
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Ni�niej�sze�Ogól�ne�Wa�run�ki�Ubez�pie�cze�nia�Zdro�wot�ne�go�„mZdro�-

wie”�dla�Klien�tów�mBan�kuS.�A.,�zwa�ne�wdal�szej�czę�ści�OWU,�sta�-
no�wią�pod�sta�wę�za�war�cia�gru�po�wej�Umo�wy�Ubez�pie�cze�nia�Zdro�-
wot�ne�go�„mZdro�wie”�dla�Klien�tów�mBan�ku S.A.�po�mię�dzy�BRE
Ubez�pie�cze�nia�To�wa�rzy�stwem�Ubez�pie�czeń�i Re�ase�ku�ra�cji S.�A.,
amBan�kiemS.A.�Gru�po�wa�Umo�wa�Ubez�pie�cze�nia�Zdro�wot�ne�go
„mZdro�wie”�dla�Klien�tów�mBan�ku S.A.�zwa�na�jest�da�lej�Umo wa
Ubez pie cze nia.

2.� Umo�wa�Ubez�pie�cze�nia�za�war�ta�zo�sta�je�na ra�chu�nek�Po�sia�da�czy
ra�chun�ków�oszczęd�no�ścio�wo�-roz�li�cze�nio�wych�mBan�kuS.A.

§ 2
de fi ni cje 

1)� cer ty fi kat ubez pie cze nia–�do�ku�ment�po�twier�dza�ją�cy�ob�ję�cie
Ubez�pie�czo�ne�go�ochro�ną�ubez�pie�cze�nio�wą�oraz�for�mę�i wa�riant
ubez�pie�cze�nia,�do�star�cza�ny�Ubez�pie�czo�ne�mu�głów�ne�mu;�

2) cho ro ba –�stwier�dzo�na�przez�le�ka�rza�re�ak�cja�or�ga�ni�zmu�Ubez�pie�-
czo�ne�go�na dzia�ła�nie�czyn�ni�ka�cho�ro�bo�twór�cze�go,�pro�wa�dzą�ca
do za�bu�rzeń�czyn�no�ścio�wych,�zmian�or�ga�nicz�nych�w tkan�kach,
na�rzą�dach,�ukła�dach�lub�ca�łym�ustro�ju�Ubez�pie�czo�ne�go;�

3)� de kla ra cja przy stą pie nia–�oświad�cze�nie�wo�li�do�ty�czą�ce�przy�stą�-
pie�nia�do Umo�wy�Ubez�pie�cze�nia�Zdro�wot�ne�go�„mZdro�wie”�dla
Klien�tów�mBan�ku S.A.�skła�da�ne�przez�Ubez�pie�czo�ne�go�głów�ne�-
go,�lub�wpro�wa�dze�nia�zmian,�do�ty�czą�ca�ubez�pie�cze�nia�lub�Ubez�-
pie�czo�ne�go,�skła�da�na�przez�Ubez�pie�czo�ne�go�głów�ne�go;�

4)� dziec ko –�dziec�ko�wła�sne�lub�przy�spo�so�bio�ne�Ubez�pie�czo�ne�go
głów�ne�go�lub�je�go�współ�mał�żon�ka�bądź�part�ne�ra,�bądź�dziec�ko
dla�któ�re�go�Ubez�pie�czo�ny�głów�ny,�je�go�współ�mał�żo�nek�lub�part�-
ner�jest�ro�dzi�ną�za�stęp�czą,�któ�re�wdniu�przy�stą�pie�nia�doUmo�wy
Ubez�pie�cze�nia�nie�ukoń�czy�ło25.�ro�ku�ży�cia;�

5)� for ma in dy wi du al na –� for�ma�ubez�pie�cze�nia,�w któ�rej� ochro�ną
ubez�pie�cze�nio�wą�ob�ję�ty�jest�wy�łącz�nie�Ubez�pie�czo�ny�głów�ny;�

6)� for ma ro dzin na –�for�ma�ubez�pie�cze�nia,�w któ�rej�ochro�ną�ubez�-
pie�cze�nio�wą�ob�ję�ty�jest�Ubez�pie�czo�ny�głów�ny,�wraz�ze�współ�mał�-
żon�kiem�al�bo�part�ne�rem�a tak�że�dzieć�mi;�

7) for ma ubez pie cze nia –�in�dy�wi�du�al�na�lub�ro�dzin�na�for�ma�ubez�-
pie�cze�nia;

8)� In fo li nia Me dycz na–�in�fo�li�nia�te�le�fo�nicz�na�dzia�ła�ją�ca24�go�dziny
na do�bę, 7�dni�w ty�go�dniu,�pod ogól�no�pol�skim�nu�me�rem�te�le�fo�-
nu�po�da�nym�nakar�cie�ubez�pie�cze�nia�icer�ty�fi�ka�cie�ubez�pie�cze�nia
dzię�ki,� któ�rej�Ubez�pie�czo�ny�mo�że�umó�wić� ter�min�wi�zy�ty� le�kar�-
skiej,�ba�dań�dia�gno�stycz�nych,�za�bie�gów�me�dycz�nych�i uzy�skać
in�for�ma�cje�na te�mat�za�kre�su�ubez�pie�cze�nia;�

9)� Ka ta log świad czeń zdro wot nych –�Za�łącz�nik�nr 1�do ni�niej�szych
OWU�opi�su�ją�cy�świad�cze�nia�zdro�wot�ne,�do re�ali�za�cji�któ�rych�ma
pra�wo�Ubez�pie�czo�ny�zgod�nie�z wy�bra�nym�wa�rian�tem�ubez�pie�-
cze�nia.�WKa�ta�lo�gu�są�rów�nież�przed�sta�wio�ne�Za�sa�dy�iwy�so�kość
zwro�tu�kosz�tu�świad�czeń�zdro�wot�nych�wy�ko�ny�wa�nych�po�za�pla�-
ców�ka�mi�me�dycz�ny�mi�na�le�żą�cy�mi�dosie�ci�Part�ne�ra�Me�dycz�ne�go;

10)� mie siąc ochro ny ubez pie cze nio wej –�okres�roz�po�czy�na�ją�cy�się
w dniu�po�cząt�ku�ochro�ny�ubez�pie�cze�nio�wej,�przy�pa�da�ją�cy�na 1.
lub 15�dzień�mie�sią�ca,�okre�ślo�ny�w cer�ty�fi�ka�cie�ubez�pie�cze�nia,
akoń�czą�cy�się:

a)� w ostat�nim�dniu�mie�sią�ca�ka�len�da�rzo�we�go�–�w przy�pad�ku
Ubez�pie�czo�nych,� któ�rym� ochro�na� roz�po�czy�na� się 1.� dnia
mie�sią�ca,�

b) 14.�dnia�mie�sią�ca�na�stę�pu�ją�ce�go�pomie�sią�cu�wktó�rym�roz�-
po�czę�ła�się�ochro�na�ubez�pie�cze�nio�wa�–�wprzy�pad�ku�Ubez�-
pie�czo�nych,�któ�rym�ochro�na�roz�po�czy�na�się15.�dnia�mie�sią�ca;

