OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
ZdROWOtNEGO „mZdrowie” dLA KLIENtÓW mBanku S.A.
Postanowienia ogólne
1.

§1
NiniejszeOgólneWarunkiUbezpieczeniaZdrowotnego„mZdrowie”dlaKlientówmBankuS.A.,zwanewdalszejczęściOWU,stanowiąpodstawęzawarciagrupowejUmowyUbezpieczeniaZdrowotnego„mZdrowie”dlaKlientówmBanku S.A.pomiędzyBRE
UbezpieczeniaTowarzystwemUbezpieczeńi Reasekuracji S.A.,
a mBankiem S.A.GrupowaUmowaUbezpieczeniaZdrowotnego
„mZdrowie”dlaKlientówmBanku S.A.zwanajestdalejUmowa
Ubezpieczenia.

2. UmowaUbezpieczeniazawartazostajena rachunekPosiadaczy
rachunkówoszczędnościowo-rozliczeniowychmBanku S.A.
§2
definicje
1) certyfikat ubezpieczenia –dokumentpotwierdzającyobjęcie
Ubezpieczonegoochronąubezpieczeniowąorazformęi wariant
ubezpieczenia,dostarczanyUbezpieczonemugłównemu;
2)

choroba –stwierdzonaprzezlekarzareakcjaorganizmuUbezpieczonegona działanieczynnikachorobotwórczego,prowadząca
do zaburzeńczynnościowych,zmianorganicznychw tkankach,
narządach,układachlubcałymustrojuUbezpieczonego;

3) deklaracja przystąpienia –oświadczeniewolidotycząceprzystąpieniado UmowyUbezpieczeniaZdrowotnego„mZdrowie”dla
KlientówmBanku S.A.składaneprzezUbezpieczonegogłównego,lubwprowadzeniazmian,dotyczącaubezpieczenialubUbezpieczonego,składanaprzezUbezpieczonegogłównego;

16) Ubezpieczający –mBank S.A.z siedzibąw Warszawieprzy ulicy
Senatorskiej18,00-950Warszawa,zawierającyUmowęUbezpieczeniai zobowiązanydo opłaceniaskładek;

2. ObjecieochronąubezpieczeniowąpotwierdzanejestpoprzezwystawienieprzezTowarzystwocertyfikatuubezpieczeniaprzesłanegona wskazanyprzezUbezpieczonegogłównegoadrese-mail.

17) Ubezpieczony–Ubezpieczonygłówny,jegowspółmałżonekalbo
partner,atakżedzieckolubdzieciobjęteochronąubezpieczeniową;

3. Ochronaubezpieczeniowaz tytułuUmowyUbezpieczeniaw stosunkudo każdegoUbezpieczonegorozpoczynasięw dniuwskazanym w certyfikacie ubezpieczenia, trwa przez okres jednego
miesiącaochronyubezpieczenioweji automatyczniezostajeprzedłużonanakolejnymiesiącochronyubezpieczeniowej,podwarunkiem,iżzostanąspełnionełącznieponiższewarunki:

18) Ubezpieczony główny –osobafizyczna,z którąUbezpieczający
zawarłUmowęo prowadzeniebankowegorachunkuoszczędnościowo-rozliczeniowego,w przypadkurachunkuwspólnego
–każdyzeWspółposiadaczyrachunku,na rzeczktóregozawarta
zostałaUmowaUbezpieczenia,któraukończyła 18.rokżyciai nie
ukończyła 70.rokużycia;uprawnionado wskazaniaosóbUbezpieczonychw przypadkuwybraniaformyrodzinnejubezpieczenia;
19) wariant ubezpieczenia–wybranyprzezUbezpieczonegogłównego
zakresudzielanychświadczeńzdrowotnych,określonyw Katalogu
świadczeń zdrowotnych stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszychOWU;
20) współmałżonek –osobafizycznapozostającaz Ubezpieczonym
głównymw związkumałżeńskimw rozumieniukodeksurodzinnegoi opiekuńczegoktóraukończyła 18.rokżyciai w chwilizłożeniadeklaracjiprzystąpienianieukończyła 70.rokżycia.

1.

