieży pojazdu z miejsc
strzeżonych.

6. Dla pojazdów, których okreseksploatacji w momenciezawierania
Umowy lub automatycznego jej przedłużenia przekracza 3 lata
wprowadzasięnaliczanieamortyzacjiczęści,uzależnioneodokresu
eksploatacjipojazdu,wnastępującysposób:
1) powyżej3do4 latwłącznie–30%,
2) powyżej4do5 latwłącznie–40%,
3) powyżej5do6 latwłącznie–50%,
4) powyżej6 lat–60%.

7. WUmowiemazastosowanieKonsumpcjaSumyubezpieczenia.
8. Ochroną ubezpieczeniową (z zastrzeżeniem postanowień ust. 9

poniżej) objęte są szkody powstałe na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, Albanii, Andory, Austrii, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercego-
winy, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii,
Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Lichtensteinu,
Litwy, Luksemburga, Łotwy, Macedonii, Malty, Mołdawii, Monako,
Niemiec,Norwegii, Portugalii, Rosji (wczęści europejskiej), Rumu-
nii, San Marino, Serbii, Czarnogóry, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii,
Szwecji, Turcji (w części europejskiej), Ukrainy, Watykanu, Węgier,
WielkiejBrytanii iWłoch.

9. Ochronąubezpieczeniowąniesąobjęteszkodypowstałenaskutek
kradzieży na terenie następujących państw: Białorusi, Mołdawii,
Rosji iUkrainyorazna terenieCypru iTurcji.

§5
Wyłączenia odpowiedzialności

1. Ochronąubezpieczeniowąniesąobjęteszkody:
1) spowodowane przez Ubezpieczonego bądź Osobę upraw-

nioną do korzystania z pojazdu wskutek rażącego niedbal-
stwa,chybażezapłataodszkodowaniaodpowiadawdanych
okolicznościachwzględomsłuszności,

2) powstałe podczas używania pojazdu jako narzędzia prze-
stępstwaprzezUbezpieczonegolubOsobęuprawnionądo
korzystaniazpojazdu,

3) powstałewpojazdachnielegalniewprowadzonychnateryto-
rium RP, chyba że Ubezpieczający nie wiedział, bądź przy
zachowaniu należytej staranności nie mógł się dowiedzieć
otym,żepojazdzostałwprowadzonynielegalnieprzezosobę
trzecią,

4) powstałe wskutek napaści lub wrogich działań obcych sił
zbrojnych, niezależnie, czy wypowiedziano wojnę, czy nie,
wojnydomowej,zamieszek,strajków,sabotażu,rebelii,rewo-
lucji, stanu wojennego lub aktu terroryzmu, a także podczas
czynnegoudziałuwblokadachdróg,akcjachprotestacyjnych,

5) powstałewskutekużyciapojazduwzwiązkuzobowiązkowymi
świadczeniami na rzecz wojska lub policji lub w wyniku
konfiskaty, nacjonalizacji, zarekwirowania, uszkodzenia lub
zniszczenia spowodowanych w wyniku rozporządzeń jakie-
gokolwiek rządu lubwładzypaństwowej lub lokalnej,

6) spowodowanetrzęsieniemziemi,
7) spowodowanedziałaniemenergii jądrowej,
8) powstałezprzyczyneksploatacyjnych,
9) związanezwadamiprodukcyjnymiwykonaniapojazdu,które

powinnyzostaćusuniętewramachgwarancji lub rękojmi,
10) powstałe w trakcie bądź wskutek napraw lub konserwacji

pojazdu,
11) powstałe przed zawarciem Umowy, a także w elementach

uszkodzonych inienaprawionychprzedzawarciemUmowy,
12) powstałe w pojazdach wynajmowanych za opłatą (również

wypożyczanych przez wypożyczalnie pojazdów), w pojaz-
dach używanych w wyścigach samochodowych lub konkur-
sach(równieżwczasietreningówdonich)orazpodczasprób
szybkościowych,

13) powstałe w pojeździe stanowiącym własność osoby innej
niż wymieniona w Umowie jako Ubezpieczony (z wyjątkiem
sytuacji,wktórychpojazdzostałkupionyzaśrodkipochodzące
zkredytu lubzostałoddanyw leasing iUbezpieczającymjest
korzystającyztegopojazdu),
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14) powstałewskutekstoczeniasiępojazdupozostawionegobez
zaciągnięciahamulca ręcznego,

15) powstałewpojeździeoddanymdosprzedażykomisowej lub
osobomtrzecimwcelusprzedaży,

16) powstałewwyposażeniuniewyszczególnionymwewniosku
oubezpieczenie,

17) polegające na uszkodzeniu silnika wskutekzassania wody
podczas jego pracy lub próbyuruchomienia silnika w warun-
kachstwarzających takiezagrożenie,

18) związane zprzewożeniem towarów niebezpiecznych w rozu-
mieniu przepisów Ustawyo przewozie towarów niebezpiecz-
nych,

19) powstałewwynikuzalania lubzatopieniapojazdu,
20) powstałewwynikupożarupojazdu, jegowyposażenia, jeżeli

był on następstwem nieprawidłowego zamontowania lub
eksploatacji instalacji gazowej.