11)� part ner–�oso�ba�fi�zycz�na�wska�za�na�przez�Ubez�pie�czo�ne�go�głów�-
ne�go�wde�kla�ra�cji�przy�stą�pie�nia,�pro�wa�dzą�ca�znim,�wdniu�zło�że�-
nia�de�kla�ra�cji�przy�stą�pie�nia,�wspól�ne�go�spo�dar�stwo�do�mo�we
oraz�po�zo�sta�ją�ca�znim�wtrwa�łym�wspól�nym�po�ży�ciu,�któ�ra�ukoń�-
czy�ła 18.�rok�ży�cia�i w chwi�li�zło�że�nia�de�kla�ra�cji�przy�stą�pie�nia�nie
ukoń�czy�ła 70.�rok�ży�cia.�Zmia�na�oso�by�wska�za�nej�ja�ko�part�ner
jest�moż�li�wa�poupły�wie12�mie�się�cy�li�czo�nych�odmo�men�tu�ostat�-
niej�zmia�ny�part�ne�ra;

12)� Part ner Me dycz ny –�pod�miot,�współ�pra�cu�ją�cy�z To�wa�rzy�stwem
wza�kre�sie�udzie�la�nia�świad�czeń�narzecz�Ubez�pie�czo�nych�wra�mach
Umo�wy�Ubez�pie�cze�nia�„mZdro�wie”�dla�Klien�tów�mBan�ku�S.A.

13)� pla ców ka me dycz na –�dzia�ła�ją�cy�zgod�nie�z od�po�wied�ni�mi�prze�-
pi�sa�mi�pra�wa�pod�miot�lecz�ni�czy,�któ�re�go�za�da�niem�jest�świad�-
cze�nie�przez�wy�kwa�li�fi�ko�wa�ną�ka�drę�pie�lę�gniar�ską�i le�kar�ską�ca�-
ło�do�bo�wej,�ca�ło�dzien�nej�lub�do�raź�nej�opie�ki�me�dycz�nej,�le�cze�nie
iwy�ko�ny�wa�nie�za�bie�gów�chi�rur�gicz�nych;�zapla�ców�kę�me�dycz�ną
nie�uwa�ża�się:�ośrod�ka�opie�ki�spo�łecz�nej,�ośrod�ka�dla�psy�chicz�-
nie�cho�rych,�ho�spi�cjum,�ośrod�ka� le�cze�nia�uza�leż�nień,�ośrod�ka
sa�na�to�ryj�ne�go,�ośrod�ka�wy�po�czyn�ko�we�go,�ośrod�ka�spa;

14)� świad cze nia zdro wot ne–�usłu�gi�me�dycz�ne,�okre�ślo�ne�wKa�ta�lo�gu
świad�czeń�zdro�wot�nych,�sta�no�wią�cym�Za�łącz�nik�Nr1�doni�niej�szych
OWU,�do re�ali�za�cji�któ�rych�ma�pra�wo�Ubez�pie�czo�ny�zgod�nie
z wy�bra�nym�wa�rian�tem�ubez�pie�cze�nia,�wska�za�nym�w cer�ty�fi�ka�cie
ubez�pie�cze�nia;�

15) to wa rzy stwo –�BRE�Ubez�pie�cze�nia�To�wa�rzy�stwo�Ubez�pie�czeń
i Re�ase�ku�ra�cji S.A.�z sie�dzi�bą�wWar�sza�wie,�przy uli�cy�Ks. I.�Sko�-
rup�ki 5,00-963�War�sza�wa;

16)� Ubez pie cza ją cy–�mBankS.A.�z sie�dzi�bą�wWar�sza�wie�przy uli�cy
Se�na�tor�skiej18,00-950�War�sza�wa,�za�wie�ra�ją�cy�Umo�wę�Ubez�pie�-
cze�nia�i zo�bo�wią�za�ny�doopła�ce�nia�skła�dek;�

17)� Ubez pie czo ny–�Ubez�pie�czo�ny�głów�ny,�je�go�współ�mał�żo�nek�al�bo
part�ner,�atak�że�dziec�ko�lub�dzie�ci�ob�ję�te�ochro�ną�ubez�pie�cze�nio�wą;�

18)� Ubez pie czo ny głów ny –�oso�ba�fi�zycz�na,�z któ�rą�Ubez�pie�cza�ją�cy
za�warł�Umo�wę�opro�wa�dze�nie�ban�ko�we�go�ra�chun�ku�oszczęd�no�-
ścio�wo�-roz�li�cze�nio�we�go,�w przy�pad�ku�ra�chun�ku�wspól�ne�go
–�każ�dy�ze�Współ�po�sia�da�czy�ra�chun�ku,�na rzecz�któ�re�go�za�war�ta
zo�sta�ła�Umo�wa�Ubez�pie�cze�nia,�któ�ra�ukoń�czy�ła18.�rok�ży�cia�inie
ukoń�czy�ła 70.�ro�ku�ży�cia;�upraw�nio�na�dowska�za�nia�osób�Ubez�-
pie�czo�nych�wprzy�pad�ku�wy�bra�nia�for�my�ro�dzin�nej�ubez�pie�cze�nia;

19)� wa riant ubez pie cze nia–�wy�bra�ny�przez�Ubez�pie�czo�ne�go�głów�ne�go
za�kres�udzie�la�nych�świad�czeń�zdro�wot�nych,�okre�ślo�ny�wKa�ta�lo�gu
świad�czeń�zdro�wot�nych�sta�no�wią�cym�Za�łącz�nik�Nr 1�do ni�niej�-
szych�OWU;�

20)� współ mał żo nek–�oso�ba�fi�zycz�na�po�zo�sta�ją�ca�zUbez�pie�czo�nym
głów�nym�w związ�ku�mał�żeń�skim�w ro�zu�mie�niu�ko�dek�su�ro�dzin�-
ne�go�i opie�kuń�cze�go�któ�ra�ukoń�czy�ła 18.�rok�ży�cia�i w chwi�li�zło�-
że�nia�de�kla�ra�cji�przy�stą�pie�nia�nie�ukoń�czy�ła70.�rok�ży�cia.