9) Katalog świadczeń zdrowotnych –Załączniknr 1do niniejszych
OWUopisującyświadczeniazdrowotne,do realizacjiktórychma
prawoUbezpieczony zgodnie z wybranym wariantem ubezpieczenia.W KatalogusąrównieżprzedstawioneZasadyi wysokość
zwrotukosztuświadczeńzdrowotnychwykonywanychpozaplacówkamimedycznyminależącymidosieciPartneraMedycznego;
10) miesiąc ochrony ubezpieczeniowej –okresrozpoczynającysię
w dniupoczątkuochronyubezpieczeniowej,przypadającyna 1.
lub 15dzieńmiesiąca,określonyw certyfikacieubezpieczenia,
a kończącysię:
a) w ostatnimdniumiesiącakalendarzowego–w przypadku
Ubezpieczonych, którym ochrona rozpoczyna się 1. dnia
miesiąca,
b)

12) Partner Medyczny –podmiot,współpracującyz Towarzystwem
wzakresieudzielaniaświadczeńnarzeczUbezpieczonychwramach
UmowyUbezpieczenia„mZdrowie”dlaKlientówmBankuS.A.
13) placówka medyczna –działającyzgodniez odpowiednimiprzepisamiprawapodmiotleczniczy,któregozadaniemjestświadczenieprzezwykwalifikowanąkadrępielęgniarskąi lekarskącałodobowej,całodziennejlubdoraźnejopiekimedycznej,leczenie
i wykonywaniezabiegówchirurgicznych;za placówkęmedyczną
nieuważasię:ośrodkaopiekispołecznej,ośrodkadlapsychicznie chorych, hospicjum, ośrodka leczenia uzależnień, ośrodka
sanatoryjnego,ośrodkawypoczynkowego,ośrodkaspa;
14) świadczenia zdrowotne –usługimedyczne,określonew Katalogu
świadczeńzdrowotnych,stanowiącymZałącznikNr1doniniejszych
OWU,do realizacjiktórychmaprawoUbezpieczonyzgodnie
z wybranymwariantemubezpieczenia,wskazanymw certyfikacie
ubezpieczenia;
15) towarzystwo –BREUbezpieczeniaTowarzystwoUbezpieczeń
i Reasekuracji S.A.z siedzibąw Warszawie,przy ulicyKs. I.Skorupki 5, 00-963Warszawa;

5. Ochronaubezpieczeniowaz tytułuUmowyUbezpieczeniaw stosunkudo Ubezpieczonegowygasa:
1)

3) z ostatnimdniemmiesiącaochronyubezpieczeniowej,
w którymUbezpieczonybędącywspółmałżonkiemalbo
partneremukończył 70.rokżycia;
4) z ostatnimdniemmiesiącaochronyubezpieczeniowej,
w którymUbezpieczonybędącydzieckiemukończył 26.rok
życia;
5) w przypadkuśmierciUbezpieczonegogłównego:
a) zdniemśmierciUbezpieczonegogłównego–wstosunku
do Ubezpieczonegogłównego,
b) w stosunkudo wskazanychprzezUbezpieczonego
głównegoUbezpieczonychobjętychochronąw formie
rodzinnej–wostatnimdniumiesiącaochronyubezpieczeniowej,za któryzostałaopłaconaskładka;

3. Zakresemubezpieczenia,o którymmowaw ust. 2pkt 1),objęte
sąwyłącznieświadczeniazdrowotnewymienionew Katalogu
świadczeńzdrowotnychw ramachwybranegowariantuubezpieczenia,wykonywanew placówkachmedycznychwskazanych
przezKonsultantaInfoliniiMedycznejnależącychdo sieciPartnera
Medycznego.Świadczeniazdrowotne,któreniesąwskazane
wKataloguświadczeńzdrowotnych,wramachwybranegowariantu
ubezpieczenia,niesąobjęteochronąubezpieczeniową.

5. Świadczeniazdrowotne,o którychmowaw ust. 2pkt 1),realizowanesąprzezplacówkimedycznenależącedo sieciPartnera
Medycznego,w rozumieniuUmowyUbezpieczenia,których
aktualnywykazznajdujesięna stronieinternetowejUbezpieczającegolubjestdostępnypod numeremInfoliniiMedycznej
wskazanymna certyfikacieubezpieczenia.
§4
Zawarcie Umowy Ubezpieczenia

