
§ 1
1. Ni niej sze Ogól ne Wa run ki Ubez pie cze nia Spła ty Rat Kre dy tu Dłu go -

ter mi no we go dla Firm, zwa ne da lej OWU, ma ją za sto so wa nie
doUmo wy Ubez pie cze nia za war tej po mię dzy BRE Ubez pie cze nia
To wa rzy stwem Ubez pie czeń i Re ase ku ra cji Spół ką Ak cyj ną,
zwa ną da lej „BRE Ubez pie cze nia”, a mBan kiem Spół ką Ak cyj ną,
zwa nym da lej „Ban kiem”. Umo wa ta zwa na jest da lej „Umo wą
Ubez pie cze nia”.

2. Umo wę Ubez pie cze nia za wie ra się nara chu nek osób zgło szo nych
do ob ję cia ochro ną ubez pie cze nio wą przez mBankS.A.

3. Za war cie Umo wy Ubez pie cze nia zo sta nie po twier dzo ne przez
BRE Ubez pie cze nia po przez wy sta wie nie po li sy ge ne ral nej sta no -
wią cej wraz z OWU in te gral ną część Umo wy Ubez pie cze nia.

§ 2
Definicje pojęć

Terminy użyte w niniejszych OWU oznaczają:

1) cho ro ba – stwier dzo na przez le ka rza dy na micz na re ak cja ustro ju
na dzia ła nia czyn ni ka cho ro bo twór cze go ze wnętrz ne go lub we -
wnętrz ne go pro wa dzą ca doza bu rzeń na tu ral ne go współ dzia ła nia
na rzą dów i tka nek, a w kon se kwen cji pro wa dzą ca do za bu rzeń
czyn no ścio wych izmian or ga nicz nych na rzą dów lub ca łe go ustro ju;

2) cho ro ba psy chicz na – cho ro ba za kwa li fi ko wa na w Mię dzy na ro -
do wej Sta ty stycz nej Kla sy fi ka cji Cho rób i Pro ble mów Zdro wot -
nych ICD 10 ja ko za bu rze nia psy chicz ne i za bu rze nia za cho wa nia
(F00 -F99);

3) Eks tre mal ne wa run ki kli ma tycz ne czy przy rod ni cze – pu sty nia,
te re ny wy so ko gór skie (po wy żej 5500 m. n. p. m.), busz, Ark ty ka,
An tark ty ka, dżun gla, te re ny lo dow co we i te re ny śnież ne wy ma ga -
ją ce uży cia sprzę tu za bez pie cza ją ce go lub ase ku ra cyj ne go;

4) har mo no gram spła ty Kre dy tu – do ku ment, sta no wią cy za łącz nik
do umo wy Kre dy tu, okre śla ją cy kwo ty i ter mi ny wy ma ga nych rat
spła ty Kre dy tu w okre sie, na ja ki Kre dyt zo stał udzie lo ny. Har mo -
no gram spła ty Kre dy tu jest spo rzą dza ny na dzień:

a. uru cho mie nia Kre dy tu, 

b. wy pła ty każ dej tran szy – w przy pad ku Kre dy tu w tran szach, 

c. zmia ny opro cen to wa nia Kre dy tu,

d. zmia ny kwo ty Kre dy tu – w przy pad ku wcze śniej szej spła ty
Kre dy tu lub pod wyż sze nia Kre dy tu;

5) Kre dyt – kredyt hipoteczny dla firm udzielany Kredytobiorcy przez
Bank na podstawie umowy kredytu;

6) Kre dy to bior ca – oso ba fi zycz na pro wa dzą ca dzia łal ność go spo -
dar czą jed no oso bo wo lub wspól ni cy spół ki cy wil nej, atak że spół ka
jaw na, spół ka part ner ska lub spół ka zogra ni czo ną od po wie dzial -
no ścią, któ rzy za war li z Ban kiem umo wę Kre dy tu;

7) nie szczę śli wy wy pa dek – na głe i nie prze wi dzia ne zda rze nie
wy stę pu ją ce w trak cie ochro ny ubez pie cze nio wej spo wo do wa ne
przy czy ną ze wnętrz ną nie za leż ne odwo li Ubez pie czo ne go wwy ni ku
któ re go Ubez pie czo ny do znał uszko dze nia cia ła, roz stro ju zdro wia.
Zanie szczę śli wy wy pa dek nie uzna je 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) ope ra cja chi rur gicz na – za bieg chi rur gicz ny wy mie nio ny po ni żej,
wy ko na ny po dniu ob ję cia Ubez pie czo ne go ochro ną ubez pie cze -
nio wą na pod sta wie ni niej szych OWU: 

a. prze szczep du żych na rzą dów– prze szczep Ubez pie czo ne mu
ja ko bior cy jed ne go zna stę pu ją cych na rzą dów po cho dze nia
ludz kie go: ser ca (peł na trans plan ta cja), wą tro by, trzust ki
(zwy łą cze niem trans plan ta cji je dy nie ko mó rek wysp Lan ger -
han sa) oraz płu ca. Wy łą cza się prze szczep na rzą dów sztucz -
nych, a tak że uzy ska nych me to dą klo no wa nia ko mó rek lub
na rzą dów ludz kich. Do ko na nie za bie gu po win no być jed no -
znacz nie po twier dzo ne do ku men ta cją me dycz ną;

b. an gio pla sty ka na czyń wień co wych– le cze nie cho ro by wień -
co wej, po le ga ją cej na li kwi da cji zwę że nia lub nie droż no ści
wjed nej lub wkil ku tęt ni cach wień co wych zapo mo cą za bie gu,
po le ga ją cym na prze zskór nym po sze rze niu tęt ni cy wień co wej
przy uży ciu ba lo nu, cew ni ka, la se ra lub in nych przy rzą dów
wpro wa dzo nych do na czy nia;

c. ope ra cja za sta wek ser ca – ope ra cja kar dio chi rur gicz na
na otwar tym ser cu, z za sto so wa niem krą że nia po za ustro jo -
we go, z po wo du prze wle kłej na by tej cho ro by za staw ki po le -
ga ją ca na prze szcze pie niu, wsz cze pie niu lub na pra wie jed nej
lub wię cej za sta wek ser ca. Ter min ten nie obej mu je za bie gów
po le ga ją cych na li kwi da cji zmian w za staw kach za po mo cą
cew ni ka lub in nych przy rzą dów, wpro wa dzo nych do na czyń;

d. le cze nie ope ra cyj ne cho ro by wień co wej (by -pass)– ope ra cja
chi rur gicz na, ma ją ca na ce lu zli kwi do wa nie zwę że nia lub
nie droż no ści jed nej lub kil ku tęt nic wień co wych po przez
wsz cze pie nie po mo stu omi ja ją ce go. Ope ra cja mu si być po -
prze dzo na an gio gra fią wy ka zu ją cą istot ne zwę że nie tęt ni cy
wień co wej;

e. ope ra cja aor ty – ope ra cja chi rur gicz na aor ty pier sio wej lub
brzusz nej, prze pro wa dzo na z po wo du za gra ża ją cej ży ciu
cho ro by na czy nia, w tym tęt nia ków, roz war stwie nia lub
ko ark ta cji aor ty. Ter min nie obej mu je za bie gów po le ga ją cych
nawpro wa dze niu sten tu doaor ty oraz za bie gów do ty czą cych
je dy nie od ga łę zień aor ty;