2. Ponadto w przypadku utraty pojazdu w wyniku kradzieży BRE
Ubezpieczeniajestzwolnioneodobowiązkuwypłatyodszkodowa-
nia, jeżeli:
1) ubezpieczony pojazd nie był zabezpieczony przed kradzieżą

w sposób przewidziany w konstrukcji pojazdu i/lub wyposa-
żony w wymagane zabezpieczenia wymienione we wniosku
oubezpieczenie,

2) szkoda powstała w wyniku przywłaszczenia określonego
wart.284KKorazwprzypadkugdysprawcawszedłwposia-
danie klucza/kluczy, karty/kart lub pilota/pilotów służących
dootwarcialuburuchomieniapojazduzawiedząlubwskutek
rażącegoniedbalstwaUbezpieczonego lubOsobyuprawnio-
nej do korzystania z pojazdu, również w przypadku pozosta-
wieniaklucza/kluczy, karty/kart lubpilota/pilotówsłużących
do uruchomienia pojazdu lub dowodu rejestracyjnego albo
kartypojazdu w pojeździe, chyba żezapłata odszkodowania
odpowiadawdanychokolicznościachwzględomsłuszności.

§ 6
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 wszystkie

pytaniazamieszczonewewnioskuoubezpieczenielubskierowane
doniegonapiśmieprzedzawarciemUmowy.

5. BREUbezpieczeniamożeuzależnićzawarcieUmowyoduzyskania
dodatkowych informacji mających wpływ na ocenę ryzyka ubez-
pieczeniowego,dostarczeniaprzezUbezpieczającegodokumentów
wymaganych przez BRE Ubezpieczenia lub od wyniku oględzin
pojazduprzeprowadzonychprzezBREUbezpieczenia.

6. Podczas trwaniaumowyBREUbezpieczeniamaprawodoweryfi-
kacji informacji podanych przez Ubezpieczającego we wniosku
oubezpieczenieorazdokumentówpotwierdzającychteinformacje,
w tymrównieżdoprzeprowadzeniaoględzinpojazdu.

7. W przypadku ustalenia niezgodności pomiędzy informacjami
podanymi przez Ubezpieczającego podczas składania wniosku
oubezpieczenie imającymiwpływnawysokośćskładki, astanem
faktycznym,BREUbezpieczeniamożedokonaćponownegousta-
leniawysokości składki,uwzględniającdanezgodnezestanem
faktycznym, jakie powinnybyć podane przezUbezpieczającego
przyzawieraniuUmowy.

§ 7
Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialności

1. Umowazawieranajestnaokres12miesięcy.Zzastrzeżeniemust.5
i6poniżej, co roku,okresna jaki zawartoUmowęulegaautoma-
tycznemu przedłużeniu na kolejne 12 miesięcy, chyba że Ubez-
pieczający lub BRE Ubezpieczenia złoży pisemne oświadczenie
o nie wyrażeniuzgodyna przedłużenie Umowy.

2. Oświadczenie,októrymmowawust.1Ubezpieczającymożezłożyć
do dnia upływu bieżącego okresu ubezpieczenia, zaś BREUbez-
pieczenianajpóźniejna14dniprzedupływembieżącegookresu
ubezpieczenia.

3. Nie później niż na 6 tygodni przed datą rozpoczęcia kolejnego
okresuubezpieczeniaBREUbezpieczeniapoinformujeUbezpiecza-
jącegooSumieubezpieczeniaiskładceubezpieczeniowejnana-
stępne 12 miesięcy okresu ubezpieczenia, ustalonych w oparciu
ozasadykalkulacjiSumyubezpieczeniaiskładkiubezpieczeniowej,
określone w Umowie, w dniu jej zawarcia.

4. Na14dniprzeddatąrozpoczęciakolejnegookresuubezpieczenia
BREUbezpieczeniaprześleUbezpieczającemuPolisęioileUmowa
ulegnie przedłużeniu stosownie do ust. 1 Polisa stanie się doku-
mentemubezpieczenianakolejny12miesięcznyokresubezpie-
czenia.

5. Umowanieulegaautomatycznemuprzedłużeniunakolejne12mie-
sięcy, jeżeli do końca bieżącego okresu ubezpieczenia Ubezpie-
czającynieopłaciłwymagalnejskładkiubezpieczeniowejwpełnej
wysokości.

6. Umowanieulegaautomatycznemuprzedłużeniunakolejne12mie-
sięcy, jeżeli Okres eksploatacji pojazdu, będącego przedmiotem
ubezpieczenia,przekroczył20 lat lub jeżeli nadzieńwysłania in-
formacjizgodniezust.3wartośćpojazduwynosiponiżej5.000PLN.

7. Ubezpieczającymoże odstąpić od Umowy:
1) w terminie30dni, liczącoddatyzawarciaUmowy,awprzy-

padkugdy jestprzedsiębiorcą–wterminie7dnioddaty jej
zawarcia;

2) wterminie14dni,liczącoddatyrozpoczęciakażdego12mie-
sięcznego okresu ubezpieczenia, na który Umowa została
automatycznie przedłużona stosownie do ust. 1.