6) z ostatnimdniemmiesiącaochronyubezpieczeniowej,
w którymnastąpiłorozwiązanieUmowyo prowadzenie
bankowego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
zawartej pomiędzy Ubezpieczającym i Ubezpieczonym
głównym;
7) z ostatnimdniem 3-gopełnegomiesiącaochronyubezpieczeniowejnastępującegopo miesiącuochronyubezpieczeniowej,w którymUbezpieczonygłównyzłożyłUbezpieczającemurezygnacjęz automatycznegoprzedłużaniaochrony
ubezpieczeniowej.
6. W przypadkuwygaśnięciaochronyubezpieczeniowejw wyniku
zdarzeń,októrychmowawust.5pkt2)i4)powyżej,Ubezpieczony,
spełniającywarunkiobjęciaochronąubezpieczeniową,o których
mowaw § 5możezostaćobjętyochronąubezpieczeniowąbez
zachowaniaokresu 6miesięcykarencji,o którychmowaw § 10
ust. 4pod warunkiembrakuprzerwyw ochronieubezpieczeniowej.
§7
Wyłączenia odpowiedzialności
1.

UmowęUbezpieczeniazawierasięnaczasnieokreślony.
§5
Przystąpienie do Umowy Ubezpieczenia
1.

1)

2. Ubezpieczonygłównymożeprzystąpićdo UmowyUbezpieczenia,
poprzezwypełnieniei złożeniedeklaracjiprzystąpieniaw wersji
elektronicznejza pomocąinternetowegoserwisutransakcyjnego
Ubezpieczającegolubskładająctakieoświadczenieprzeztelefon
lubw formiepisemnej,osobiściew placówceUbezpieczającego
wrazz wybraniemformyi wariantuubezpieczenia,o ileUbezpieczającyudostępnitakąfunkcjonalność.

Ochronaubezpieczeniowaw stosunkudo poszczególnychUbezpieczonych,podwarunkiemuprzedniegozapłaceniaskładki,rozpoczynasię:
1)

dla Ubezpieczonych, którzy zostali zgłoszeni do Umowy
Ubezpieczeniado 15.dniamiesiąca–od 1.dniamiesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu zgłoszenia
do UmowyUbezpieczenia;

2) dla Ubezpieczonych, którzy zostali zgłoszeni do Umowy
Ubezpieczeniaod 16.dniamiesiącado ostatniegodniamiesiąca–od 15.dniamiesiącakalendarzowegonastępującego
po miesiącuzgłoszeniado UmowyUbezpieczenia.

działańwojennych,zbrojnychalboświadomegoi dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach terroryzmu,
przemocylubzamieszkach,chybażejegoudziałw tychaktachlubzamieszkachwynikałz wykonywaniaczynnościsłużbowych,stanuwyższejkoniecznościlubobronykoniecznej;

2) działaniaUbezpieczonegowstanienietrzeźwościlubwstanie
poużyciualkoholu(wrozumieniuprzepisówustawyz26października1982rokuowychowaniuwtrzeźwościiprzeciwdziałaniu alkoholizmowi) lub środków odurzających, substancji
psychotropowych,orazśrodkówzastępczych(w rozumieniu
przepisówUstawyz 29lipca 2005rokuo przeciwdziałaniu
narkomanii),jeżelistantenmiałwpływna powstanieświadczenia;

3. PrzedprzystąpieniemUbezpieczonegogłównegodoUmowyUbezpieczenia, Ubezpieczający jest zobowiązany do udostępnienia
UbezpieczonemugłównemutreścininiejszychOWUwrazz Katalogiemświadczeńzdrowotnych.

1.

TowarzystwonieponosiodpowiedzialnościwobecUbezpieczonego za świadczeniazdrowotnewykonanez powodujegostanu
zdrowiabędącegonastępstwem:

Do UmowyUbezpieczeniamożeprzystąpićkażdyUbezpieczony
główny,któryukończył 18.rokżyciai niemaukończonego70.rok
życia.

§6
Ochrona ubezpieczeniowa

z dniemśmierciUbezpieczonego;

2) z ostatnimdniemmiesiącaochronyubezpieczeniowej,
w którym Ubezpieczony główny ukończył 70. rok życia–w stosunkudo Ubezpieczonegogłównegoi wszystkich wskazanych przez niego Ubezpieczonych objętych
ochronąubezpieczeniowąw formierodzinnej;

2) zwrotkosztówświadczeńzdrowotnychopisanychw Kataloguświadczeńzdrowotnychwłaściwychdlawybranego
wariantuubezpieczeniado wysokościlimitówwskazanych
w Kataloguświadczeńzdrowotnych.