§ 3
Przedmiot i zakres ubezpieczenia 

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

2.� Za�kres�ubez�pie�cze�nia�obej�mu�je:�

1)� udo�stęp�nie�nie�Ubez�pie�czo�ne�mu�świad�czeń�zdro�wot�nych
ipo�kry�cie�kosz�tów�tych�świad�czeń,�re�ali�zo�wa�nych�wokre�sie
udzie�la�nia�ochro�ny�ubez�pie�cze�nio�wej�w pla�ców�kach�me�-
dycz�nych�wska�za�nych�przez�Kon�sul�tan�ta�In�fo�li�nii�Me�dycz�-
nej,�na�le�żą�cych�dosie�ci�Part�ne�ra�Me�dycz�ne�go,�wza�kre�sie
uza�leż�nio�nym�odwy�bra�ne�go�wa�rian�tu�ubez�pie�cze�nia,�któ�ry
zo�stał�okre�ślo�ny�i po�twier�dzo�ny�w cer�ty�fi�ka�cie�ubez�pie�cze�-
nio�wym;

2)� zwrot�kosz�tów�świad�czeń�zdro�wot�nych�opi�sa�nych�wKa�ta�-
lo�gu�świad�czeń�zdro�wot�nych�wła�ści�wych�dla�wy�bra�ne�go
wa�rian�tu�ubez�pie�cze�nia�do wy�so�ko�ści�li�mi�tów�wska�za�nych
wKa�ta�lo�gu�świad�czeń�zdro�wot�nych.

3.� Za�kre�sem�ubez�pie�cze�nia,�o któ�rym�mo�wa�w ust. 2�pkt 1),�ob�ję�te
są�wy�łącz�nie�świad�cze�nia�zdro�wot�ne�wy�mie�nio�ne�w Ka�ta�lo�gu
świad�czeń�zdro�wot�nych�w ra�mach�wy�bra�ne�go�wa�rian�tu�ubez�-
pie�cze�nia,�wy�ko�ny�wa�ne�wpla�ców�kach�me�dycz�nych�wska�za�nych
przez�Kon�sul�tan�ta�In�fo�li�nii�Me�dycz�nej�na�le�żą�cych�dosie�ci�Part�ne�ra
Me�dycz�ne�go.�Świad�cze�nia�zdro�wot�ne,�któ�re�nie�są�wska�za�ne
wKa�ta�lo�gu�świad�czeń�zdro�wot�nych,�wra�mach�wy�bra�ne�go�wa�rian�tu
ubez�pie�cze�nia,�nie�są�ob�ję�te�ochro�ną�ubez�pie�cze�nio�wą.�

4.� Za�sa�dy�i wy�so�kość�zwro�tu�kosz�tu�świad�czeń�zdro�wot�nych�wy�-
ko�ny�wa�nych�po�za�pla�ców�ka�mi�me�dycz�ny�mi�na�le�żą�cy�mi�do sie�ci
Part�ne�ra�Me�dycz�ne�go,�w tym�mak�sy�mal�na�war�tość�re�fun�da�cji
kosz�tów�świad�czeń,�są�opi�sa�ne�w Ka�ta�lo�gu�świad�czeń�zdro�wot�-
nych.�

5.� Świad�cze�nia�zdro�wot�ne,�o któ�rych�mo�wa�w ust. 2�pkt 1),�re�ali�-
zo�wa�ne�są�przez�pla�ców�ki�me�dycz�ne�na�le�żą�ce�do sie�ci�Part�ne�ra
Me�dycz�ne�go,�w ro�zu�mie�niu�Umo�wy�Ubez�pie�cze�nia,�któ�rych
ak�tu�al�ny�wy�kaz�znaj�du�je�się�na stro�nie�in�ter�ne�to�wej�Ubez�pie�-
cza�ją�ce�go�lub�jest�do�stęp�ny�pod nu�me�rem�In�fo�li�nii�Me�dycz�nej
wska�za�nym�na cer�ty�fi�ka�cie�ubez�pie�cze�nia.�

§ 4
Za war cie Umo wy Ubez pie cze nia

Umowę�Ubezpieczenia�zawiera�się�na�czas�nieokreślony.�

§ 5
Przystąpienie do Umowy Ubezpieczenia

1. DoUmo�wy�Ubez�pie�cze�nia�mo�że�przy�stą�pić�każ�dy�Ubez�pie�czo�ny
głów�ny,�któ�ry�ukoń�czył18.�rok�ży�cia�inie�ma�ukoń�czo�ne�go�70.�rok
ży�cia.

2.� Ubez�pie�czo�ny�głów�ny�mo�że�przy�stą�pić�doUmo�wy�Ubez�pie�cze�nia,
po�przez�wy�peł�nie�nie�i zło�że�nie�de�kla�ra�cji�przy�stą�pie�nia�w wer�sji
elek�tro�nicz�nej�zapo�mo�cą�in�ter�ne�to�we�go�ser�wi�su�trans�ak�cyj�ne�go
Ubez�pie�cza�ją�ce�go�lub�skła�da�jąc�ta�kie�oświad�cze�nie�przez�te�le�fon
lub�w for�mie�pi�sem�nej,�oso�bi�ście�w pla�ców�ce�Ubez�pie�cza�ją�ce�go
wraz�zwy�bra�niem�for�my�iwa�rian�tu�ubez�pie�cze�nia,�o ile�Ubez�pie�-
cza�ją�cy�udo�stęp�ni�ta�ką�funk�cjo�nal�ność.�

3.� Przedprzy�stą�pie�niem�Ubez�pie�czo�ne�go�głów�ne�go�doUmo�wy�Ubez�-
pie�cze�nia,�Ubez�pie�cza�ją�cy� jest� zo�bo�wią�za�ny� do udo�stęp�nie�nia
Ubez�pie�czo�ne�mu�głów�ne�mu�tre�ści�ni�niej�szych�OWU�wraz�zKa�ta�-
lo�giem�świad�czeń�zdro�wot�nych.�

§ 6
Ochrona ubezpieczeniowa

1. Ochro�na�ubez�pie�cze�nio�wa�wsto�sun�ku�dopo�szcze�gól�nych�Ubez�-
pie�czo�nych,�podwa�run�kiem�uprzed�nie�go�za�pła�ce�nia�skład�ki,�roz�-
po�czy�na�się:

1)� dla� Ubez�pie�czo�nych,� któ�rzy� zo�sta�li� zgło�sze�ni� do Umo�wy
Ubez�pie�cze�nia�do 15.�dnia�mie�sią�ca�–�od 1.�dnia�mie�sią�ca
ka�len�da�rzo�we�go� na�stę�pu�ją�ce�go� po mie�sią�cu� zgło�sze�nia
doUmo�wy�Ubez�pie�cze�nia;

2)� dla� Ubez�pie�czo�nych,� któ�rzy� zo�sta�li� zgło�sze�ni� do Umo�wy
Ubez�pie�cze�nia�od16.�dnia�mie�sią�ca�doostat�nie�go�dnia�mie�-
sią�ca�–�od 15.�dnia�mie�sią�ca�ka�len�da�rzo�we�go�na�stę�pu�ją�ce�go
pomie�sią�cu�zgło�sze�nia�doUmo�wy�Ubez�pie�cze�nia.