9) po byt w szpi ta lu – sta łe, nie prze rwa ne prze by wa nie Ubez pie czo -
ne 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
niż 30 dni od dnia przy ję cia Ubez pie czo ne go do szpi ta la, do dnia
wy pi sa nia Ubez pie czo ne go ze szpi ta la. Je śli w cza sie po by tu
Ubez pie czo ne go wszpi ta lu na stą pił zgon Ubez pie czo ne go, okres
po by tu w szpi ta lu li czo ny jest do da ty zgo nu Ubez pie czo ne go;
za da tę zaj ścia zda rze nia przyj mu je się pierw szy dzień po by tu
w szpi ta lu, wy ka za ny w kar cie in for ma cyj nej wy pi su ze szpi ta la;

10) pod wyż sze nie Kre dy tu – aneks do umo wy kre dy tu hi po tecz ne go
dla firm skut ku ją cy pod wyż sze niem kwo ty udzie lo ne go kre dy tu;

11) po li sa ge ne ral na – do ku ment po twier dza ją cy za war cie Umo wy
Ubez pie cze nia po mię dzy BRE Ubez pie cze nia aUbez pie cza ją cym;

12) po waż ne za cho ro wa nie– jed na zni żej okre ślo nych cho rób, oile ich
stwier dze nie przez le ka rza na stą pi ło podniu ob ję cia Ubez pie czo ne -
go ochro ną ubez pie cze nio wą na pod sta wie ni niej szych OWU:

a. za wał ser ca – pierw szy w ży ciu Ubez pie czo ne go przy pa dek
mar twi cy czę ści mię śnia ser co we go w na stęp stwie na głe go
prze rwa nia do pły wu krwi, po twier dzo ny wy ni kiem ba da nia
EKG. Z ochro ny ubez pie cze nio wej wy łą czo ne są przy pad ki
za wa łu mię śnia ser co we go nie skut ku ją ce pil ną ho spi ta li za cją,
le czo ne i nie po zo sta wia ją ce trwa łych zmian w za pi sie EKG,
tzw. nie me za wa ły;

b. udar mó zgu– na głe, ogni sko we uszko dze nie mó zgu po wsta łe
w na stęp stwie zmian na czy nio wych, po wo du ją ce po wsta nie
trwa łych ubyt ków neu ro lo gicz nych. Roz po zna nie mu si zo stać
po par te świe ży mi zmia na mi w ob ra zie to mo gra fii kom pu te -
ro wej lub ją dro we go re zo nan su ma gne tycz ne go;

c. nie wy dol ność ne rek – schył ko we sta dium cho ro by ne rek
wy ra ża ją ce się nie od wra cal nym upo śle dze niem czyn no ści
obu ne rek oraz sta no wią ce bez względ ne wska za nie do prze -
wle kłej dia li zo te ra pii lub prze szcze pu ne rek; za da tę zdia gno -
zo wa nia przyj mu je się da tę wy sta wie nia skie ro wa nia nadia li zo -
te ra pię prze wle kłą lub da tę kwa li fi ka cji do prze szcze pu;

d. no wo twór zło śli wy – guz zło śli wy, cha rak te ry zu ją cy się nie -
kon tro lo wa nym wzro stem i roz prze strze nia niem się ko mó rek
no wo two ro wych po wo du ją cy na cie ka nie i nisz cze nie pra wi -
dło wych tka nek, po twier dzo ny ba da niem hi sto pa to lo gicz nym
prze pro wa dzo nym przez wy kwa li fi ko wa ne go le ka rza on ko lo ga
lub hi sto pa to lo ga, w tym bia łacz kę, chło nia ka zło śli we go,
cho ro ba Hodg ki na, zło śli we no wo two ry szpi ku kost ne go, czer -
niak zło śli wy oraz no wo two ry skó ry po wo du ją ce po wsta wa nie
prze rzu tów. Nie ob ję te są no wo two ry bę dą ce wy ni kiem za ka -
że nia HIV, nie in wa zyj ne no wo two ry in -si tu oraz in ne no wo two ry
skó ry; za da tę zdia gno zo wa nia przyj mu je się da tę wy ko na nia
ba da nia hi sto pa to lo gicz ne go;

e. cał ko wi ta utra ta wzro ku – cał ko wi ta nie od wra cal na utra ta
wi dze nia w obu oczach, po twier dzo na za świad cze niem
wy da nym przez or dy na to ra od dzia łu oku li stycz ne go szpi ta la,
wktó rym by ło po twier dzo ne le cze nie; zada tę zdia gno zo wa nia
przyj mu je się da tę wy sta wie nia w/w za świad cze nia;

f. opa rze nia – opa rze nia III stop nia, obej mu ją ce co naj mniej
20% cia ła;

g. gu zy mó zgu – nie zło śli we no wo two ry mó zgu, z wy łą cze niem
cyst, rop ni, ziar ni nia ków, mal for ma cji na czy nio wych, krwia ków,
gu zów przy sad ki mó zgo wej oraz szy szyn ki. Ko niecz na jest
we ry fi ka cja hi sto pa to lo gicz na gu za lub w przy pad ku za nie cha -
nia ope ra cji, po twier dze nie roz po zna nia ba da niem re zo nan su
ją dro we go lub ar te rio gra ficz nym;

h. ane mia apla stycz na – wy stą pie nie prze wle kłej i nie od wra -
cal nej nie wy dol no ści szpi ku, któ rej re zul ta tem jest łącz ne
wy stą pie nie spad ku po zio mów krwi nek czer wo nych, bia łych
i pły tek krwi, wy ma ga ją ce go re gu lar ne go le cze nia przy naj mniej
jed ną z na stę pu ją cych me tod:

– prze ta cza nie krwi i pre pa ra tów krwio po chod nych,

– le cze nie le ka mi im mu no su pre syj ny mi,

– le cze nie czyn ni ka mi sty mu lu ją cy mi szpik,

– prze szcze pie nie szpi ku kost ne go.

Wy ma ga ne jest po twier dze nie roz po zna nia ba da niem hi sto pa -
to lo gicz nym (tre pa no biop sja) iopi nia spe cja li sty he ma to lo ga;

13) ra ta Kre dy tu – su ma kwo ty ra ty ka pi ta ło wej i na leż nych od se tek
przy pa da ją cych dospła ty zgod nie zhar mo no gra mem wy ni ka ją cym
z umo wy Kre dy tu, z wy łą cze niem od se tek na li cza nych za za dłu że nie
prze ter mi no wa ne;