4. Zasadyi wysokośćzwrotukosztuświadczeńzdrowotnychwykonywanychpozaplacówkamimedycznyminależącymido sieci
PartneraMedycznego,w tymmaksymalnawartośćrefundacji
kosztówświadczeń,sąopisanew Kataloguświadczeńzdrowotnych.

z dniemrozwiązaniaUmowyUbezpieczenia;

2) z dniemodstąpieniaod UmowyUbezpieczeniaprzezUbezpieczającego.

PrzedmiotemubezpieczeniajestzdrowieUbezpieczonego.

14.dniamiesiącanastępującegopo miesiącuw którymrozpoczęłasięochronaubezpieczeniowa–w przypadkuUbezpieczonych,którymochronarozpoczynasię15.dniamiesiąca;

11) partner –osobafizycznawskazanaprzezUbezpieczonegogłównegow deklaracjiprzystąpienia,prowadzącaz nim,w dniuzłożeniadeklaracjiprzystąpienia,wspólnegospodarstwodomowe
orazpozostającaz nimw trwałymwspólnympożyciu,któraukończyła 18.rokżyciai w chwilizłożeniadeklaracjiprzystąpienianie
ukończyła 70.rokżycia.Zmianaosobywskazanejjakopartner
jestmożliwapoupływie12miesięcyliczonychodmomentuostatniejzmianypartnera;

1)

1) udostępnienieUbezpieczonemuświadczeńzdrowotnych
i pokryciekosztówtychświadczeń,realizowanychw okresie
udzielaniaochronyubezpieczeniowejw placówkachmedycznychwskazanychprzezKonsultantaInfoliniiMedycznej,należącychdo sieciPartneraMedycznego,w zakresie
uzależnionymod wybranegowariantuubezpieczenia,który
zostałokreślonyi potwierdzonyw certyfikacieubezpieczeniowym;

6) forma rodzinna –formaubezpieczenia,w którejochronąubezpieczeniowąobjętyjestUbezpieczonygłówny,wrazzewspółmałżonkiemalbopartnerema takżedziećmi;

8) Infolinia Medyczna –infoliniatelefonicznadziałająca 24godziny
na dobę, 7dniw tygodniu,pod ogólnopolskimnumeremtelefonupodanymnakarcieubezpieczeniaicertyfikacieubezpieczenia
dzięki, której Ubezpieczony może umówić termin wizyty lekarskiej,badańdiagnostycznych,zabiegówmedycznychi uzyskać
informacjena tematzakresuubezpieczenia;

4. Ochronaubezpieczeniowaz tytułuUmowyUbezpieczeniaw stosunkudo wszystkichUbezpieczonychwygasa:

2. Zakresubezpieczeniaobejmuje:

5) forma indywidualna – forma ubezpieczenia, w której ochroną
ubezpieczeniowąobjętyjestwyłącznieUbezpieczonygłówny;

forma ubezpieczenia –indywidualnalubrodzinnaformaubezpieczenia;

2) Ubezpieczającyopłaciskładkęzanastępnymiesiącochrony
ubezpieczeniowejw ustalonymterminie.

§3
Przedmiot i zakres ubezpieczenia

4) dziecko –dzieckowłasnelubprzysposobioneUbezpieczonego
głównegolubjegowspółmałżonkabądźpartnera,bądździecko
dlaktóregoUbezpieczonygłówny,jegowspółmałżoneklubpartnerjestrodzinązastępczą,którew dniuprzystąpieniado Umowy
Ubezpieczenianieukończyło 25.rokużycia;

7)

1) Ubezpieczający zgłosi Towarzystwu Ubezpieczonego
do UmowyUbezpieczenia;

3)

epidemii,pandemiiiskażeńchemicznychogłoszonychprzez
odpowiednieorganyadministracjipaństwowej,jeżelistanten
miałwpływna powstanieświadczenia.

2. Towarzystwonieodpowiadaza utrudnienialubopóźnieniaw realizacjiświadczeńzdrowotnych,wynikającez uczestnictwapersonelu
medycznego–zatrudnionegowplacówkachmedycznych–wstrajkachi akcjachprotestacyjnych,polegającychna nieudzielaniu
świadczeń zdrowotnych lub opóźnieniu w realizacji świadczeń
zdrowotnych.
§8
Zmiana formy lub wariantu ubezpieczenia
1.