2.� Ob�je�cie�ochro�ną�ubez�pie�cze�nio�wą�po�twier�dza�ne�jest�po�przez�wy�-
sta�wie�nie�przez�To�wa�rzy�stwo�cer�ty�fi�ka�tu�ubez�pie�cze�nia�prze�sła�-
ne�go�nawska�za�ny�przez�Ubez�pie�czo�ne�go�głów�ne�go�ad�res�e�-ma�il.�

3.� Ochro�na�ubez�pie�cze�nio�wa�z ty�tu�łu�Umo�wy�Ubez�pie�cze�nia�w sto�-
sun�ku�dokaż�de�go�Ubez�pie�czo�ne�go�roz�po�czy�na�się�wdniu�wska�-
za�nym�w cer�ty�fi�ka�cie�ubez�pie�cze�nia,� trwa�przez�okres� jed�ne�go
mie�sią�ca�ochro�ny�ubez�pie�cze�nio�wej�i au�to�ma�tycz�nie�zo�sta�je�prze�-
dłu�żo�na�nako�lej�ny�mie�siąc�ochro�ny�ubez�pie�cze�nio�wej,�podwa�run�-
kiem,�iż�zo�sta�ną�speł�nio�ne�łącz�nie�po�niż�sze�wa�run�ki:
1)� Ubez�pie�cza�ją�cy� zgło�si� To�wa�rzy�stwu� Ubez�pie�czo�ne�go

doUmo�wy�Ubez�pie�cze�nia;
2)� Ubez�pie�cza�ją�cy�opła�ci�skład�kę�zana�stęp�ny�mie�siąc�ochro�ny

ubez�pie�cze�nio�wej�wusta�lo�nym�ter�mi�nie.
4.� Ochro�na�ubez�pie�cze�nio�wa�z ty�tu�łu�Umo�wy�Ubez�pie�cze�nia�w sto�-

sun�ku�dowszyst�kich�Ubez�pie�czo�nych�wy�ga�sa:�
1)� zdniem�roz�wią�za�nia�Umo�wy�Ubez�pie�cze�nia;�
2)� z dniem�od�stą�pie�nia�odUmo�wy�Ubez�pie�cze�nia�przez�Ubez�-

pie�cza�ją�ce�go.�
5.� Ochro�na�ubez�pie�cze�nio�wa�z ty�tu�łu�Umo�wy�Ubez�pie�cze�nia�w sto�-

sun�ku�doUbez�pie�czo�ne�go�wy�ga�sa:�
1)� zdniem�śmier�ci�Ubez�pie�czo�ne�go;�
2)� z ostat�nim�dniem�mie�sią�ca�ochro�ny�ubez�pie�cze�nio�wej,

w któ�rym� Ubez�pie�czo�ny� głów�ny� ukoń�czył 70.� rok� ży�-
cia�–�w sto�sun�ku�do Ubez�pie�czo�ne�go�głów�ne�go�i wszyst�-
kich� wska�za�nych� przez� nie�go� Ubez�pie�czo�nych� ob�ję�tych
ochro�ną�ubez�pie�cze�nio�wą�w for�mie�ro�dzin�nej;�

3)� z ostat�nim�dniem�mie�sią�ca�ochro�ny�ubez�pie�cze�nio�wej,
w któ�rym�Ubez�pie�czo�ny�bę�dą�cy�współ�mał�żon�kiem�al�bo
part�ne�rem�ukoń�czył 70.�rok�ży�cia;�

4)� z ostat�nim�dniem�mie�sią�ca�ochro�ny�ubez�pie�cze�nio�wej,
wktó�rym�Ubez�pie�czo�ny�bę�dą�cy�dziec�kiem�ukoń�czył 26.�rok
ży�cia;�

5)� wprzy�pad�ku�śmier�ci�Ubez�pie�czo�ne�go�głów�ne�go:�
a)� zdniem�śmier�ci�Ubez�pie�czo�ne�go�głów�ne�go�–�wsto�sun�ku

doUbez�pie�czo�ne�go�głów�ne�go,�
b)� w sto�sun�ku�do wska�za�nych�przez�Ubez�pie�czo�ne�go

głów�ne�go�Ubez�pie�czo�nych�ob�ję�tych�ochro�ną�w for�mie
ro�dzin�nej�–�wostat�nim�dniu�mie�sią�ca�ochro�ny�ubez�pie�-
cze�nio�wej,�zaktó�ry�zo�sta�ła�opła�co�na�skład�ka;�

6)� z ostat�nim�dniem�mie�sią�ca�ochro�ny�ubez�pie�cze�nio�wej,
w któ�rym�na�stą�pi�ło�roz�wią�za�nie�Umo�wy�o pro�wa�dze�nie
ban�ko�we�go� ra�chun�ku� oszczęd�no�ścio�wo�-roz�li�cze�nio�we�go
za�war�tej�po�mię�dzy�Ubez�pie�cza�ją�cym� i Ubez�pie�czo�nym
głów�nym;

7)� z ostat�nim�dniem 3-go�peł�ne�go�mie�sią�ca�ochro�ny�ubez�pie�-
cze�nio�wej�na�stę�pu�ją�ce�go�pomie�sią�cu�ochro�ny�ubez�pie�cze�-
nio�wej,�wktó�rym�Ubez�pie�czo�ny�głów�ny�zło�żył�Ubez�pie�cza�ją�-
ce�mu�re�zy�gna�cję�z au�to�ma�tycz�ne�go�prze�dłu�ża�nia�ochro�ny
ubez�pie�cze�nio�wej.�

6.� W przy�pad�ku�wy�ga�śnię�cia�ochro�ny�ubez�pie�cze�nio�wej�w wy�ni�ku
zda�rzeń,�októ�rych�mo�wa�wust.5�pkt2)�i4)�po�wy�żej,�Ubez�pie�czo�ny,
speł�nia�ją�cy�wa�run�ki�ob�ję�cia�ochro�ną�ubez�pie�cze�nio�wą,�októ�rych
mo�wa�w § 5�mo�że�zo�stać�ob�ję�ty�ochro�ną�ubez�pie�cze�nio�wą�bez
za�cho�wa�nia�okre�su 6�mie�się�cy�karencji,�o któ�rych�mo�wa�w § 10
ust.4�podwa�run�kiem�braku�prze�rwy�wochro�nie�ubez�pie�cze�nio�wej.�

§ 7
Wyłączenia odpowiedzialności

1. To�wa�rzy�stwo�nie�po�no�si�od�po�wie�dzial�no�ści�wo�bec�Ubez�pie�czo�-
ne�go za świad�cze�nia�zdro�wot�ne�wy�ko�na�ne�z po�wo�du�je�go�sta�nu
zdro�wia�bę�dą�ce�go�na�stęp�stwem:
1)� dzia�łań�wo�jen�nych,�zbroj�nych�al�bo�świa�do�me�go�ido�bro�wol�-

ne�go�uczest�nic�twa�Ubez�pie�czo�ne�go�w ak�tach� ter�ro�ry�zmu,
prze�mo�cy�lub�za�miesz�kach,�chy�ba�że�je�go�udział�wtych�ak�-
tach�lub�za�miesz�kach�wy�ni�kał�zwy�ko�ny�wa�nia�czyn�no�ści�służ�-
bo�wych,�sta�nu�wyż�szej�ko�niecz�no�ści�lub�obro�ny�ko�niecz�nej;

2)� dzia�ła�nia�Ubez�pie�czo�ne�go�wsta�nie�nie�trzeź�wo�ści�lub�wsta�nie
pouży�ciu�al�ko�ho�lu�(wro�zu�mie�niu�prze�pi�sów�usta�wy�z26�paź�-
dzier�ni�ka1982�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�nii),�je�że�li�stan�ten�miał�wpływ�na po�wsta�nie�świad�-
cze�nia;�

3) epi�de�mii,�pan�de�mii�iska�żeń�che�micz�nych�ogło�szo�nych�przez
od�po�wied�nie�or�ga�ny�ad�mi�ni�stra�cji�pań�stwo�wej,�je�że�li�stan�ten
miał�wpływ�napo�wsta�nie�świad�cze�nia.

2.� To�wa�rzy�stwo�nie�od�po�wia�da�zautrud�nie�nia�lub�opóź�nie�nia�wre�ali�-
za�cji�świad�czeń�zdro�wot�nych,�wy�ni�ka�ją�ce�zuczest�nic�twa�per�so�ne�lu
me�dycz�ne�go�–�za�trud�nio�ne�go�wpla�ców�kach�me�dycz�nych�–�wstraj�-
kach�i ak�cjach�pro�te�sta�cyj�nych,�po�le�ga�ją�cych�na nie�udzie�la�niu
świad�czeń�zdro�wot�nych� lub�opóź�nie�niu�w re�ali�za�cji�świad�czeń
zdro�wot�nych.��

§ 8
Zmiana formy lub wariantu ubezpieczenia

1. Zmia�na�for�my�lub�wa�rian�tu�ubez�pie�cze�nia�moż�li�wa�jest�wkaż�dym
mie�sią�cu�ochro�ny�ubez�pie�cze�nio�wej�i jest�sku�tecz�na�w ter�mi�nie
wska�za�nym�w ust. 4,�z za�strze�że�niem,�że�ko�lej�na�zmia�na�for�my
lub�wa�rian�tu�ubez�pie�cze�nia�jest�moż�li�wa�po upły�wie 6�mie�się�cy
odostat�niej�zmia�ny.
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2.� Zmia�na�for�my�lub�wa�rian�tu�ubez�pie�cze�nia�nie�jest�moż�li�wa�pozło�-
że�niu�oświad�cze�nia�o re�zy�gna�cji�z au�to�ma�tycz�ne�go�prze�dłu�ża�nia
ochro�ny�ubez�pie�cze�nio�wej.

3.� Zmia�na�for�my�ubez�pie�cze�nia,�wa�rian�tu�ubez�pie�cze�nia�lub�zgło�-
sze�nie�do ob�ję�cia�ochro�ną�ubez�pie�cze�nio�wą�no�we�go�Ubez�pie�-
czo�ne�go�wra�mach�ist�nie�ją�ce�go�ubez�pie�cze�nia�wfor�mie�ro�dzin�nej
po�win�no�zo�stać�zgło�szo�ne�Ubez�pie�cza�ją�ce�mu�zapo�śred�nic�twem
in�ter�ne�to�we�go�ser�wi�su�trans�ak�cyj�ne�go�Ubez�pie�cza�ją�ce�go�lub�po�-
przez�zgło�sze�nie�ta�kie�go�oświad�cze�nia�przez�te�le�fon,�lub�oso�bi�-
ście�w pla�ców�ce�Ubez�pie�cza�ją�ce�go,�o ile�Ubez�pie�cza�ją�cy�udo�-
stęp�ni�ta�ką�funk�cjo�nal�ność.

4.� Wprzy�pad�ku�Ubez�pie�czo�nych,�któ�rym�mie�sięcz�ny�okres�ubez�pie�-
cze�nia�roz�po�czy�na�się�od 1.�dnia�mie�sią�ca�zmia�na�for�my�lub�wa�-
rian�tu�ubez�pie�cze�nia�bę�dzie�obo�wią�zy�wać:
1)� od 1.�dnia�mie�sią�ca�na�stę�pu�ją�ce�go�pomie�sią�cu�zgło�sze�nia

ta�kiej�zmia�ny�Ubez�pie�cza�ją�ce�mu,�podwa�run�kiem,�że�zmia�na
zo�sta�ła�zgło�szo�na�wokre�sie�od1.�do15.�dnia�mie�sią�ca�ka�len�-
da�rzo�we�go;

2)� od 1.�dnia�dru�gie�go�mie�sią�ca�na�stę�pu�ją�ce�go�po mie�sią�cu
zgło�sze�nia�ta�kiej�zmia�ny�Ubez�pie�cza�ją�ce�mu�w przy�pad�ku,
gdy�zmia�na�zo�sta�ła�zgło�szo�na�wokre�sie�od16.�doostat�nie�go
dnia�mie�sią�ca�ka�len�da�rzo�we�go.