14) spor ty wy so kie go ry zy ka – al pi nizm, wspi nacz ka wy so ko gór ska
i skał ko wa, ba lo niar stwo, lot niar stwo, mo to lot niar stwo, pa ra lot -
niar stwo, szy bow nic two oraz pi lo to wa nie ja kich kol wiek stat ków
po wietrz nych (zgod nie z de fi ni cją usta wy pra wo lot ni cze), ra fting,
sko ki dowo dy lub in ne spor ty wod ne upra wia ne narze kach gór skich,

nur ko wa nie przy uży ciu sprzę tu spe cja li stycz ne go oraz na tzw.
bez de chu (Fre edi ving), sko ki nagu mo wej li nie, spa do chro niar stwo,
spe le olo gia, spor ty mo to ro we imo to ro wod ne, spor ty wal ki, my śli -
stwo, bob slej, sko ki nar ciar skie, jaz da nanar tach wod nych, udział
wwy ści gach wszel kie go ro dza ju, kon kur sach, raj dach, tre nin gach
pod czas jazd prób nych, a tak że prób szyb ko ścio wych po za lek ko -
atle ty ką ipły wa niem, ki te sur fing, he li skiing, he li bo ar ding, mo un ta -
in bo ar ding, par kur, free run, B.A.S.E. jum ping, do wn hill, a tak że
uczest ni cze nie wwy pra wach su rvi va lo wych lub wy pra wach domiejsc
cha rak te ry zu ją cych się eks tre mal ny mi wa run ka mi kli ma tycz ny mi
czy przy rod ni czy mi;

15) su ma ubez pie cze nia – kwo ta bę dą ca pod sta wą do usta le nia
wy so ko ści świad cze nia w przy pad ku zaj ścia zda rze nia ob ję te go
ochro ną ubez pie cze nio wą, sta no wią ca gór ną gra ni cę od po wie -
dzial no ści BRE Ubez pie cze nia;

16) szpi tal– za kład lecz nic twa za mknię te go prze zna czo ny dla cho rych,
wy ma ga ją cych opie ki lecz ni czej, za bie gów ope ra cyj nych lub za bie -
gów dia gno stycz nych, za pew nia ją 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 le cze nia uza leż nień, ośrod ków sa na to ryj nych,
ośrod ków, szpi ta li i od dzia łów re ha bi li ta cyj nych oraz ośrod ków
wy po czyn ko wych;

17) świad cze nie mie sięcz ne– świad cze nie wy pła ca ne Ubez pie czo ne mu
lub Upraw nio ne mu w ra zie zaj ścia zda rze nia ubez pie cze nio we go
w wy so ko ści ra ty Kre dy tu na leż nej po dniu zaj ścia zda rze nia zgod nie
z har mo no gra mem spła ty Kre dy tu. W przy pad ku zda rzeń in nych
niż tych bę dą cych na stęp stwem nie szczę śli we go wy pad ku, gdy
wokre sie3 mie się cy po prze dza ją cych zaj ście zda rze nia ubez pie cze -
nio we go na stą pi ła na wnio sek Ubez pie czo ne go zmia na har mo -
no gra mu spła ty Kre dy tu skut ku ją ca ka ren cją w spła cie ka pi ta łu,
świad cze nie mie sięcz ne wy pła ca ne jest w wy so ko ści ra ty Kre dy tu
na leż nej w mie sią cu po prze dza ją cym tą zmia nę;

18) 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 zpo 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:

a. wce lu za stra sze nia lud no ści idez or ga ni za cji ży cia pu blicz ne -
go (ter ro ryzm),

b. w ce lu 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);

19) Ubez pie cza ją cy– Bank, za wie ra ją cy Umo wę Ubez pie cze nia izo bo -
wią za ny do opła ca nia skład ki; 

20) Ubez pie czo ny – oso ba fi zycz na pro wa dzą ca jed no oso bo wą dzia -
łal ność go spo dar czą bę dą ca Kre dy to bior cą, wspól nik spół ki cy wil nej
bę dą cy Kre dy to bior cą, a tak że wska za ny przez Kre dy to bior cę wspól -
nik, czło nek za rzą du, pro ku rent lub pra cow nik bę dą cy dy rek to rem fi -
nan so wym lub głów nym księ go wym w spół ce jaw nej, part ner skiej
lub spół ce z ogra ni czo ną od po wie dzial no ścią, speł nia ją cy wa run ki
okre ślo ne w§6 ni niej szych OWU, ob ję ty ochro ną ubez pie cze nio wą
napod sta wie za war tej Umo wy Ubez pie cze nia; 

21) woj na– woj na do mo wa, kon flikt zbroj ny zin nym pań stwem, bunt,
prze wrót, dzia ła nie sił zbroj nych, wpro wa dze nie sta nu wo jen ne go
lub wy jąt ko we go;

22) 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;

23) zda rze nie ubez pie cze nio we – zda rze nie ob ję te ochro ną ubez pie -
cze nio wą po le ga ją ce na po waż nym za cho ro wa niu Ubez pie czo ne go
al bo ope ra cji chi rur gicz nej Ubez pie czo ne go, al bo po by cie Ubez pie -
czo ne go wszpi ta lu wwy ni ku cho ro by lub nie szczę śli we go wy pad ku.

§ 3
Przedmiot i zakres ubezpieczenia 

1. Przed mio tem ubez pie cze nia jest zdro wie Ubez pie czo ne go.

2. Za kre sem ubez pie cze nia ob ję te są na stę pu ją ce zda rze nia ubez -
pie cze nio we:

a) po waż ne za cho ro wa nie Ubez pie czo ne go,

b) prze by ta przez Ubez pie czo ne go ope ra cja chi rur gicz na,

c) po byt Ubez pie czo ne go w szpi ta lu w wy ni ku cho ro by lub
nie szczę śli we go wy pad ku,

je że li na stą pi ły one wokre sie udzie la nia przez BRE Ubez pie cze nia
ochro ny ubez pie cze nio wej wza kre sie da ne go ry zy ka, zza strze że niem
ogra ni czeń od po wie dzial no ści oraz in nych po sta no wień ni niej szych
OWU.

3. Ochro ną ubez pie cze nio wą ob ję te są zda rze nia ubez pie cze nio we,
któ re mia ły miej sce na te ry to rium ca łe go świa ta.

§ 4
Za war cie Umo wy Ubez pie cze nia

1. Umo wę Ubez pie cze nia uwa ża się zaza war tą zdniem okre ślo nym
w po li sie ge ne ral nej.

2. Umo wę Ubez pie cze nia za wie ra się na czas nie okre ślo ny.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 
SPŁATY RAT KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DLA FIRM



§ 5
Rozwiązanie Umowy Ubezpieczenia

1. Umo wa Ubez pie cze nia mo że być roz wią za na w każ dym cza sie,
po przez zło że nie przez jed ną ze stron tj. Ubez pie cza ją ce go
(mBank S.A.) lub BRE Ubez pie cze nia pi sem ne go oświad cze nia
o wy po wie dze niu, z za cho wa niem 3-mie sięcz ne go okre su wy po -
wie dze nia ze skut kiem na ko niec mie sią ca ka len da rzo we go.

2. Ubez pie cza ją cy ma pra wo dood stą pie nia odUmo wy Ubez pie cze nia
w ter mi nie 7 dni od jej za war cia.

3. Od stą pie nie od Umo wy Ubez pie cze nia na stę pu je na pod sta wie
pi sem ne go oświad cze nia Ubez pie cza ją ce go.

4. Wy po wie dze nie lub od stą pie nie od Umo wy Ubez pie cze nia nie
zwal nia Ubez pie cza ją ce go z obo wiąz ku za pła ty skład ki za okres,
wktó rym BRE Ubez pie cze nia udzie la ła ochro ny ubez pie cze nio wej.