Zmianaformylubwariantuubezpieczeniamożliwajestwkażdym
miesiącuochronyubezpieczenioweji jestskutecznaw terminie
wskazanymw ust. 4,z zastrzeżeniem,żekolejnazmianaformy
lubwariantuubezpieczeniajestmożliwapo upływie 6miesięcy
od ostatniejzmiany.

2. Zmianaformylubwariantuubezpieczenianiejestmożliwapozłożeniuoświadczeniao rezygnacjiz automatycznegoprzedłużania
ochronyubezpieczeniowej.
3. Zmianaformyubezpieczenia,wariantuubezpieczenialubzgłoszeniedo objęciaochronąubezpieczeniowąnowegoUbezpieczonegowramachistniejącegoubezpieczeniawformierodzinnej
powinnozostaćzgłoszoneUbezpieczającemuzapośrednictwem
internetowegoserwisutransakcyjnegoUbezpieczającegolubpoprzezzgłoszenietakiegooświadczeniaprzeztelefon,lubosobiście w placówce Ubezpieczającego, o ile Ubezpieczający udostępnitakąfunkcjonalność.
4. WprzypadkuUbezpieczonych,którymmiesięcznyokresubezpieczeniarozpoczynasięod 1.dniamiesiącazmianaformylubwariantuubezpieczeniabędzieobowiązywać:
1) od 1.dniamiesiącanastępującegopo miesiącuzgłoszenia
takiejzmianyUbezpieczającemu,pod warunkiem,żezmiana
zostałazgłoszonawokresieod1.do15.dniamiesiącakalendarzowego;
2) od 1.dniadrugiegomiesiącanastępującegopo miesiącu
zgłoszeniatakiejzmianyUbezpieczającemuw przypadku,
gdyzmianazostałazgłoszonaw okresieod 16.do ostatniego
dniamiesiącakalendarzowego.
5. W przypadkuUbezpieczonych,dlaktórychmiesięcznyokres
ubezpieczeniarozpoczynasięod 15.dniamiesiącazmianaformy
lubwariantuubezpieczeniabędzieobowiązywaćod15.dniamiesiącanastępującegopo miesiącuzgłoszeniatakiejzmianyUbezpieczającemu.
6. W formierodzinnejUbezpieczonygłównymożew każdymomencietrwaniaochronyubezpieczeniowejzgłosićdoobjęciaochroną
ubezpieczeniowąkolejnegoUbezpieczonego,z zastrzeżeniem
§2pkt 11)i §8ust.7i 8poniżej.
7. W przypadku, gdy miesięczny okres ochrony ubezpieczenia
rozpoczynasięod 1.dniamiesiącaochronaubezpieczeniowa
w stosunkudo nowegoUbezpieczonegoobjętegorodzinnąformą
ubezpieczeniarozpoczynasię:
1) od 1.dniamiesiącanastępującegopo miesiącuzgłoszenia
nowegoUbezpieczonegopod warunkiemżezgłoszenienastąpiłow okresieod 1.do 15.dniamiesiącakalendarzowego;
2) od 1.dniadrugiegomiesiącanastępującegopo miesiącu
zgłoszenianowegoUbezpieczonegogdyzgłoszenienastąpiło
wokresieod16.doostatniegodniamiesiącakalendarzowego.
8. W przypadkugdy,miesięcznyokresubezpieczeniarozpoczynasię
od15.dniamiesiąca,ochronaubezpieczeniowawstosunkudonowegoUbezpieczonegoobjętegorodzinnąformąubezpieczenia
rozpoczynasięod 15.dniamiesiącanastępującegopo miesiącu
zgłoszenianowegoUbezpieczonegodo Ubezpieczającego.
9. W przypadku,gdyw formierodzinnejubezpieczeniaochrona
ubezpieczeniowawygaśniewstosunkudowszystkichUbezpieczonych pozaUbezpieczonymgłównymz przyczyn,o którychmowa
w§6ust.5pkt3)i4),nastąpiautomatycznazmianaformyzrodzinnejna indywidualną.