5.� W przy�pad�ku�Ubez�pie�czo�nych,�dla�któ�rych�mie�sięcz�ny�okres
ubez�pie�cze�nia�roz�po�czy�na�się�od15.�dnia�mie�sią�ca�zmia�na�for�my
lub�wa�rian�tu�ubez�pie�cze�nia�bę�dzie�obo�wią�zy�wać�od15.�dnia�mie�-
sią�ca�na�stę�pu�ją�ce�go�pomie�sią�cu�zgło�sze�nia�ta�kiej�zmia�ny�Ubez�-
pie�cza�ją�ce�mu.

6.� Wfor�mie�ro�dzin�nej�Ubez�pie�czo�ny�głów�ny�mo�że�wkaż�dy�mo�men�-
cie�trwa�nia�ochro�ny�ubez�pie�cze�nio�wej�zgło�sić�doob�ję�cia�ochro�ną
ubez�pie�cze�nio�wą�ko�lej�ne�go�Ubez�pie�czo�ne�go,�zza�strze�że�niem
§2�pkt 11)�i §8�ust.�7�i 8�po�ni�żej.

7.� W przy�pad�ku,�gdy�mie�sięcz�ny�okres�ochro�ny�ubez�pie�cze�nia
roz�po�czy�na�się�od 1.�dnia�mie�sią�ca�ochro�na�ubez�pie�cze�nio�wa
wsto�sun�ku�dono�we�go�Ubez�pie�czo�ne�go�ob�ję�te�go�ro�dzin�ną�for�mą
ubez�pie�cze�nia�roz�po�czy�na�się:
1)� od 1.�dnia�mie�sią�ca�na�stę�pu�ją�ce�go�pomie�sią�cu�zgło�sze�nia

no�we�go�Ubez�pie�czo�ne�go�podwa�run�kiem�że�zgło�sze�nie�na�-
stą�pi�ło�wokre�sie�od1.�do15.�dnia�mie�sią�ca�ka�len�da�rzo�we�go;

2)� od 1.�dnia�dru�gie�go�mie�sią�ca�na�stę�pu�ją�ce�go�po mie�sią�cu
zgło�sze�nia�no�we�go�Ubez�pie�czo�ne�go�gdy�zgło�sze�nie�na�stą�pi�ło
wokre�sie�od16.�doostat�nie�go�dnia�mie�sią�ca�ka�len�da�rzo�we�go.

8.� Wprzy�pad�ku�gdy,�mie�sięcz�ny�okres�ubez�pie�cze�nia�roz�po�czy�na�się
od15.�dnia�mie�sią�ca,�ochro�na�ubez�pie�cze�nio�wa�wsto�sun�ku�dono�-
we�go�Ubez�pie�czo�ne�go�ob�ję�te�go�ro�dzin�ną�for�mą�ubez�pie�cze�nia
roz�po�czy�na�się�od 15.�dnia�mie�sią�ca�na�stę�pu�ją�ce�go�pomie�sią�cu
zgło�sze�nia�no�we�go�Ubez�pie�czo�ne�go�doUbez�pie�cza�ją�ce�go.

9.� W przy�pad�ku,�gdy�w for�mie�ro�dzin�nej�ubez�pie�cze�nia�ochro�na
ubez�pie�cze�nio�wa�wy�ga�śnie�wsto�sun�ku�dowszyst�kich�Ubez�pie�czo�-
nychpo�za�Ubez�pie�czo�nym�głów�nym�zprzy�czyn,�o któ�rych�mo�wa
w§6�ust.5�pkt3)�i4),�na�stą�pi�au�to�ma�tycz�na�zmia�na�for�my�zro�dzin�-
nej�na in�dy�wi�du�al�ną.

§ 9
Rozwiązanie i odstąpienie od Umowy Ubezpieczenia

1. Umo�wa�Ubez�pie�cze�nia�mo�że�zo�stać�wy�po�wie�dzia�na�w każ�dym
cza�sie� jej� trwa�nia,� po�przez� zło�że�nie� przez� Ubez�pie�cza�ją�ce�go
(Bank)� lub�To�wa�rzy�stwo�pi�sem�ne�go�oświad�cze�nia�o wy�po�wie�-
dze�niu,�z za�cho�wa�niem6-mie�sięcz�ne�go�okre�su�wy�po�wie�dze�nia
ze�skut�kiem�nako�niec�mie�sią�ca�ka�len�da�rzo�we�go.

2.� Okres�wy�po�wie�dze�nia�roz�po�czy�na�się�od pierw�sze�go�dnia�mie�-
sią�ca�na�stę�pu�ją�ce�go�bez�po�śred�nio�pomie�sią�cu,�wktó�rym�dru�ga
stro�na�otrzy�ma�ła�oświad�cze�nie�owy�po�wie�dze�niu.

3.� Ubez�pie�cza�ją�cy�ma�pra�wo�od�stą�pie�nia�od Umo�wy�Ubez�pie�cze�-
nia�wter�mi�nie7�dni�odda�ty�jej�za�war�cia.�Od�stą�pie�nie�odUmo�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�zobo�wiąz�ku�za�pła�ty�skład�ki�zaokres,
wktó�rym�To�wa�rzy�stwo�udzie�la�ła�ochro�ny�ubez�pie�cze�nio�wej.�

§ 10
Rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej

1. Ubez�pie�czo�ny�głów�ny�ma�pra�wo�zre�zy�gno�wać�z au�to�ma�tycz�ne�go
prze�dłu�że�nia�ochro�ny�ubez�pie�cze�nio�wej�na ko�lej�ny�mie�sięcz�ny
okres�ubez�pie�cze�nia�wkaż�dym�mo�men�cie�trwa�nia�ochro�ny�ubez�-
pie�cze�nio�wej�ze�skut�kiem�naostat�ni�dzień�mie�sią�ca�ochro�ny�ubez�-
pie�cze�nio�wej�przy za�cho�wa�niu 3-mie�sięcz�ne�go�okre�su�wy�po�wie�-
dze�nia�li�czo�ne�go�mie�sią�ca�mi�ochro�ny�ubez�pie�cze�nio�wej.�

2.� Ubez�pie�czo�ny�głów�ny�skła�da�w tym�ce�lu�Ubez�pie�cza�ją�ce�mu
oświad�cze�nie�wo�li�o re�zy�gna�cji� z au�to�ma�tycz�ne�go�prze�dłu�ża�nia
ochro�ny�ubez�pie�cze�nio�wej�w for�mie�elek�tro�nicz�nej�za po�mo�cą
in�ter�ne�to�we�go�ser�wi�su�trans�ak�cyj�ne�go�Ubez�pie�cza�ją�ce�go�lub
w for�mie�pi�sem�nej�oso�bi�ście�w�pla�ców�ce�Ubez�pie�cza�ją�ce�go,
lub�w for�mie�ust�nej�przez�te�le�fon,�o ile�Ubez�pie�cza�ją�cy�udo�stęp�ni
ta�ką�funk�cjo�nal�ność.�

3.� Oświad�cze�nie�Ubez�pie�czo�ne�go�głów�ne�go�o re�zy�gna�cji,�skut�ku�je
re�zy�gna�cją� z ochro�ny�ubez�pie�cze�nio�wej� świad�czo�nej� rów�nież
narzecz�Ubez�pie�czo�nych�ob�ję�tych�nią�wra�mach�for�my�ro�dzin�nej.