§ 6
Przystąpienie do Umowy Ubezpieczenia

1. Do Umo wy Ubez pie cze nia mo że przy stą pić każ dy Kre dy to bior ca,
bę dą cy oso bą fi zycz ną pro wa dzą cą dzia łal ność go spo dar czą jed -
no oso bo wo lub w for mie spół ki cy wil nej, a tak że wska za ny przez
Kre dy to bior cę wspól nik, czło nek za rzą du, pro ku rent lub pra cow nik
bę dą cy dy rek to rem fi nan so wym lub głów nym księ go wym współ ce
jaw nej, part ner skiej, spół ce z ogra ni czo ną od po wie dzial no ścią,
któ ry ukoń czył18. rok ży cia ijed no cze śnie wmo men cie za koń cze nia
okre su umo wy Kre dy tu hi po tecz ne go nie ukoń czy 70. ro ku ży cia.

2. Przy stę pu ją cy do Umo wy Ubez pie cze nia skła da ją oświad cze nia
wo li o przy stą pie niu do Umo wy Ubez pie cze nia w for mie pi sem nej,
ust nej przez te le fon lub wfor mie elek tro nicz nej, o ile Ubez pie cza ją cy
udo stęp ni ta ką funk cjo nal ność. 

3. Przed przy stą pie niem do Umo wy Ubez pie cze nia, Ubez pie cza ją cy
jest zo bo wią za ny do udo stęp nie nia lub do rę cze nia tre ści ni niej -
szych OWU oso bom przy stę pu ją cym do Umo wy Ubez pie cze nia.

4. W przy pad ku, gdy oso ba wska za na przez Kre dy to bior cę ja ko
Ubez pie czo na prze sta nie speł niać wa run ki, októ rych mo wa w§2
pkt 20 Kre dy to bior ca mo że wska zać no wą oso bę speł nia ją cą
po wyż sze wa run ki, któ ra przy stą pi do Umo wy Ubez pie cze nia
w miej sce do tych cza so we go Ubez pie czo ne go. W przy pad ku bra ku
wska za nia no wej oso by do tych cza so wy Ubez pie czo ny po zo sta je
na dal ob ję ty ochro ną ubez pie cze nio wą.

§ 7
Ochrona ubezpieczeniowa 

1. Ochro na ubez pie cze nio wa wsto sun ku dopo szcze gól nych Ubez pie -
czo nychroz po czy na się popod pi sa niu oświad cze nia oprzy stą pie -
niu do Umo wy Ubez pie cze nia:

1) dla ubez pie cze nia po by tu w szpi ta lu w wy ni ku nie szczę śli -
we go wy pad ku – oddnia uru cho mie nia Kre dy tu bądź wy pła ty
pierw szej tran szy Kre dy tu;

2) dla po zo sta łych zda rzeń ubez pie cze nio wych – od dzie więć -
dzie sią te go dnia po uru cho mie niu Kre dy tu bądź wy pła cie
pierw szej tran szy Kre dy tu

i trwa 24 mie sią ce. 

2. Po upły wie 24 mie się cy ochro na ubez pie cze nio wa w sto sun ku
do po szcze gól nych Ubez pie czo nych prze dłu ża się au to ma tycz nie
na ko lej ne mie sięcz ne okre sy ubez pie cze nia.

3. W przy pad ku roz wią za nia Umo wy Ubez pie cze nia au to ma tycz ne
prze dłu że nie okre su ubez pie cze nia nie na stę pu je.

4. Ochro na ubez pie cze nio wa w sto sun ku do po szcze gól nych Ubez -
pie czo nych koń czy się:

1) z dniem śmier ci Ubez pie czo ne go; 

2) z dniem do ko na nia cał ko wi tej spła ty Kre dy tu;

3) z dniem, w któ rym na stą pi ło roz wią za nie umo wy Kre dy tu;

4) zdniem od stą pie nia przez Kre dy to bior cę odumo wy Kre dy tu;

5) z ostat nim dniem okre su, za któ ry przy pa da ła nie za pła co na
skład ka, 

6) z ostat nim dniem okre su za ja ki zo sta ła za pła co na skład ka,
w przy pad ku gdy Ubez pie czo ny ukoń czył 70. rok ży cia;

7) z dniem okre ślo nym w § 8 ust 2 OWU. 

5. Roz wią za nie Umo wy Ubez pie cze nia nie po wo du je wy ga śnię cia
ochro ny ubez pie cze nio wej wsto sun ku doUbez pie czo nych ob ję tych
ochro ną ubez pie cze nio wą do za koń cze nia okre su, za któ ry zo sta ła
opła co na skład ka ubez pie cze nio wa.

6. Wy ga śnię cie ochro ny ubez pie cze nio wej w sto sun ku do jed ne go
z Ubez pie czo nych nie po wo du je wy ga śnię cia ochro ny ubez pie -
cze nio wej dla po zo sta łych Ubez pie czo nych.

§ 8
Rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej

1. Ubez pie czo ny ma pra wo zre zy gno wać zochro ny ubez pie cze nio wej
bądź z au to ma tycz ne go prze dłu ża nia ochro ny ubez pie cze nio wej
w każ dym mo men cie trwa nia ochro ny ubez pie cze nio wej. Ubez pie -
czo ny skła da wtym ce lu Ubez pie cza ją ce mu pi sem ne oświad cze nie.

2. Wprzy pad ku re zy gna cji zochro ny ubez pie cze nio wej lub re zy gna cji
z au to ma tycz ne go prze dłu ża nia ochro ny ubez pie cze nio wej na
ko lej ny okres ubez pie cze nia, ochro na ubez pie cze nio wa koń czy się
zdniem po prze dza ją cym dzień wy ma gal no ści ko lej nej ra ty Kre dy tu
pozło że niu oświad cze nia ore zy gna cji zochro ny ubez pie cze nio wej.

3. Wprzy pad ku re zy gna cji zochro ny ubez pie cze nio wej lub re zy gna cji
z au to ma tycz ne go prze dłu że nia ochro ny ubez pie cze nio wej przez
Ubez pie czo ne go ko lej ne przy stą pie nie do Umo wy Ubez pie cze nia
nie jest moż li we.

§ 9
Składka

1. Ubez pie cza ją cy zo bo wią za ny jest opła cać skład kę w ter mi nach
iwy so ko ści okre ślo nych wpo li sie ge ne ral nej nara chu nek ban ko wy
wska za ny przez BRE Ubez pie cze nia.

2. Skład kę ob li cza się zaczas od po wie dzial no ści BRE Ubez pie cze nia.

3. War tość skład ki na leż nej z ty tu łu ubez pie cze nia da ne go Kre dy tu
ob li cza się wopar ciu ota ry fę skład ki po da ną wpo li sie ge ne ral nej.

4. Wy so kość skład ki ubez pie cze nio wej jest uza leż nio na od kwo ty
udzie lo ne go Kre dy tu, wy so ko ści ra ty Kre dy tu oraz ta ry fy skład ki.

5. Za okres ochro ny ubez pie cze nio wej obej mu ją cy pierw sze 24 mie -
sią ce, li cząc od dnia uru cho mie nia Kre dy tu bądź wy pła ty pierw szej
tran szy Kre dy tu, skład ka ubez pie cze nio wa na leż na zty tu łu ubez pie -
cze nia da ne go Kre dy tu jest płat na jed no ra zo wo iob li cza na ja ko ilo -
czyn łącz nej kwo ty Kre dy tu, ro zu mia nej ja ko kwo ta udzie lo ne go Kre -
dy tu wraz ze wszyst ki mi kre dy to wa ny mi kosz ta mi, z wy łą cze niem
skład ki za ni niej sze ubez pie cze nie oraz ak tu al nie obo wią zu ją cej
staw ki skład ki za24-mie sięcz ny okres ubez pie cze nia. 