§ 11
Podstawowe obowiązki towarzystwa,
Ubezpieczającego i Ubezpieczonego
Towarzystwozobowiązanejestdo przekazaniaw formieelektronicznej Ubezpieczonemu głównemu certyfikatu ubezpieczenia
na adrese-mailwskazanyprzezniegow deklaracjiprzystąpienia.
2. UbezpieczającyzobowiązanyjestdoopłaceniaskładkizawszystkichUbezpieczonychobjętychochronąubezpieczeniowąwdanym
miesiącuochronyubezpieczeniowej.
3. Ubezpieczonyjestzobowiązanydo:
1) przestrzeganiazaleceńlekarskich;
2) przestrzeganiazasadorganizacjipracywplacówkachmedycznych,w częścidotyczącejpacjentóww trakcierealizowania
świadczeńzdrowotnych;
3) informowania Ubezpieczającego o wszelkich zmianach
danychosobowychi adresowych;w przypadkukiedyUbezpieczony jest objęty ochroną ubezpieczeniową w formie
rodzinnejobowiązektenspoczywana Ubezpieczonym
głównym.

Ubezpieczonygłównymaprawozrezygnowaćz automatycznego
przedłużeniaochronyubezpieczeniowejna kolejnymiesięczny
okresubezpieczeniaw każdymmomencietrwaniaochronyubezpieczeniowejzeskutkiemnaostatnidzieńmiesiącaochronyubezpieczeniowejprzy zachowaniu 3-miesięcznegookresuwypowiedzenialiczonegomiesiącamiochronyubezpieczeniowej.
2. Ubezpieczonygłównyskładaw tymceluUbezpieczającemu
oświadczenie woli o rezygnacji z automatycznego przedłużania
ochronyubezpieczeniowejw formieelektronicznejza pomocą
internetowegoserwisutransakcyjnegoUbezpieczającegolub
w formiepisemnejosobiściewplacówceUbezpieczającego,
lubw formieustnejprzeztelefon,o ileUbezpieczającyudostępni
takąfunkcjonalność.
3. OświadczenieUbezpieczonegogłównegoo rezygnacji,skutkuje
rezygnacją z ochrony ubezpieczeniowej świadczonej również
na rzeczUbezpieczonychobjętychniąw ramachformyrodzinnej.
4. W przypadkubrakuautomatycznegoprzedłużeniaochronyubezpieczeniowejlubjejwygaśnięciakolejneobjęcieochronąubezpieczeniowąjestmożliwepo 6miesiącachliczonychod ostatniego
dniaokresu,w którymbyłaudzielanaochronaubezpieczeniowa,
z zastrzeżeniem§ 6ust. 6.

1.

2.

Składkęustalasiębiorącpod uwagę:
1) okresodpowiedzialnościTowarzystwa,
2) liczbęUbezpieczonych,
3) wariantubezpieczeniaorazformęubezpieczenia,
4) inneczynnikiwpływającena prawdopodobieństwowystąpieniazdarzeniaubezpieczeniowego.
2. Ubezpieczający opłaca składkę za wszystkich Ubezpieczonych
za każdymiesiącochronyubezpieczeniowej.

2.

3.

4.

5.

ZakresświadczeńzdrowotnychprzysługującychUbezpieczonemu
określonyjestw Kataloguświadczeńzdrowotnych,stanowiącym
ZałącznikNr 1do OWUi zależyod wybranegowariantuubezpieczenia.
WceluuzyskaniaświadczeniazdrowotnegoUbezpieczonypowinien:
1) skontaktowaćsięz InfoliniąMedyczną,którejnumerznajduje
sięna certyfikacieubezpieczenia,w celuuzgodnieniaplacówki
medycznej i uzgodnienia terminu wykonania świadczenia
zdrowotnego;
2) wuzgodnionymterminiezgłosićsiędoplacówkimedycznej;
3) przedstawićw placówcemedycznejdokumenttożsamości;
4) zastosowaćsiędo poleceńi wskazówekotrzymanychod
pracownikówplacówkimedycznejPartneraMedycznego.
Wszystkieświadczeniazdrowotnewymienionew Kataloguświadczeń zdrowotnychbędądostępnei realizowanebezgotówkowo
pod warunkiem,że:
1) mogąbyćzrealizowanez uwzględnieniemwskazańlekarskichw warunkachambulatoryjnych;
2) istniejemożliwośćichwykonaniaw danejplacówcemedycznejoraz
3) świadczeniezostałouzgodnioneza pośrednictwemInfolinii
Medycznej.
W przypadkuświadczeńzdrowotnychwykonywanychpozaplacówkamimedycznyminależącymidosieciPartneraMedycznego,
zasadyi wysokośćzwrotukosztówsąopisanew KataloguświadczeńzdrowotnychstanowiącymZałączniknr 1do OWU.
W przypadkukoniecznościskorzystaniazeświadczeńzdrowotnychtakichjaktomografiakomputerowa,rezonansmagnetyczny, rehabilitacja, Towarzystwo wymaga przesłania skierowania
na danebadaniew celuumówieniaw odpowiedniejplacówce
medycznejdysponującejsprzętemmedycznymo odpowiednich
parametrachtechnicznych.
§ 14
Postanowienia końcowe

1.