8. OdstąpienieodUmowy,niezwalniaUbezpieczającegozobowiązku
zapłaceniaskładkizaokres,w jakimBREUbezpieczeniaudzielało
ochronyubezpieczeniowej.

9. Odpowiedzialność BRE Ubezpieczenia rozpoczyna się w dniu
określonym w Polisie potwierdzającej zawarcie Umowy, ale nie
wcześniej niżoddnianastępnegopodniuopłaceniaskładki lub
pierwszej raty składki, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej.

10. BREUbezpieczenia może wyrazić zgodę na rozpoczęcie ochrony
ubezpieczeniowejwdniuzłożeniawnioskuoubezpieczenie,oile
wtymsamymdniuzostałaopłaconaskładka lubjejpierwszarata.

11. OdpowiedzialnośćBREUbezpieczeniakończysięwdniuokreślo-
nymwPolisie lubwdniu,wktórymUmowauległarozwiązaniulub
wygasła,wzależnościodtego,któreztychzdarzeńmiałomiejsce
wcześniej.

§ 8
Rozwiązanie Umowy

1. RozwiązanieUmowynastępuje:
1) zupływem okresu, na jaki Umowazostała zawarta lub auto-

matycznie przedłużona, w przypadku złożenia pisemnego
oświadczenia o nie wyrażeniu zgody na przedłużenie Umo-
wynakolejnyokresubezpieczeniazgodniez§7ust. 1,

2) zchwiląwypłatyodszkodowaniazaszkodęcałkowitą,
3) z dniem wyczerpania Sumy ubezpieczenia określonej w Poli-

siewskutekwypłatyodszkodowania lubodszkodowań,
4) wrazienieopłaceniaskładki lub jejpierwszej ratywterminie

wprzypadkuautomatycznegoprzedłużeniaUmowynakolejny
okresubezpieczenia–zdniemdoręczeniaUbezpieczającemu
oświadczenia BRE Ubezpieczenia o wypowiedzeniu Umowy
ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku braku wypo-
wiedzeniaUmowyprzezBREUbezpieczeniaUmowawygasa
zkońcemokresu,zaktóryprzypadałaniezapłaconaskładka,

5) wrazienieopłaceniakolejnejratyskładkiwterminie–zupły-
wem 7 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczającego we-
zwaniadozapłatykolejnejratyskładkiwysłanegopoupływie
terminu jej płatności z zagrożeniem, że brak zapłaty w tym
terminiespowodujeustanieodpowiedzialności,

6) zdniemzbycialubwyrejestrowaniapojazdu,zwyjątkiemprzy-
padków,gdyzbyciepojazdunastępujenarzeczkredytobiorcy
lubkorzystającegozpojazduoddanegowleasing–odpowied-
nio w ramach umowy kredytowej lub leasingowej – pod wa-
runkiemwcześniejszegozawiadomieniaBREUbezpieczenia
ozmianachwtychumowach,

7) z dniem zmiany sposobu używania pojazdu na sposób wy-
kluczającyzawarcieUmowyokreślonyw§3ust. 3pkt. 2-8.

8) zdniemodstąpieniaodUmowyzgodniez§7ust. 7powyżej
albo jejwypowiedzeniazgodniezust. 2,3, 4 i 5poniżej.

9) zdniemrozwiązaniazawartejzBREUbezpieczeniaidotyczącej
tego samego pojazdu umowy ubezpieczenia odpowiedzial-
ności cywilnej (OC)posiadaczapojazdu

2. BREUbezpieczeniamaprawodowypowiedzeniaUmowyzeskut-
kiemnatychmiastowymwprzypadkugdy:
1) Ubezpieczający nie przedstawi pojazdu do oględzin w usta-

lonym z BRE Ubezpieczenia terminie, chyba że brak przed-
stawienia pojazdu w ustalonym terminie jest następstwem
okoliczności, za które Ubezpieczający nie ponosi odpowie-
dzialności;wtakimprzypadkuUbezpieczającyzobowiązany
jestprzedstawićpojazddooględzinwdodatkowymterminie
ustalonymzBREUbezpieczenia,

2) UbezpieczającyodmawiaprzeprowadzeniaprzezBREUbez-
pieczeniaoględzinpojazdu,

3) umówieniezUbezpieczającymterminudoprzeprowadzenia
oględzin pojazdu jest niemożliwe pomimo podjęcia przez
BREUbezpieczeniatrzykrotnejpróbykontaktuzUbezpiecza-
jącym.

3. BREUbezpieczeniamaprawodowypowiedzeniaUmowyzeskut-
kiemnatychmiastowym,jeżelioględzinypojazduwykazałyniewy-
starczającą liczbę Urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą
zgodniezpostanowieniami§4ust.3lubzamontowaneUrządzenia
zabezpieczające okazały się niesprawne, a Ubezpieczający nie za-
montował lub nie naprawił ich w ustalonym z BRE Ubezpieczenia
terminie.