6. W przy pad ku pod wyż sze nia Kre dy tu w okre sie pierw sze go 24-mie -
sięcz ne go okre su ubez pie cze nia, na leż na jest skład ka uzu peł nia -
ją ca ob li cza na ja ko ilo czyn łącz nej kwo ty pod wyż sze nia Kre dy tu,
ro zu mia nej ja ko kwo ta udzie lo ne go pod wyż sze nia Kre dy tu wraz
ze wszyst ki mi kre dy to wa ny mi kosz ta mi, z wy łą cze niem skład ki
za ni niej sze ubez pie cze nie oraz ak tu al nie obo wią zu ją cej staw ki
skład ki zaokres ubez pie cze nia odda ty uru cho mie nia pod wyż sze nia
Kre dy tu dokoń ca pierw szych24 mie się cy ochro ny ubez pie cze nio wej.

7. Po upły wie okre su wska za ne go w ust. 5 po wy żej, pod wa run kiem
au to ma tycz ne go prze dłu że nia ochro ny ubez pie cze nio wej, skład ka
bę dzie na li cza na zgó ry za każ dy mie sięcz ny okres ubez pie cze nia
ja ko ilo czyn staw ki mie sięcz nej i ra ty Kre dy tu oraz po bie ra na wdniu
wy ma gal no ści ko lej nych rat Kre dy tu, po cząw szy od 24-tej ra ty
Kre dy tu.

8. Je że li kwo ta Kre dy tu wy ra żo na jest w wa lu cie in nej niż zło ty pol ski,
skład kę ob li cza się odrów no war to ści kwo ty Kre dy tu lub ra ty Kre dy tu
wy ra żo nej w zło tych pol skich, ob li czo nej we dług kur su sprze da ży
z Ta be li kur sów mBan ku wła ści we go dla da ty na li cze nia skład ki
(pierw sza war tość zdnia na li cze nie skład ki).

9. Wprzy pad ku wy ga śnię cia ochro ny ubez pie cze nio wej przedupły wem
okre su, na ja ki zo sta ła udzie lo na, Ubez pie cza ją ce mu przy słu gu je
zwrot skład ki zanie wy ko rzy sta ny okres ochro ny ubez pie cze nio wej.

§ 10
Ograniczenia odpowiedzialności

1. Z ochro ny ubez pie cze nio wej wy łą czo ne są zda rze nia ubez pie cze -
nio we po wsta łe wsku tek:

1) cho ro by psy chicz nej, nie do ro zwo ju umy sło we go Ubez pie czo -
ne go, ata ku kon wul sji, epi lep sji, oraz ich skut ków;

2) dzia ła nia Ubez pie czo ne go wsta nie nie trzeź wo ści lub pouży ciu
al ko ho lu (w ro zu mie niu prze pi sów usta wy z 26 paź dzier ni ka
1982 ro ku 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 z 29 lip ca 2005 ro ku o prze ciw dzia ła niu nar ko ma ni),
o ile stan ten miał wpływ napo wsta nie lub roz miar szko dy;

3) usi ło wa nia po peł nie nia lub po peł nie nia prze stęp stwa przez
Ubez pie czo ne go, świa do me go sa mo oka le cze nia Ubez pie czo -
ne go lub oka le cze nia na je go proś bę;

4) usi ło wa nia po peł nie nia sa mo bój stwa, lub sa mo oka le cze nia,
lub oka le cze nia na je go proś bę w okre sie dwóch lat od da ty
ob ję cia ochro ną;

5) pod da nia się przez Ubez pie czo ne go eks pe ry men to wi me dycz -
ne mu lub za bie go wi ocha rak te rze me dycz nym, prze pro wa dzo -
ne mu po za kon tro lą le ka rza lub in nych osób upraw nio nych;

6) wy pad ku lot ni cze go za ist nia łe go w cza sie prze by wa nia przez
Ubez pie czo ne go na po kła dzie in ne go sa mo lo tu niż sa mo lot
pa sa żer skich li cen cjo no wa nych li nii lot ni czych;

7) woj ny, ak tyw ne go i do bro wol ne go uczest nic twa Ubez pie czo -
ne go wak tach prze mo cy, ter ro ry zmu, za miesz kach;

8) upra wia nia przez Ubez pie czo ne go spor tów wy so kie go ry zy ka;

9) upra wia nia dys cy plin spor to wych bę dą cych źró dłem do cho du
Ubez pie czo ne go;

10) pro wa dze nia przez Ubez pie czo ne go po jaz du me cha nicz ne go
bez po sia da nia od po wied nich upraw nień lub pro wa dze nia
po jaz dów nie do pusz czo nych do ru chu dro go we go, zgod nie
z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi pra wa, a fakt ten miał wpływ
na po wsta nie lub roz miar szko dy;

11) cho ro by AIDS lub za ka że nia wi ru sem HIV;

12) wad wro dzo nych ischo rzeń bę dą cych ich skut kiem;

13) epi de mii ogło szo nych przez od po wied nie or ga ny ad mi ni stra cji
pań stwo wej;

14) dzia ła nia ener gii ją dro wej lub pro mie nio wa nia ra dio ak tyw ne go
i po la elek tro ma gne tycz ne go w za kre sie szko dli wym dla czło -
wie ka, zwy łą cze niem sto so wa nia wy żej wy mie nio nych wte ra pii
zgod nie zza le ce nia mi le kar ski mi.

2. BRE Ubez pie cze nia nie po no si od po wie dzial no ści, je że li po byt
wszpi ta lu zwią za ny był z:

1) wy ko ny wa niem ru ty no wych ba dań le kar skich, ba dań rent ge -
now skich, ba dań bio che micz nych, nie wy ni ka ją cych z cho ro by
lub nie szczę śli we go wy pad ku;

2) za bie ga mi re ha bi li ta cyj ny mi;

3) za bie giem usu nię cia cią ży, o ile nie zo stał on wy ko na ny w ce lu
ra to wa nia ży cia lub zdro wia Ubez pie czo ne go, sztucz nym
za płod nie niem lub in nym spo so bem le cze nia nie płod no ści;

4) prze pro wa dze niem ope ra cji pla stycz nej lub ko sme tycz nej,
z wy jąt kiem ope ra cji nie zbęd nych do usu nię cia na stępstw
nie szczę śli we go wy pad ku za ist nia łe go w okre sie ochro ny
ubez pie cze nio wej;

5) pod da niem się le cze niu den ty stycz ne mu, z wy jąt kiem przy -
pad ków, gdy ten po byt wszpi ta lu spo wo do wa ny był nie szczę śli -
wym wy pad kiem za ist nia łym w okre sie ochro ny ubez pie cze -
nio wej.