1.

JeżeliUbezpieczonylubinnaosobauprawnionado otrzymania
świadczenianiezgadzasięz decyzjamiTowarzystwacodo odmowy zaspokojenia roszczenia lub wysokości przyznanego
świadczenia,bądźchciałbyzłożyćskargęzwiązanąz przystąpieniemdo UmowyUbezpieczenialubjejwykonaniem,możeonwystąpićzwnioskiemorozpatrzeniesprawyskierowanymdoZarządu
Towarzystwa.

2. Wniosek,o którymmowaw ust. 1,zostanierozpatrzonyw ciągu
30dniod datywpływudo Towarzystwa.
3. W zakresieopodatkowaniaświadczeńnależnychz tytułuUmowy
Ubezpieczenia zastosowanie mają odpowiednio obowiązujące
przepisyprawapodatkowego.
4. Powództwoo roszczeniez UmowyUbezpieczeniamożezostać
wytoczonealbowedługprzepisówo właściwościogólnej,albo
przed sądemwłaściwymdlamiejscazamieszkanialubsiedziby
Ubezpieczającego,Ubezpieczonegolubuprawnionegoz Umowy
Ubezpieczenia.
5. WsprawachnieuregulowanychniniejszymiOWUstosujesięprzepisypowszechnieobowiązującegoprawa.
6. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. nr
BRE-TU_ob/2015/4/5z dnia13.04.2015r.i wchodząw życie
z dniem16.04.2015 r.

Reklamacjemożnaskładaćw następującysposób:
— ustnie–telefoniczniepod nrtelefonu+48 22 444 70 00
(kosztpołączeniazgodniez taryfąoperatora)alboosobiściepodczaswizytyw jednostce Towarzystwa,
— w formieelektronicznejna adrese-mail:
serwis@axaubezpieczenia.pl
— w formie pisemnej – osobiście w siedzibie Towarzystwa–BRE Ubezpieczenia tUiRS.A. wWarszawie, ul. Ks. I.
Skorupki 5,albo
— drogąpocztowąna adres:
BRE Ubezpieczenia tUiR S.A.
Ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa

3.

Reklamacjamożebyćzłożonaw każdejjednostceTowarzystwa
obsługującejklientów.

4.

Odpowiedź Towarzystwa na Reklamację zostanie udzielona w formiepisemnejlubza pomocąinnegotrwałegonośnikainformacjialbopocztąelektroniczną,jeżeliosobaskładającaReklamacjęzłożywnioseko udzielnieodpowiedziw tejformie.Dodatkowona wniosekosobyskładającejReklamacjęTowarzystwopotwierdzapisemnielubw innyuzgodnionysposób
faktjejzłożenia.

5.

ZłożenieReklamacjiniezwłoczniepo powzięciuzastrzeżeń
ułatwii przyspieszyrzetelnejejrozpatrzenie.

6.

W przypadkugdyTowarzystwonieposiadadanychkontaktowychosobyskładającejReklamację,przy składaniuReklamacji, należy podać następujące dane: imię, nazwisko, adres
do korespondencji, adres e-mail (w przypadku wyboru takiej
formykontaktu).

7.

Odpowiedzina ReklamacjęTowarzystwoudzielabezzbędnej
zwłoki,niepóźniejniżw terminie 30dniod dniaotrzymania
Reklamacji.

8.

W szczególnieskomplikowanychprzypadkach,uniemożliwiającychrozpatrzenieReklamacjii udzielenieodpowiedziw terminie 30dni,Towarzystwow tymterminiewyśleinformacjęo przyczynieniemożnościrozpatrzeniaReklamacji.W takimprzypadkuodpowiedźna Reklamacjęzostanieudzielonaniepóźniejniż
w terminie 60dniod dniajejotrzymania.