4.� Wprzy�pad�ku�bra�ku�au�to�ma�tycz�ne�go�prze�dłu�że�nia�ochro�ny�ubez�-
pie�cze�nio�wej�lub�jej�wy�ga�śnię�cia�ko�lej�ne�ob�ję�cie�ochro�ną�ubez�pie�-
cze�nio�wą�jest�moż�li�we�po 6�mie�sią�cach�li�czo�nych�od ostat�nie�go
dnia�okre�su,�w któ�rym�by�ła�udzie�la�na�ochro�na�ubez�pie�cze�nio�wa,
zza�strze�że�niem�§6�ust.6.

§ 11
Podstawowe obowiązki towarzystwa, 
Ubezpieczającego i Ubezpieczonego

1. To�wa�rzy�stwo�zo�bo�wią�za�ne�jest�do prze�ka�za�nia�w for�mie�elek�tro�-
nicz�nej� Ubez�pie�czo�ne�mu� głów�ne�mu� cer�ty�fi�ka�tu� ubez�pie�cze�nia
naad�res�e�-ma�il�wska�za�ny�przez�nie�go�wde�kla�ra�cji�przy�stą�pie�nia.�

2.� Ubez�pie�cza�ją�cy�zo�bo�wią�za�ny�jest�doopła�ce�nia�skład�ki�zawszyst�-
kich�Ubez�pie�czo�nych�ob�ję�tych�ochro�ną�ubez�pie�cze�nio�wą�wda�nym
mie�sią�cu�ochro�ny�ubez�pie�cze�nio�wej.�

3.� Ubez�pie�czo�ny�jest�zo�bo�wią�za�ny�do:
1)� prze�strze�ga�nia�za�le�ceń�le�kar�skich;�
2)� prze�strze�ga�nia�za�sad�or�ga�ni�za�cji�pra�cy�wpla�ców�kach�me�dycz�-

nych,�w czę�ści�do�ty�czą�cej�pa�cjen�tów�w trak�cie�re�ali�zo�wa�nia
świad�czeń�zdro�wot�nych;�

3)� in�for�mo�wa�nia� Ubez�pie�cza�ją�ce�go� o wszel�kich� zmia�nach
da�nych�oso�bo�wych�i ad�re�so�wych;�wprzy�pad�ku�kie�dy�Ubez�-
pie�czo�ny� jest�ob�ję�ty�ochro�ną�ubez�pie�cze�nio�wą�w for�mie
ro�dzin�nej�obo�wią�zek�ten�spo�czy�wa�na Ubez�pie�czo�nym
głów�nym.�

§ 12
Składka

1. Skład�kę�usta�la�się�bio�rąc�poduwa�gę:
1) okres�od�po�wie�dzial�no�ści�To�wa�rzy�stwa,
2) licz�bę�Ubez�pie�czo�nych,
3) wa�riant�ubez�pie�cze�nia�oraz�for�mę�ubez�pie�cze�nia,
4)� in�ne�czyn�ni�ki�wpły�wa�ją�ce�na praw�do�po�do�bień�stwo�wy�stą�-

pie�nia�zda�rze�nia�ubez�pie�cze�nio�we�go.�
2.� Ubez�pie�cza�ją�cy�opła�ca�skład�kę�za wszyst�kich�Ubez�pie�czo�nych

zakaż�dy�mie�siąc�ochro�ny�ubez�pie�cze�nio�wej.�
§ 13

Realizacja świadczenia ubezpieczeniowego 

1. Za�kres�świad�czeń�zdro�wot�nych�przy�słu�gu�ją�cych�Ubez�pie�czo�ne�mu
okre�ślo�ny�jest�wKa�ta�lo�gu�świad�czeń�zdro�wot�nych,�sta�no�wią�cym
Za�łącz�nik�Nr 1�doOWU�i za�le�ży�odwy�bra�ne�go�wa�rian�tu�ubez�pie�-
cze�nia.�

2.� Wce�lu�uzy�ska�nia�świad�cze�nia�zdro�wot�ne�go�Ubez�pie�czo�ny�po�wi�nien:�
1)� skon�tak�to�wać�się�z In�fo�li�nią�Me�dycz�ną,�któ�rej�nu�mer�znaj�du�je

się�nacer�ty�fi�ka�cie�ubez�pie�cze�nia,�wce�lu�uzgod�nie�nia�pla�ców�ki
me�dycz�nej� i uzgod�nie�nia� ter�mi�nu�wy�ko�na�nia�świad�cze�nia
zdro�wot�ne�go;�

2)� wuzgod�nio�nym�ter�mi�nie�zgło�sić�się�dopla�ców�ki�me�dycz�nej;�
3)� przed�sta�wić�wpla�ców�ce�me�dycz�nej�do�ku�ment�toż�sa�mo�ści;�
4)� za�sto�so�wać�się�do po�le�ceń�i wska�zó�wek�otrzy�ma�nych�od

pra�cow�ni�ków�pla�ców�ki�me�dycz�nej�Part�ne�ra�Me�dycz�ne�go.
3.� Wszyst�kie�świad�cze�nia�zdro�wot�ne�wy�mie�nio�ne�wKa�ta�lo�gu�świad�-

czeń zdro�wot�nych�bę�dą�do�stęp�ne�i re�ali�zo�wa�ne�bez�go�tów�ko�wo
podwa�run�kiem,�że:
1)� mo�gą�być�zre�ali�zo�wa�ne�z uwzględ�nie�niem�wska�zań�le�kar�-

skich�wwa�run�kach�am�bu�la�to�ryj�nych;�
2)� ist�nie�je�moż�li�wość�ich�wy�ko�na�nia�w da�nej�pla�ców�ce�me�-

dycz�nej�oraz�
3)� świad�cze�nie�zo�sta�ło�uzgod�nio�ne�zapo�śred�nic�twem�In�fo�li�nii

Me�dycz�nej.�
4.� W przy�pad�ku�świad�czeń�zdro�wot�nych�wy�ko�ny�wa�nych�po�za�pla�-

ców�ka�mi�me�dycz�ny�mi�na�le�żą�cy�mi�dosie�ci�Part�ne�ra�Me�dycz�ne�go,
za�sa�dy�iwy�so�kość�zwro�tu�kosz�tów�są�opi�sa�ne�wKa�ta�lo�gu�świad�-
czeń�zdro�wot�nych�sta�no�wią�cym�Za�łącz�nik�nr 1�doOWU.