3. BRE Ubez pie cze nia nie po no si od po wie dzial no ści za cho ro by,
nie szczę śli we wy pad ki lub ich na stęp stwa:

1) któ re zo sta ły zdia gno zo wa ne lub le czo ne przedda tą roz po czę cia
ochro ny ubez pie cze nio wej zty tu łu Umo wy Ubez pie cze nia;

2) któ rych przy czy na zo sta ła zdia gno zo wa na lub le czo na przed
da tą roz po czę cia ochro ny ubez pie cze nio wej z ty tu łu Umo wy
Ubez pie cze nia.

4. BRE Ubez pie cze nia nie od po wia da za zda rze nia ubez pie cze nio we,
któ re po wsta ły wsku tek nie szczę śli we go wy pad ku, któ ry miał miej sce
przedroz po czę ciem ochro ny ubez pie cze nio wej.

5. BRE Ubez pie cze nia nie przy zna pra wa do świad cze nia w związ ku
zope ra cją chi rur gicz ną:

1) któ rej przy czy na zo sta ła zdia gno zo wa na lub le czo na przedda tą
roz po czę cia ochro ny ubez pie cze nio wej;

2) któ ra zo sta ła za le co na lub o któ rej po sta no wio no przed da tą
roz po czę cia ochro ny ubez pie cze nio wej. 

6. BRE Ubez pie cze nia nie po no si od po wie dzial no ści zty tu łu zda rze nia
ubez pie cze nio we go wprzy pad ku, gdy to zda rze nie ubez pie cze nio we
jest skut kiem któ re go kol wiek zpo przed nich zda rzeń ubez pie cze nio -
wych, zaktó re BRE Ubez pie cze nia wy pła ci ła świad cze nie wra mach
tej sa mej Umo wy Ubez pie cze nia.

7. W przy pad ku wy stą pie nia wię cej niż jed ne go zda rze nia ubez pie -
cze nio we go, BRE Ubez pie cze nia wy pła ci świad cze nie za wszyst kie
zda rze nia ubez pie cze nio we usta lo ne zgod nie z § 11 ni niej szych
OWU zza strze że niem ust.6 po wy żej.

8. Wprzy pad ku po by tu Ubez pie czo ne go wszpi ta lu wwy ni ku cho ro by
bę dą cej po waż nym za cho ro wa niem lub w związ ku z ope ra cją
chi rur gicz ną od po wie dzial ność BRE Ubez pie cze nia ogra ni czo na
jest do wy pła ty świad cze nia w wy so ko ści od po wia da ją cej su mie
ubez pie cze nia z ty tu łu ubez pie cze nia po waż ne go za cho ro wa nia
lub Ubez pie cze nia ope ra cji chi rur gicz nych, zza strze że niem li mi tów
oraz za sad okre ślo nych w § 11 ni niej szych OWU. W przy pad ku, gdy
po wy pła cie sze ściu mie sięcz nych rat kre dy tu z ty tu łu po waż ne go
za cho ro wa nia lub ope ra cji chi rur gicz nej Ubez pie czo ny na dal prze -
by wa w szpi ta lu w związ ku z cho ro bą bę dą cą po waż nym za cho ro -
wa niem lub ope ra cją chi rur gicz ną, BRE Ubez pie cze nia wy pła ci
zty tu łu po by tu wszpi ta lu, zakaż de udo ku men to wa ne30 dni po by tu
w szpi ta lu, świad cze nie w wy so ko ści 1 mie sięcz nej ra ty kre dy -
tu – mak sy mal nie jed nak do6 rat kre dy tu.

9. BRE Ubez pie cze nie nie po no si od po wie dzial no ści w przy pad ku,
gdy zda rze nie ubez pie cze nio we jest skut kiem któ re go kol wiek zpo -
przed nich zda rzeń ubez pie cze nio wych, zaktó re BRE Ubez pie cze nia
wy pła ci ła świad cze nie wra mach tej sa mej Umo wy Ubez pie cze nia.

10. W przy pad ku wy stą pie nia wię cej niż jed ne go zda rze nia ubez pie -
cze nio we go BRE Ubez pie cze nia wy pła ci świad cze nie za wszyst kie
zda rze nia ubez pie cze nio we usta lo ne zgod nie z § 11 ni niej szych
OWU z za strze że niem ust. 9 po wy żej.

§ 11
Suma ubezpieczenia

1. Su ma ubez pie cze nia usta la na jest w od nie sie niu do zda rze nia
ubez pie cze nio we go, od ręb nie w od nie sie niu do każ dej umo wy
Kre dy tu i jest wspól na dla wszyst kich osób ob ję tych ochro ną
ubez pie cze nio wą w ra mach jed nej umo wy Kre dy tu. 

2. Su ma ubez pie cze nia sta no wi gór ną gra ni cę od po wie dzial no ści
To wa rzy stwa w okre sie ubez pie cze nia w sto sun ku do wszyst kich
Ubez pie czo nych ob ję tych ochro ną ubez pie cze nio wą w ra mach
jed nej umo wy Kre dy tu. 

3. Su mę ubez pie cze nia z ty tu łu ubez pie cze nia po waż ne go za cho ro -
wa nia w od nie sie niu do jed ne go zda rze nia ubez pie cze nio we go
sta no wi 6 ko lej nych mie sięcz nych rat kre dy tu przy pa da ją cych
do spła ty od da ty zaj ścia zda rze nia, zgod nie z har mo no gra mem
usta lo nym w umo wie Kre dy tu. Su ma ubez pie cze nia z ty tu łu ubez -
pie cze nia po waż ne go za cho ro wa nia wod nie sie niu dowie lu zda rzeń
ubez pie cze nio wych wy no si 150 000 zło tych. 

4. Su mę ubez pie cze nia z ty tu łu ubez pie cze nia ope ra cji chi rur gicz nej
w od nie sie niu do jed ne go zda rze nia ubez pie cze nio we go sta no wi
6 ko lej nych mie sięcz nych rat kre dy tu przy pa da ją cych do spła ty
od da ty zaj ścia zda rze nia, zgod nie z har mo no gra mem usta lo nym
w umo wie Kre dy tu, Su ma ubez pie cze nia z ty tu łu ubez pie cze nia
ope ra cji chi rur gicz nych w od nie sie niu do wie lu zda rzeń ubez pie -
cze nio wych wy no si 150 000 zło tych. 



5. Su ma ubez pie cze nia z ty tu łu po by tu w szpi ta lu w wy ni ku cho ro by
lub nie szczę śli we go wy pad ku w od nie sie niu do jed ne go zda rze nia
ubez pie cze nio we go sta no wi mak sy mal nie 12 ko lej nych rat Kre dy tu
przy pa da ją cych dospła ty odda ty zaj ścia zda rze nia zgod nie zhar mo -
no gra mem usta lo nym w umo wie kre dy tu, Su ma ubez pie cze nia
z ty tu łu ubez pie cze nia po by tu w szpi ta lu w wy ni ku cho ro by lub
nie szczę śli we go wy pad ku w od nie sie niu do wie lu zda rzeń ubez -
pie cze nio wych wy no si 300 000 zło tych. 

6. W przy pad ku pod wyż sze nia Kre dy tu su ma ubez pie cze nia ule ga
od po wied nio zwięk sze niu okwo tę pod wyż sze nia Kre dy tu, zza strze -
że niem li mi tów, o któ rych mo wa po wy żej. 