4. BRE Ubezpieczenia ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skut-
kiemnatychmiastowym,jeżelioględzinypojazduwykazały,iżstan
pojazduuniemożliwiajegoeksploatacjęwświetleprzepisówustawy
Prawoo ruchudrogowym

5. BREUbezpieczeniamaprawowypowiedzeniaUmowyzeskutkiem
natychmiastowymwprzypadkuustaleniapodczasoględzinpojazdu
niezgodnościpomiędzyinformacjamipodanymiprzezUbezpiecza-
jącego podczasskładania wniosku o ubezpieczenie i wyklucza-
jącymi zawarcie Umowy przez BRE Ubezpieczenia na podstawie
niniejszychOWU,astanemfaktycznym.

§ 9
Suma ubezpieczenia

1. Suma ubezpieczenia ustalana jest w wysokości odpowiadającej
wartości pojazdu, z maksymalnym dopuszczalnym odchyleniem
o+/-10%uwzględniającymwartośćwyposażeniapojazduwdniu
zawarcia Umowy lub w dniu przesłania Ubezpieczającemu infor-
macji,októrejmowaw§7ust.3zzastrzeżeniemust.3 i4poniżej.
Sumę ubezpieczenia określa się osobno na każdy 12 miesięczny
okresubezpieczenia.

2. Wartość pojazdu ustalana jestprzezBREUbezpieczenia w oparciu
o podane BRE Ubezpieczenia przez Ubezpieczającego lub znane
BREUbezpieczeniadaneoubezpieczonympojeździe,napodstawie
notowań rynkowych pojazdu danej marki, typu i roku produkcji
z uwzględnieniem jego wyposażenia, przebiegu i stanu technicz-
nego z zastrzeżeniem ust. 3-4 poniżej. Notowania te zawarte są
wkatalogachuznanychprzezBREUbezpieczenia.Nazwakatalogu,
wedługktóregoustalonowartośćpojazdujestodnotowywanawe
wnioskuoubezpieczenielubwinformacjioktórejmowaw§7ust.3.

3. W przypadku braku notowań rynkowych danego pojazdu BRE
Ubezpieczenia ustala wartość przyjmowaną do ubezpieczenia
przyjmującśredniązwartościpodobnych typówpojazdów.

4. PrzyustalaniuSumyubezpieczenianiebierzesiępoduwagęwar-
tości zabytkowej i kolekcjonerskiej pojazdu oraz wynikającej
zupodobań i subiektywnejocenyUbezpieczającego.

5. Do ustalenia Sumy ubezpieczenia stosuje się wartość pojazdu
zuwzględnieniempodatkuVAT(wartośćbrutto),oilenieumówiono
się inaczej. Jeżeli Ubezpieczony jest uprawniony do odliczenia
podatku VAT po nabyciu pojazdu, za zgodą BRE Ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia może być ustalona bez uwzględnienia
podatkuVAT tj.wgwartościnettopojazdu.

6. Suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu o kwoty wypłaconych
odszkodowań, o ile zdarzenia, z tytułu których wypłacono te świad-
czenia,zaszływtymsamym12-miesięcznymokresie,naktóryzawar-
toUmowęlubautomatyczniejąprzedłużono,ażdojejwyczerpania.

§ 10
Składka

1. Składka ubezpieczeniowa ustalana jest na każdy 12-miesięczny
okres ochrony ubezpieczeniowej, według taryfy obowiązującej
wdniuzawarciaUmowylubwdniuprzesłania informacji,októrej
mowa w § 7 ust. 3. Składka ustalana jest w oparciu o poniższe
kryteria:

1) sumęubezpieczenia,

2) rodzaj imarkępojazdu,

3) okreseksploatacji pojazdu,

4) miejscezameldowaniaUbezpieczonego,

5) dotychczasowyprzebiegubezpieczenia,

6) zakresochrony,

7) datęuzyskaniauprawnieńdoprowadzeniapojazdu,

8) wiekUbezpieczonego,

9) przeznaczeniepojazdu

10) inneczynnikiwpływającenaprawdopodobieństwopowstania
szkody lub jej wysokość, o które BRE Ubezpieczenia zapyty-
wałoprzyzawieraniuUmowy.

2. W uzasadnionych przypadkach przy ustalaniu wysokości składki
wmomenciezawieraniaUmowyBREUbezpieczeniamożeuwzględ-
nić inne niż wskazane w ust. 1 kryteria indywidualne, w szczegól-
nościdotycząceUbezpieczonego lubpojazdu.

3. JeśliwUmowienieustalonoinaczej,składkisąustalaneza12-mie-
sięcznyokresubezpieczenia,przyczymdopuszczasięmożliwość
zapłatyskładkiw równych ratach.

4. Wysokośćskładkilubjejratyorazterminyjejpłatnościsąokreślone
wpolisie.Zadatęzapłatyskładkilubratyskładkiwmomenciezawar-
cia Umowy, pzrzyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego
BRE Ubezpieczenia, chyba że strony umówiły się inaczej. W przy-
padku płatności kolejnych rat składki oraz płatności składki lub
rat składki z tytułu automatycznego przedłużenia Umowyza datę
zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego BRE
Ubezpieczeniapełnąkwotąskładki lub ratyskładki.

5. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną
zmianęprawdopodobieństwawypadkukażdazestronmożeżądać
odpowiedniejzmianywysokościskładki,poczynającoddnia,gdy
zaszła ta okoliczność, jednak nie wcześniej niż od początku bie-
żącegookresuubezpieczenia.Wraziezgłoszeniatakiegożądaniadru-
gastrona może w terminie 14 dni wypowiedzieć Umowę ze skut-
kiemnatychmiastowym

6. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy nie zwalnia Ubezpieczają-
cegozobowiązkuzapłatyskładkizaokres,wktórymBREUbezpie-
czeniaudzielałoochronyubezpieczeniowej.

7. Wrazie rozwiązaniaUmowyprzedupływemokresu,na jakizostała
zawarta, lub automatycznie przedłużona, Ubezpieczającemu przy-
sługujezwrotskładkizaokresniewykorzystanejochronyubezpie-
czeniowej.

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

9. Składka uwzględnia spadek wartości rynkowej pojazdu w czasie
trwaniaokresuubezpieczenia.

§ 11
Obowiązki Ubezpieczającego

1. Wczasie trwaniaUmowyUbezpieczającyobowiązany jest:
1) w ciągu 5 dni roboczych zawiadomić BRE Ubezpieczenia

owszelkichzmianachokoliczności,októreBREUbezpieczenia
zapytywało we wniosku o ubezpieczenie albo przed zawar-
ciemUmowywinnychpismach,atakżedanychniezbędnych
dokontaktuzBREUbezpieczenia(np.zmianaadresuzameldo-
wania, adresu korespondencyjnego, adresu poczty elektro-
nicznej, zmianawyposażeniapojazdu,dopisaniedodowodu
rejestracyjnegonowegowspółwłaściciela/małżonka,uzyskanie
uprawnień do prowadzenia pojazdu przez współwłaścicie-
la/małżonkawidniejącegowdowodzierejestracyjnympojazdu,
zmianasposobuużywaniapojazdu),

2) poinformować BRE Ubezpieczenia o utracie klucza/kluczy,
karty/ kart lub pilota/pilotów służących do otwarcia lub uru-
chomieniapojazdu,pilotówdoalarmu,dokumentówpojazdu
(dowodurejestracyjnegoikartypojazdu,jeżelibyławydana),
utracie lubzniszczeniu panelu czołowego radia lub radiood-
twarzacza, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia
powzięciawiadomościo ichutracie,

3) najpóźniejwciągu14dnioddniazbyciapojazdupoinformować
o tymfakcieBREUbezpieczenia.

2. WprzypadkupowstaniaszkodyUbezpieczającylubosobakierująca
pojazdemzobowiązanyjestzapewnićbezpieczeństwowmiejscu
zdarzenia.PonadtoUbezpieczającyzobowiązany jest:
1) użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu

ubezpieczeniaorazzapobieżeniaszkodzie lubzmniejszenia
jej rozmiarów,

2) nie dokonywać w uszkodzonym pojeździe żadnych zmian
oraz nie rozpoczynać naprawy, o ile nie jest to uzasadnione
kontynuacjąbezpiecznej jazdy,bezwcześniejszejakceptacji
/oględzinpojazduprzezuprawnionegoprzedstawicielaBRE
Ubezpieczenia,chybażeBREUbezpieczenianiezajęłostano-
wiskawciągu7dniodotrzymaniazawiadomieniaoszkodzie,



3) powiadomićBREUbezpieczeniaopowstałejszkodziezapo-
średnictwemtelefonulubserwisuInternetowegownastępu-
jących terminach:
a) w przypadku powstania szkody z zakresu określonego

w § 4 ust. 1 pkt 2 do 4 na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej–niepóźniejniżwciągu7dni roboczychoddaty
wystąpieniaszkody(lubdatyuzyskaniainformacjiowy-
stąpieniuszkody),

b) w przypadku powstania szkody z zakresu określonego
w§4ust. 1pkt2do4pozagranicamiRzeczypospolitej
Polskiej:
i. niepóźniejniżwciągu3dnioddatyprzekroczenia

granicyw drodze powrotnej do Polski, jeśli nie było
potrzeby skorzystania z pomocy zagranicznego
przedstawicielaBREUbezpieczenia,

ii. nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty
wystąpieniaszkodylubuzyskaniainformacjiowy-
stąpieniuszkody, jeżeli zaistniałasytuacja,wktórej
konieczne byłoby skorzystanie z pomocy zagra-
nicznegoprzedstawicielaBREUbezpieczenia,

c) w przypadku powstania szkody z zakresu określonego
w § 4 ust. 1 pkt. 1 (dotyczy kradzieży pojazdu) zarówno
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza
jej granicami – nie później niż w ciągu 2 dni roboczych
oddatypowzięcia informacji owystąpieniukradzieży.

4) niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 12 godzin od uzyskania
wiadomościoszkodzie,powiadomićPolicjęo:
a) kradzieży ubezpieczonego pojazdu, a także kradzieży

klucza/kluczy, karty/ kart lub pilota/pilotów służących
do otwarcia lub uruchomienia pojazdu lub kradzieży
dokumentówpojazdu,

b) każdejszkodzienasuwającejprzypuszczenie,żepowstała
wwynikubądźwzwiązkuzpopełnieniemprzestępstwa,

c) wypadkuzofiaramiw ludziach.
5) w przypadku kradzieży pojazdu – dostarczyć do BRE Ubez-

pieczenia:
a) wszystkieposiadaneoryginalneDokumentypochodzenia

pojazdu (lub wtórniki wystawione, przez uprawniony
organ administracji państwowej lub samorządowej)
oraz wszystkie komplety kluczy/kart/pilotów służące
do otwarcia lub uruchomienia pojazdu w liczbie nie
mniejszejniżpodanawewnioskuoubezpieczenie(chyba
żewcześniejzgłoszonoBREUbezpieczeniakradzieżalbo
zagubienieklucza/kluczy,karty/kartlubpilota/pilotów)
wrazzewszystkimiposiadanymikompletamisprawnych
urządzeńuruchamiającychurządzeniazabezpieczające
przedkradzieżą, chybaże pojazdzostał utraconynasku-
tekrozboju–wterminie 14dnioddatypowiadomienia
BREUbezpieczeniaokradzieży:

b) postanowienie o umorzeniu dochodzenia przez proku-
raturę,wterminie14dnioddatyotrzymania tegodoku-
mentu.

3. W przypadku wystąpienia szkody Ubezpieczający ma obowiązek
ułatwićBREUbezpieczeniaustalenieokolicznościirozmiaruszkody,
a także udzielić wszelkiej pomocy w przeprowadzeniu postępo-
wania regresowegoprzeciwkosprawcyszkody.

4. 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 ozawarciu Umowyna jego rachunek, obowiązki te ciążą
nanimodchwili,wktórejdowiedział sięo tymfakcie.Obowiązek
zapłaty składki oraz poinformowania o zbyciu pojazdu ciąży
wyłącznie na Ubezpieczającym.

§ 12
Ustalenie wysokości odszkodowania

1. Kwota odszkodowania za powstałą szkodę ustalana jest zgodnie
zzawartąUmową,zuwzględnieniemamortyzacjiczęściorazusta-
lonegoudziałuwłasnegowszkodzie.

2. Wysokośćodszkodowanianiemożeprzekroczyćwartościpojazdu
ustalanejzgodniez§9ust.2wstaniebezpośrednioprzedzaistnie-
niemszkodyorazSumyubezpieczeniaaktualnejnadzieńpowstania
szkody.

3. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania BRE Ubezpieczenia
uwzględniakosztynaprawypojazduwyłączniewzakresieokreślo-
nymwocenietechnicznejsporządzonejprzezBREUbezpieczenia
orazpozostającewzwiązkuprzyczynowymzezdarzeniem,zaktóre
BRE Ubezpieczenia ponosi odpowiedzialność. BRE Ubezpieczenia
ma prawo odstąpienia od wykonania oceny technicznej.Wtakim
przypadku BRE Ubezpieczenia uwzględnia koszty na podstawie
informacji podanychprzyzgłoszeniuszkody.

4. Wysokość odszkodowania ustalana jest zawsze na podstawie
wyceny woparciuo:
1) zawartywocenie technicznejwykazczęści (zespołów)zakwa-

lifikowanychdowymianywgśrednichcenczęścisygnowanych
marką alternatywną do marki producenta pojazdu (zamien-
ników) oraz materiałów zawartych w systemie Eurotax lub
Audatexzuwzględnieniemstopniaichamortyzacji(określonej
napodstawieoględzin,

2) normyczasowerobociznyokreśloneprzezproducentapojazdu
iujętewsystemachEurotax lubAudatex,

3) stawki robociznyustalonewkwocie60złnettoza1roboczo-
godzinęzuwzględnieniempodatkuVAT,

4) wprzypadkubrakucenczęścizamiennychinormczasowych
robocizny w systemie Audatex i Eurotax przyjmuje się ceny
i normy dla pojazdu najbardziej zbliżonego właściwościami
techniczno-eksploatacyjnymi.

5. Użyciedonaprawypojazduzmodernizowanychczęścilubzespołów,
jak również naprawa, uzasadniona ze względów ekonomicznych
lub technologicznych części lub elementów pojazdu nieuwzględ-
nionychprzezrzeczoznawcęBREUbezpieczeniawtrakcieoględzin,
którychuszkodzenieujawnionowtrakcienaprawypojazdu,musi
zostaćwcześniejustalonazBREUbezpieczenia.

6. W odniesieniu do ogumienia, akumulatora, elementów ciernych
układu hamulcowego i sprzęgła orazelementów układu wydecho-
wego,doustaleniawysokości szkodyprzyjmujesięcenęnowego
elementupomniejszonąostopień jegozużyciaokreślonywocenie
technicznej.

7. Amortyzacji części nie stosuje się w odniesieniu do wyposażenia
ielementówzwiązanychzbezpieczeństwemjazdytj.:pasówbez-
pieczeństwa,poduszekpowietrznych.

8. W przypadku szkód powstałych za granicą naprawa pojazdu po-
winnabyćdokonananaterytoriumRzeczypospolitejPolskiej.BRE
Ubezpieczenia lub jego zagraniczny przedstawiciel może wyrazić
zgodę na przeprowadzenie naprawyczęściowej za granicą wzakre-
sieniezbędnymdokontynuacjijazdy,jeżelikosztnaprawypojazdu
wdniu jejwykonanianieprzekracza1000EURO.