9.

JeżeliosobaskładającaReklamacjęniezgadzasięzestanowiskiemTowarzystwawyrażonymw odpowiedzina Reklamację,
możewystąpićz wnioskiemo rozpatrzeniesprawydo RzecznikaFinansowego.OsobaskładającaReklamacjęmożerównież
wystąpićdo sądupowszechnegoz powództwemprzeciwkoTowarzystwu tj. BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń
i Reasekuracji S.A.wedługwłaściwościokreślonejponiżej:
Powództwoo roszczeniewynikającez UmowyUbezpieczenia
możnawytoczyćwedługprzepisówo właściwościogólnejalbo
przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby
ubezpieczającego,ubezpieczonegolubuprawnionegoz UmowyUbezpieczenia.Powództwoo roszczeniewynikającez UmowyUbezpieczeniamożnawytoczyćwedługprzepisówo właściwościogólnejalboprzed sądwłaściwydlamiejscazamieszkaniaspadkobiercyubezpieczonegolubspadkobiercyuprawnionegoz UmowyUbezpieczenia.

§ 13
Realizacja świadczenia ubezpieczeniowego
1.

W każdymprzypadkuosobauprawnionaz UmowyUbezpieczeniamożewnosićReklamacje.Reklamacjatowystąpienie,w tym
skargai zażalenie,skierowanedo TowarzystwazawierającezastrzeżeniadotycząceusługświadczonychprzezTowarzystwo.
• TowarzystwuBREUbezpieczeniaTUiR S.A.:

1.

1.

§ 10
Rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej

W związkuz wejściemw życieUstawyz dnia 5sierpnia 2015r.o rozpatrywaniureklamacjiprzezpomiotyrynkufinansowegoi o RzecznikuFinansowym od 11października 2015r.ulegajązmianiezasadyskładaniai rozpatrywaniareklamacjina usługiświadczoneprzezpodmiotyrynkufinansowego.

§ 12
Składka

§9
Rozwiązanie i odstąpienie od Umowy Ubezpieczenia
UmowaUbezpieczeniamożezostaćwypowiedzianaw każdym
czasie jej trwania, poprzez złożenie przez Ubezpieczającego
(Bank)lubTowarzystwopisemnegooświadczeniao wypowiedzeniu,z zachowaniem 6-miesięcznegookresuwypowiedzenia
zeskutkiemna koniecmiesiącakalendarzowego.
2. Okreswypowiedzeniarozpoczynasięod pierwszegodniamiesiącanastępującegobezpośredniopo miesiącu,w którymdruga
stronaotrzymałaoświadczenieo wypowiedzeniu.
3. Ubezpieczającymaprawoodstąpieniaod UmowyUbezpieczeniaw terminie 7dniod datyjejzawarcia.Odstąpienieod Umowy
Ubezpieczenianastępujena podstawiepisemnegooświadczeniaUbezpieczającego.
4. Wypowiedzenielubodstąpienieod UmowyUbezpieczenianie
zwalniaUbezpieczającegozobowiązkuzapłatyskładkizaokres,
w którymTowarzystwoudzielałaochronyubezpieczeniowej.

Informacja Prawna

1.

10. Klientbędącykonsumentemmatakżemożliwośćzwróceniasię
o pomocdo właściwegomiejscowoPowiatowego(Miejskiego)
RzecznikaKonsumentów.
11. TowarzystwopodleganadzorowiKomisjiNadzoruFinansowego.
12. Napodstawieart.31ustawyzdnia23września2016r.opozasądowymrozwiązywaniusporówkonsumenckichTowarzystwo
informuje,żepodmiotemuprawnionymdlaTowarzystwa
doprowadzeniapostępowańwsprawachpozasądowegorozwiązywaniasporówzkonsumentamiwrozumieniutejustawy
jestRzecznikFinansowy(Al.Jerozolimskie87,02-001Warszawa;
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

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.
BRE Ubezpieczenia towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
ul.Ks.I.Skorupki5,00-963Warszawa
tel.:+48224447000 •fax.:+48224447002
www.breubezpieczenia.pl

SądRejonowydlam.st.Warszawy
XIIWydziałGospodarczyKrajowegoRejestruSądowego,
KRS0000271543•REGON140806789•NIP1070006155
WysokośćKapitałuZakładowego: 107912677PLN,opłaconywcałości