§ 12
Zgłaszanie roszczeń i wypłata świadczenia

1. BRE Ubez pie cze nia wy pła ca świad cze nie z ty tu łu Umo wy Ubez pie -
cze nia, je że li po waż ne za cho ro wa nie al bo ope ra cja chi rur gicz na al bo
po byt w szpi ta lu w wy ni ku cho ro by lub nie szczę śli we go wy pad ku
na stą pi ły wokre sie obo wią zy wa nia ochro ny ubez pie cze nio wej.

2. Oso ba zgła sza ją ca rosz cze nie o wy pła tę świad cze nia z ty tu łu zaj ścia
zda rze nia ubez pie cze nio we go zo bo wią za na jest zło żyć do BRE
Ubez pie cze nia do ku men ty nie zbęd ne do wy pła ty świad cze nia
w za leż no ści od ro dza ju zda rze nia ubez pie cze nio we go, któ re go
do ty czy zgła sza ne rosz cze nie:

1) w przy pad ku po waż ne go za cho ro wa nia lub ope ra cji chi rur -
gicz nej:

a) wnio sek owy pła tę świad cze nia;

b) do ku men ta cję me dycz ną po twier dza ją cą wy stą pie nie
po waż ne go za cho ro wa nia al bo prze by cie ope ra cji chi rur -
gicz nej;

c) ko pię umo wy Kre dy tu;

d) in ne wska za ne przez BRE Ubez pie cze nia do ku men ty nie -
zbęd ne do po twier dze nia za sad no ści zgło szo ne go rosz -
cze nia, o ile do ku men ty wska za ne w pkt. a)-d) oka żą się
nie wy star cza ją ce, aBRE Ubez pie cze nia nie mo że uzy skać
ich na pod sta wie po sia da nych upraw nień wy ni ka ją cych
zpo wszech nie obo wią zu ją cych prze pi sów pra wa.

2) w przy pad ku po by tu w szpi ta lu w wy ni ku cho ro by lub nie -
szczę śli we go wy pad ku:

a) wnio sek owy pła tę świad cze nia;

b) kse ro ko pię kar ty in for ma cyj nej wy pi su ze szpi ta la 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;

c) hi sto rię po by tu w szpi ta lu wraz z peł ną do ku men ta cją
me dycz ną po twier dza ją cą wy stą pie nie cho ro by lub nie -
szczę śli we go wy pad ku;

d) ko pię umo wy Kre dy tu 

e) in ne wska za ne przez BRE Ubez pie cze nia do ku men ty nie -
zbęd ne do po twier dze nia za sad no ści zgło szo ne go rosz -
cze nia, o ile do ku men ty wska za ne w pkt. a)-e) oka żą się
nie wy star cza ją ce, aBRE Ubez pie cze nia nie mo że uzy skać
ich na pod sta wie po sia da nych upraw nień wy ni ka ją cych
zpo wszech nie obo wią zu ją cych prze pi sów pra wa.

3. W przy pad ku po by tu w szpi ta lu w wy ni ku cho ro by lub nie szczę -
śli we go wy pad ku świad cze nie mie sięcz ne w wy so ko ści jed nej
mie sięcz nej ra ty Kre dy tu jest wy pła ca ne za każ dy nie prze rwa ny
30-dnio wy okres po by tu w szpi ta lu, nie dłu żej niż przez12 mie się cy,
inie dłu żej niż dokoń ca trwa nia umo wy Kre dy tu.

4. BRE Ubez pie cze nia wy pła ca pierw sze świad cze nie mie sięcz ne
z ty tu łu zaj ścia zda rze nia ubez pie cze nio we go w ter mi nie 30 dni
odda ty otrzy ma nia za wia do mie nia ozda rze niu ubez pie cze nio wym.

5. Je że li wy ja śnie nie oko licz no ści ko niecz nych do usta le nia od po -
wie dzial no ści BRE Ubez pie cze nia al bo wy so ko ści świad cze nia
w po wyż szym ter mi nie nie bę dzie moż li we, pierw sze świad cze nie
mie sięcz ne wy pła ca ne jest wter mi nie14 dni li cząc oddnia, wktó 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. Jed nak że bez spor na część świad cze nia zo sta nie
wy pła co na wter mi nie okre ślo nym wust.4 po wy żej.

6. Wprzy pad ku po waż ne go za cho ro wa nia al bo ope ra cji chi rur gicz nej
świad cze nia mie sięcz ne wy pła ca ne są zaokres po cząw szy oddnia
zdia gno zo wa nia przez le ka rza po waż ne go za cho ro wa nia lub oddnia
prze pro wa dze nia ope ra cji chi rur gicz nej, przez ko lej ne6 mie się cy,
nie dłu żej jed nak niż dokoń ca trwa nia umo wy Kre dy tu.

7. Wce lu po twier dze nia po waż ne go za cho ro wa nia lub ope ra cji chi rur -
gicz nej, BRE Ubez pie cze nia ma pra wo żą da nia odUbez pie czo ne go
pod da nia się ba da niom le kar skim ule ka rza me dy cy ny wska za ne go
przez BRE Ubez pie cze nia. Koszt tych ba dań po no si BRE Ubez pie -
cze nia.

8. Wy so kość świad cze nia zty tu łu po by tu wszpi ta lu wwy 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 apo by tem Ubez -
pie czo ne gowszpi ta lu.

9. W przy pad ku, gdy w ra mach tej sa mej umo wy Kre dy tu ochro ną
ubez pie cze nio wą ob ję ty jest wię cej niż je den Kre dy to bior ca, BRE
Ubez pie cze nia wy pła ci świad cze nie mie sięcz ne z ty tu łu zaj ścia
zda rze nia ubez pie cze nio we go wsto sun ku dojed ne go Ubez pie czo -
ne go w ta kiej pro por cji w ja kiej po zo sta je on do licz by wszyst kich
Ubez pie czo nych wra mach umo wy Kre dy tu. 

10. Je że li Ubez pie czo ny wy zna czy Bank ja ko upraw nio ne go dootrzy my -
wa nia świad czeń mie sięcz nych z ty tu łu zaj ścia zda rze nia ubez pie -
cze nio we go, BRE Ubez pie cze nia wy pła ca świad cze nie bez po śred nio
nara chu nek ban ko wy wska za ny wumo wie Kre dy tu lub we wnio sku
owy pła tę świad cze nia.

11. BRE Ubez pie cze nia wy pła ca świad cze nie mie sięcz ne w wy so ko ści
iwter mi nach wy ni ka ją cych zumo wy Kre dy tu, wła ści wych dla spła ty
ra ty Kre dy tu. 

12. BRE Ubez pie cze nia nie po no si od po wie dzial no ści za kosz ty do dat -
ko we, któ ry mi Bank ob cią ży Ubez pie czo ne go wzwiąz ku znie za pła -
ce niem lub nie ter mi no wym za pła ce niem ra ty Kre dy tu. 

13. BRE Ubez pie cze nia za strze ga so bie pra wo dowe ry fi ka cji przed ło żo -
nych przez Ubez pie czo ne go do ku men tów.

14. W przy pad ku zaj ścia zda rze nia ubez pie cze nio we go po za gra ni ca mi
Rze czy po spo li tej Pol skiej do pusz cza się przed ło że nie BRE Ubez pie -
cze nia do ku men ta cji me dycz nej w ję zy ku an giel skim, jak rów nież
w ję zy ku obo wią zu ją cym w pań stwie, na te re nie któ re go zda rze nie
ubez pie cze nio we wy stą pi ło.