9. Jeżeliprzeprowadzonazagranicąnaprawaprzekraczazakresnie-
zbędny do kontynuowania bezpiecznej jazdy lub wykracza poza
upoważnienieudzieloneprzezBREUbezpieczenialubjegozagra-
nicznegoprzedstawiciela,odszkodowaniewtejczęścijestustalane
iwypłacanewedługcenobowiązującychna terytoriumRzeczypo-
spolitejPolskiej, chybaże faktycznieponiesionekosztysąniższe.

10. Jeślikosztynaprawyponoszonesąwwaluciezagranicznej,towyso-
kośćodszkodowanialiczonajestwedługśredniegokursuwymiany
walut NBP z dnia poniesienia przez klienta kosztów w walucie
zagranicznej.

11. W przypadku szkody całkowitej odszkodowanie należne jest
w kwocie równej wartości pojazdu, ustalanej zgodnie z § 9 ust. 2
wstaniebezpośrednioprzedzaistnieniemszkody, leczniewyż-
szejniżsumaubezpieczenia,pomniejszonaowartośćpozostałości
uszkodzonegopojazdu.

12. Wartość pozostałości uszkodzonego pojazdu ustalana jest przez
BRE Ubezpieczenia indywidualnie w zależności od rozmiaru
uszkodzeń i stopnia ichzużyciaeksploatacyjnegoprzywykorzy-
staniusystemówkomputerowychInfoEkspertlubEurotax,atakże
rynkowychofertzakupupozostałości.

13. Jeżeli w dniuzawarcia Umowyzadeklarowana przezUbezpieczają-
cegoSumaubezpieczenia jestniższaniżwartośćpojazdu,odszko-
dowaniezostaje zmniejszone w takiej proporcji, w jakiej pozostaje
SumaubezpieczeniaustalonawedługdeklaracjiUbezpieczającego
dowartościpojazduaktualnejwdniuzawarciaUmowy.

§ 13
Wypłata odszkodowania

1. Ubezpieczonyobowiązany jestdostarczyćdoBREUbezpieczenia
dokumentyniezbędnedo rozpatrzeniawnioskuowypłatęodszko-
dowania.

2. BREUbezpieczeniazastrzegasobieprawodoweryfikacjiprzedło-
żonychmudokumentów.

3. BRE Ubezpieczenia wypłaci odszkodowanie w terminie 30 dni
oddatyotrzymaniazawiadomieniaoszkodzie,chybażewyjaśnienie
okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności lub
wysokościodszkodowaniawterminie30dniokazałosięniemoż-
liwe.Wówczasodszkodowaniezostaniewypłaconewciągu14dni
od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyja-
śnienietychokolicznościbyłomożliweztym,żeBREUbezpieczenia
wypłacibezspornączęśćodszkodowaniawterminie30dniodda-
tyotrzymaniazawiadomieniaoszkodzie.

4. W przypadku zbiegu świadczeń z tytułu dwóch lub więcej umów
ubezpieczenia z tego samego zdarzenia na sumy ubezpieczenia
łącznie przewyższające wysokość szkody, BRE Ubezpieczenia
wypłaciodszkodowaniewtakimstosunku,wjakimprzyjętaprzez
BREUbezpieczeniasumaubezpieczeniapozostajedosumubez-
pieczenia wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpie-
czenia.

5. BREUbezpieczenia może odmówić wypłatyodszkodowania, jeżeli
Ubezpieczający nie podał do wiadomości BRE Ubezpieczenia
znanychsobieokoliczności,októrebyłpytanywewnioskuoubez-
pieczeniealboprzedzawarciemUmowywinnychpismachlubteż
niepoinformowałozmianie tychokoliczności,aszkodapowstała
na skutek tych okoliczności. Jeżeli do naruszenia obowiązków
informacyjnychdoszłozwinyumyślnejUbezpieczającego,wrazie
wątpliwości przyjmuje się, że zdarzenie objęte ubezpieczeniem
i jegonastępstwasąskutkiemniepodanychokoliczności.

6. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa
obowiązku powiadomienia BRE Ubezpieczenia o szkodzie w ter-
minie określonym w § 11 ust. 2, pkt. 3, BRE Ubezpieczenia może
odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przy-
czyniłosiędozwiększeniaszkodylubuniemożliwiłoBREUbezpie-
czeniaustalenieokoliczności i skutkówzdarzenia.

7. Skutki brakuzawiadomienia o szkodzie nie następują, jeżeli BRE
Ubezpieczeniawterminiewyznaczonymdozawiadomieniaotrzy-
małowiadomośćookolicznościach,którenależałopodaćdojego
wiadomości.

8. Jeżeli Ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa
nie wykonał obowiązków określonych w § 11 ust. 2 pkt. 1, BRE
Ubezpieczenia ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania za
szkodypowstałez tegopowodu.