5.� W przy�pad�ku�ko�niecz�no�ści�sko�rzy�sta�nia�ze�świad�czeń�zdro�wot�-
nych�ta�kich�jak�to�mo�gra�fia�kom�pu�te�ro�wa,�re�zo�nans�ma�gne�tycz�-
ny,� re�ha�bi�li�ta�cja,� To�wa�rzy�stwo�wy�ma�ga�prze�sła�nia� skie�ro�wa�nia
na da�ne�ba�da�nie�w ce�lu�umó�wie�nia�w od�po�wied�niej�pla�ców�ce
me�dycz�nej�dys�po�nu�ją�cej�sprzę�tem�me�dycz�nym�o od�po�wied�nich
pa�ra�me�trach�tech�nicz�nych.�

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Je�że�li�Ubez�pie�czo�ny�lub�in�na�oso�ba�upraw�nio�na�do otrzy�ma�nia
świad�cze�nia�nie�zga�dza�się�z de�cy�zja�mi�To�wa�rzy�stwa�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�zwią�za�ną�z przy�stą�pie�-
niem�doUmo�wy�Ubez�pie�cze�nia�lub�jej�wy�ko�na�niem,�mo�że�on�wy�-
stą�pić�zwnio�skiem�oroz�pa�trze�nie�spra�wy�skie�ro�wa�nym�doZa�rzą�du
To�wa�rzy�stwa.

2.� Wnio�sek,�o któ�rym�mo�wa�w ust. 1,�zo�sta�nie�roz�pa�trzo�ny�w cią�gu
30�dni�odda�ty�wpły�wu�doTo�wa�rzy�stwa.

3.� Wza�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�zUmo�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�po�wszech�nie�obo�wią�zu�ją�ce�go�pra�wa.�

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�iR S.A.� nr
BRE�-TU_ob/2015/4/5�z dnia�13.04.2015�r.�i wcho�dzą�w ży�cie
zdniem�16.04.2015 r.

Informacja Prawna  
Wzwiąz�ku�zwej�ściem�wży�cie�Usta�wy�zdnia5�sierp�nia2015�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�wym od 11�paź�dzier�ni�ka 2015�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. W każ�dym�przy�pad�ku�oso�ba�upraw�nio�na�z Umo�wy�Ubez�pie�cze�-
nia�mo�że�wno�sić�Re�kla�ma�cje.�Re�kla�ma�cja�to�wy�stą�pie�nie,�w tym
skar�ga�i za�ża�le�nie,�skie�ro�wa�ne�do To�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�wna�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�wkaż�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�nawnio�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. W przy�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�iudzie�le�nie�od�po�wie�dzi�wter�mi�-
nie30�dni,�To�wa�rzy�stwo�wtym�ter�mi�nie�wy�śle�in�for�ma�cję�oprzy�-
czy�nie�nie�moż�no�ści�roz�pa�trze�nia�Re�kla�ma�cji.�W ta�kim�przy�pad�-
ku�od�po�wiedź�naRe�kla�ma�cję�zo�sta�nie�udzie�lo�na�nie�póź�niej�niż
w ter�mi�nie 60�dni�oddnia�jej�otrzy�ma�nia.�

9. Je�że�li�oso�ba�skła�da�ją�ca�Re�kla�ma�cję�nie�zga�dza�się�ze�sta�no�wi�-
skiem�To�wa�rzy�stwa�wy�ra�żo�nym�w od�po�wie�dzi�na Re�kla�ma�cję,
mo�że�wy�stą�pić�z wnio�skiem�o roz�pa�trze�nie�spra�wy�do Rzecz�ni�-
ka�Fi�nan�so�we�go.�Oso�ba�skła�da�ją�ca�Re�kla�ma�cję�mo�że�rów�nież
wy�stą�pić�dosą�du�po�wszech�ne�go�zpo�wódz�twem�prze�ciw�ko�To�-
wa�rzy�stwu� tj.� BRE� Ubez�pie�cze�nia� To�wa�rzy�stwo� Ubez�pie�czeń
i Re�ase�ku�ra�cji S.A.�we�dług�wła�ści�wo�ści�okre�ślo�nej�po�ni�żej:
Po�wódz�two�o rosz�cze�nie�wy�ni�ka�ją�ce�z Umo�wy�Ubez�pie�cze�nia
moż�na�wy�to�czyć�we�dług�prze�pi�sów�o wła�ści�wo�ści�ogól�nej�al�bo
przed sąd� wła�ści�wy� dla� miej�sca� za�miesz�ka�nia� lub� sie�dzi�by
ubez�pie�cza�ją�ce�go,�ubez�pie�czo�ne�go�lub�upraw�nio�ne�go�z Umo�-
wy�Ubez�pie�cze�nia.�Po�wódz�two�o rosz�cze�nie�wy�ni�ka�ją�ce�zUmo�-
wy�Ubez�pie�cze�nia�moż�na�wy�to�czyć�we�dług�prze�pi�sów�owła�ści�-
wo�ści�ogól�nej�al�bo�przed sąd�wła�ści�wy�dla�miej�sca�za�miesz�ka�-
nia�spad�ko�bier�cy�ubez�pie�czo�ne�go�lub�spad�ko�bier�cy�upraw�nio�-
ne�go�z Umo�wy�Ubez�pie�cze�nia.

10. Klient�bę�dą�cy�kon�su�men�tem�ma�tak�że�moż�li�wość�zwró�ce�nia�się
o po�moc�do wła�ści�we�go�miej�sco�wo�Po�wia�to�we�go�(Miej�skie�go)
Rzecz�ni�ka�Kon�su�men�tów.

11. To�wa�rzy�stwo�pod�le�ga�nad�zo�ro�wi�Ko�mi�sji�Nad�zo�ru�Fi�nan�so�we�go.
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�prowadzenia�postępowań�w�sprawach�pozasądowego�roz-
wiązywania�sporów�z�konsumentami�w�rozumieniu�tej�ustawy
jest�Rzecznik�Finansowy�(Al.�Jerozolimskie�87,�02-001�Warszawa;
www.rf.gov.pl).

W celu umówienia świadczeń zdrowotnych

prosimy o kontakt z Infolinią Medyczną

pod nr tel.: +48 58 662 08 17,

+48 519 112 977.

Nr polisy generalnej 9000153

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.