§ 13
Postanowienia końcowe

1. Je że li Ubez pie cza ją cy, Kre dy to bior ca, Ubez pie czo ny lub oso ba
upraw nio na dowy stą pie nia zrosz cze niem 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 lub
wy so ko ści przy zna ne go świad cze nia, bądź chciał by zło żyć skar gę
lub za ża le nie zwią za ne zprzy stą pie niem doUmo wy Ubez pie cze nia
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 doZa rzą du BRE Ubez pie cze nia.

2. Wnio sek, októ rym mo wa wust.1, zo sta nie roz pa trzo ny wter mi nie
30 dni od da ty wpły wu do BRE Ubez pie cze nia.

3. W za kre sie opo dat ko wa nia świad czeń na leż nych z ty tu łu Umo wy
Ubez pie cze nia za sto so wa nie ma ją od po wied nio obo wią zu ją ce
prze pi sy pra wa po dat ko we go.

4. Po wódz two o rosz cze nie z Umo wy Ubez pie cze nia mo że zo stać
wy to czo ne al bo we dług prze pi sów o wła ści wo ści ogól nej, al bo
przed są dem wła ści wym 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. 

5. 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.

6. 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/2014/5/1/8
z dnia 12.05.2014 r. i wcho dzą w ży cie z dniem 01.07.2014 r.

Informacja Prawna  
Wzwiąz ku zwej ściem wży cie Usta wy z dnia 5 sierp nia 2015 r. o roz pa -
try wa niu re kla ma cji przez po mio ty ryn ku fi nan so we go ioRzecz ni ku Fi -
nan so wymod11 paź dzier ni ka2015 r. ule ga ją zmia nie za sa dy skła da -
nia i roz pa try wa nia re kla ma cji na usłu gi świad czo ne przez pod mio ty
ryn ku fi nan so we go.

1. Wkaż dym przy pad ku oso ba upraw nio na zUmo wy Ubez pie cze nia
mo że wno sić Re kla ma cje. Re kla ma cja to wy stą pie nie, wtym skar -
ga iza ża le nie, skie ro wa ne doTo wa rzy stwa za wie ra ją ce za strze że -
nia do ty czą ce usług świad czo nych przez To wa rzy stwo.

2. Re kla ma cje moż na skła dać w na stę pu ją cy spo sób:

• To wa rzy stwu BRE Ubez pie cze nia TU iR S.A.: 

— ust nie – te le fo nicz nie pod nr te le fo nu +48 22 444 70 00
(koszt po łą cze nia zgod nie z ta ry fą ope ra to ra) al bo oso bi -
ście pod czas wi zy ty w jed no st ce To wa rzy stwa,

— w for mie elek tro nicz nej na ad res e -ma il: 
ser wis@axau bez pie cze nia.pl

— w for mie pi sem nej – oso bi ście w sie dzi bie To wa rzy stwa
– BRE Ubez pie cze nia TU iRS.A. wWar sza wie, ul. Ks.I. Sko -
rup ki 5, al bo 

— dro gą pocz to wą na ad res:
BRE Ubez pie cze nia TU iR S.A.
Ul. Ks. I. Sko rup ki 5, 00-963 War sza wa

3. Re kla ma cja mo że być zło żo na w każ dej jed no st ce To wa rzy stwa
ob słu gu ją cej klien tów. 

4. Od po wiedź To wa rzy stwa na Re kla ma cję zo sta nie udzie lo -
na w for mie pi sem nej lub za po mo cą in ne go trwa łe go no śni ka
in for ma cji al bo pocz tą elek tro nicz ną, je że li oso ba skła da ją ca
Re kla ma cję zło ży wnio sek o udziel nie od po wie dzi w tej for mie.
Do dat ko wo na wnio sek oso by skła da ją cej Re kla ma cję To wa rzy -
stwo po twier dza pi sem nie lub w in ny uzgod nio ny spo sób fakt
jej zło że nia.

5. Zło że nie Re kla ma cji nie zwłocz nie po po wzię ciu za strze żeń
uła twi i przy spie szy rze tel ne jej roz pa trze nie. 

6. Wprzy pad ku gdy To wa rzy stwo nie po sia da da nych kon tak to wych
oso by skła da ją cej Re kla ma cję, przy skła da niu Re kla ma cji, na le ży
po dać na stę pu ją ce da ne: imię, na zwi sko, ad res do ko re spon -
den cji, ad res e -ma il (w przy pad ku wy bo ru ta kiej for my kon tak tu).

7. Od po wie dzi na Re kla ma cję To wa rzy stwo udzie la bez zbęd nej
zwło ki, nie póź niej niż w ter mi nie 30 dni od dnia otrzy ma nia
Re kla ma cji. 

8. W szcze gól nie skom pli ko wa nych przy pad kach, unie moż li wia ją -
cych roz pa trze nie Re kla ma cji i udzie le nie od po wie dzi w ter mi -
nie 30 dni, To wa rzy stwo w tym ter mi nie wy śle in for ma cję o przy -
czy nie nie moż no ści roz pa trze nia Re kla ma cji. W ta kim przy pad -
ku od po wiedź na Re kla ma cję zo sta nie udzie lo na nie póź niej niż
w ter mi nie 60 dni od dnia jej otrzy ma nia. 

9. Jeżeli osoba składająca Reklamację nie zgadza się ze stanowis-
kiem Towarzystwa wyrażonym w odpowiedzi na Reklamację,
może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika
Finansowego. Osoba składająca Reklamację może również
wystąpić do sądu powszechnego z powództwem przeciwko
Towarzystwu tj. BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń
i Reasekuracji S.A. według właściwości określonej poniżej:

Powództwo o roszczenie wynikające z Umowy Ubezpieczenia
można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo
przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby
ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z Umowy
Ubezpieczenia. 

Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia
można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo
przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Spadkobiercy
ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z Umowy
Ubezpieczenia.

10. Klient będący konsumentem ma także możliwość zwrócenia się
o pomoc do właściwego miejscowo Powiatowego (Miejskiego)
Rzecznika Konsumentów.

11. Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

12. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o poza-
sądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Towarzystwo
informuje, że podmiotem uprawnionym dla Towarzystwa do pro-
wadzenia postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązy-
wania sporów z konsumentami w rozumieniu tej ustawy jest
Rzecznik Finansowy (Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa;
www.rf.gov.pl). 

W przypadku zajścia zdarzenia 
objętego ochroną ubezpieczeniowa 

należy się niezwłocznie kontaktować 
z Centrum Pomocy BRE  Ubezpieczenia 

pod nr tel.: 0 801 884 444, lub+48 22 459 10 00.

Nr polisy generalnej 9000133

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 Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
KRS 0000271543 • REGON 140806789 • NIP 107 000 61 55 
Wysokość Kapitału Zakładowego: 107 912 677 PLN, opłacony w całości

Z dniem 1 grudnia 2015 r. BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna zmieniło nazwę na AXA Ubezpieczenia Towarzystwo
Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna, w skrócie AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. Zmianie uległ także adres siedziby Towarzystwa na ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

Zasady oferowania oraz obsługi produktów pozostają bez zmian.