9. WprzypadkuszkodypolegającejnakradzieżypojazduBREUbez-
pieczenia uzależnia wypłatę odszkodowania od wyrejestrowania
pojazdu i przeniesienia prawa własności pojazdu na rzecz BRE
Ubezpieczenia.

10. Jeżeli utracony pojazd lub jego część, został odzyskany po doko-
naniuwypłatyodszkodowania,BREUbezpieczeniamożeponow-
nieprzenieśćprawowłasnościnaUbezpieczonegonawarunkach
uzgodnionychwzajemnie.

11. BRE Ubezpieczenia oraz Ubezpieczony zobowiązani są do wza-
jemnegoinformowaniasięoodnalezieniupojazduniepóźniejniż
wciągu3dnioddatyuzyskaniawiadomościo tymfakcie.

12. JeżeliUmowazostałazawartanacudzyrachunek,odszkodowanie
z tytułu ubezpieczenia przysługuje bezpośrednio Ubezpieczone-
mu, chyba że strony uzgodniły inaczej; jednakże uzgodnienie ta-
kieniemożezostaćdokonane, jeżeliwypadekjużzaszedł.

13. Odszkodowaniewypłacane jestwzłotychpolskich.
§ 14

Regres ubezpieczeniowy
1. ZdniemwypłatyodszkodowaniazmocyprawaprzechodzinaBRE

UbezpieczeniaroszczenieUbezpieczonegoprzeciwkoosobietrze-
ciejodpowiedzialnejzaszkodę,dowysokościwypłaconegoodszko-
dowania (roszczenie regresowe).

2. NieprzechodząnaBREUbezpieczeniaroszczeniaUbezpieczonego
przeciwko osobom, z którymi pozostaje on we wspólnym gospo-
darstwiedomowym,chybażesprawcawyrządziłszkodęumyślnie.

3. JeżeliBREUbezpieczeniapokryłotylkoczęśćszkody,Ubezpieczo-
nemu przysługuje, co do pozostałej części pierwszeństwozaspo-
kojeniaprzed roszczeniem BREUbezpieczenia.

4. UbezpieczonyobowiązanyjestudzielićBREUbezpieczeniawszelkiej
pomocyprzydochodzeniuroszczeńregresowych,wtymdostarczyć
odpowiednie dokumentyorazudzielić niezbędnych informacji.

5. JeżeliUbezpieczonybezzgodyBREUbezpieczeniazrzekłsię rosz-
czeniaprzeciwko osobie trzeciej, odpowiedzialnej za szkodę lub
jeograniczył,BREUbezpieczeniamożeodmówićwypłatyodszko-
dowanialub jeodpowiedniozmniejszyć. Jeżelizrzeczeniesię lub
ograniczenie roszczenia zostało ujawnione po wypłacie odszko-
dowania, BRE Ubezpieczenia może żądać od Ubezpieczonego
zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania.

§ 15
Postanowienia końcowe

1. Do Umowy mogą być wprowadzone, za zgodą stron, postanowie-
niadodatkowe lubodmienneodustalonychwniniejszychOWU.

2. Wszystkiepostanowieniadodatkowelubodmienneodustalonych
wniniejszychOWU,wtymrównieżwszelkiezmianyUmowydoko-
nanewtrakciejej trwaniamusząbyćpotwierdzonepoprzezwysta-
wienieaneksudoUmowyprzezBREUbezpieczenia

3. Wszelkie zawiadomienia oraz oświadczenia dotyczące Umowy
mogąbyćskuteczniedokonywaneprzezstronyUmowy:
1) na piśmie na adres Ubezpieczającego oraz BRE Ubezpiecze-

nia,
2) faxemdoBREUbezpieczenia,
3) drogąelektronicznąnaadresmailowy:bok@breubezpiecze-

nia.pl oraz adres Ubezpieczającego podany we wniosku
oubezpieczenie,

4) w rozmowie telefonicznej rejestrowanej i archiwizowanej
przezBREUbezpieczenia,

5) za pośrednictwem serwisu internetowego, w którym złożony
zostałwniosekoubezpieczenie.

4. JeżeliUbezpieczającylubUbezpieczonyniezgadzasięzdecyzjami
BREUbezpieczenia co do odmowyzaspokojenia roszczenia lub
wysokości przyznanego odszkodowania, bądź chciałby złożyć
skargę lub zażalenie związane z zawarciem Umowy, lub jej wyko-
naniem, może on wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy,
skierowanymdoZarząduBREUbezpieczenia.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 powyżej zostanie rozpatrzony
wciągu30dnioddatywpływudoBREUbezpieczenia.

6. Wsprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU stosuje się prze-
pisyprawapolskiego,wtymKodeksuCywilnego,ustawyodziałal-
nościubezpieczeniowejoraz inneobowiązująceaktyprawne.

7. WszelkiesporywynikającezUmowymogąbyćrozpatrywaneprzez
sąd właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca za-
mieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub
uprawnionegozUmowy.

8. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone
uchwałąZarząduBREUbezpieczeniaTUiRS.A.nrBRE-TU/2013/8/2/8
z dnia 3.09.2013 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia
zawieranychod dnia 3.09.2013 r.

BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
(Spółka należąca do Grupy AXA)
ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa
www.breubezpieczenia.pl
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