
§ 1
Postanowienia ogólne

NiniejszeOgólneWarunkiUbezpieczeniaNiezdolnościdoPracyZarob-
kowej Posiadacza Pojazdu, zwane dalej OWU, stanowią podstawę
do zawierania przez BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń
iReasekuracjiS.A., zwanedalejBREUbezpieczenia, zosobami fizycz-
nymiumówubezpieczenia,którychprzedmiotemjestudzielenieprzez
BREUbezpieczeniaochronyubezpieczeniowej.

§ 2
definicje pojęć

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

pieczenieizawierającyUmowęorazzobowiązanydozapłatyskład-
ki. Ubezpieczający jest w niniejszej Umowie jednocześnie Ubez-
pieczonym, na rzecz którego BREUbezpieczenia udziela ochrony
ubezpieczeniowej.

2. Posiadacz pojazdu – osoba posiadająca prawo własności pojaz-
du.

3. Umowa–umowaubezpieczeniazawartamiędzyBREUbezpiecze-
niaaUbezpieczającymnapodstawieniniejszychOWU.

4. Polisa – dokument potwierdzający zawarcie Umowy lub automa-
tyczne jejprzedłużenie.

5. suma ubezpieczenia–kwotaokreślonawPolisiestanowiącagór-
nągranicęodpowiedzialnościBREUbezpieczenia.

6. Pojazd–samochódosobowyalbosamochódciężarowyodopusz-
czalnejmasie całkowitej do 3,5 (trzech i pół) tony, zarejestrowany
wRzeczpospolitej Polskiej stosowniedoprzepisówustawyPrawo
o ruchudrogowym, któregonumery rejestracyjne zostaływpisane
doPolisy.

7. Nieszczęśliwy wypadek – przypadkowe zdarzenie występujące
nagle,wywołaneprzyczynązewnętrzną, niezależneodwoli Ubez-
pieczającego;zanieszczęśliwywypadeknieuważasięzawałuser-
ca,udarumózgu i innychchorób,nawetwystępującychnagle.

8. Niezdolnośćdopracyzarobkowej–całkowitaitrwałaniezdolność
Ubezpieczającego do świadczenia jakiejkolwiekpracy na podsta-
wiestosunkupracy,umowycywilnoprawnej,wykonywaniawolne-
gozawodu lubprowadzeniadziałalnościgospodarczej.

9. Zamieszki– gwałtowne demonstracje lubwrogie akcje skierowa-
ne przeciwko władzy, których celem jest zmiana istniejącego po-
rządkuprawnego.

10. strajk– przerwaw pracy podjęta przez pracownikóww zamiarze
wymuszenia spełnienia żądań o charakterze politycznym, ekono-
micznymlubsocjalnym.

11. Terroryzm/sabotaż–nielegalne akcje indywidualne lub grupowe
organizowane z pobudek politycznych, religijnych lub ideologicz-
nych skierowane przeciwko osobom lub obiektomw celu zastra-
szenia ludności i dezorganizacji życia publicznego (terroryzm) lub
dezorganizacji funkcjonowania transportu publicznego, zakładów
produkcyjnych lubusługowych(sabotaż).

12. jazda próbna – posługiwanie się w ruchu drogowym pojazdem,
polegające na eksploatowaniu pojazdu w ramach badań i prób
prowadzonych przez przedsiębiorstwa produkujące pojazdy lub
ichczęścialboelementyichwyposażenia,atakżeprzezprowadzą-
ce takiebadaniaplacówkinaukowo–badawcze.

13. jazda testowa – posługiwanie się w ruchu drogowym pojazdem,
polegające na eksploatowaniu pojazduw ramach testowania po-
jazdu danej marki przez klienta salonu dealerskiego lub punktu
sprzedażykomisowej.

14. Okres eksploatacji– liczbapełnych lateksploatacji pojazdu liczo-
nych oddaty pierwszej rejestracji pojazdudokonanej w roku jego
produkcji, a jeżeli pierwsza rejestracja nastąpiła w kolejnym roku
porokuprodukcji, to liczonychod31grudniarokuprodukcjipojaz-
du.

§ 3
Przedmiot i zakres Ubezpieczenia

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczającego.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje niezdolność do pracy zarob-

kowej Ubezpieczającego powstałą bezpośrednio wskutek
nieszczęśliwego wypadku pojazdu związanego z:
1) ruchem pojazdu,
2) wysiadaniem lub wsiadaniem do pojazdu,
3) zatrzymaniem, postojem lub naprawą pojazdu,
4) załadunkiem, rozładunkiem lub wyładunkiem pojazdu

na trasie jazdy,
5) pożarem lub wybuchem pojazdu.

3. Na podstawie niniejszych OWU nie zawiera się Umów, jeżeli
okres eksploatacji pojazdu przekroczył 20 lat.

4. Na podstawie niniejszych OWU nie zawiera się umów ubez-
pieczenia w przypadku, gdy Ubezpieczający używa pojazd:
1) jako rekwizytu tzn. pojazd jest wykorzystywany w przed-

stawieniu teatralnym, w telewizji lub filmie,
2) do nauki jazdy,
3) jako taksówka lub jako pojazd służący do przewozu pa-

sażerów za opłatą,
4) do przewozu przesyłek kurierskich lub ekspresowych,
5) do wynajmu, w sytuacji gdy pojazd należy do wypoży-

czalni samochodów,

6) do jazd próbnych lub testowych,
7) do transportu towarów niebezpiecznych w rozumieniu

przepisów Ustawy o przewozie towarów niebezpiecz-
nych.

5. Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia powstałe
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Albanii, Andory, Au-
strii, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwa-
cji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hisz-
panii, Holandii, Irlandii, Islandii, Lichtenstein, Litwy, Luksem-
burga, Łotwy,Macedonii, Malty, Mołdawii, Monako, Niemiec,
Norwegii, Portugalii, Rosji (w części europejskiej), Rumunii,
San Marino, Serbii, Czarnogóry, Słowacji, Słowenii, Szwajca-
rii, Szwecji, Turcji (w części europejskiej), Ukrainy,Watykanu,
Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

§ 4
Wyłączenia odpowiedzialności

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

prowadził pojazdwstanie nietrzeźwości lubwstaniepoużyciu al-
koholu (wrozumieniuprzepisówUstawyowychowaniuwtrzeźwo-
ści i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) lub środków odurzających,
substancjipsychotropowychorazśrodkówzastępczych(wrozumie-
niu przepisówoprzeciwdziałaniu narkomanii) lub lekówopodob-
nym działaniu, a stan ten miał wpływ na powstanie lub rozmiar
szkody,

2) spowodowanychprzezUbezpieczającego, jeżeliw chwiliwypadku
nieposiadał uprawnieńdoprowadzeniapojazdu (prawo jazdyod-
powiedniejkategorii),oilebrakuprawnieńdokierowaniapojazdem
miałwpływnapowstanie lubrozmiarszkody,

3) spowodowanychwskutekusiłowaniapopełnienia lubpopełnienia
przestępstwaprzezUbezpieczającego,

4) powstałych wskutek napaści lub wrogich działań obcych sił zbroj-
nych(niezależnie,czywypowiedzianowojnę,czynie),wojnydomo-
wej,zamieszek,strajków,sabotażu, rebelii, rewolucji, stanuwojen-
negolubaktuterroryzmu,atakżepodczasczynnegoudziałuwblo-
kadachdróg,akcjachprotestacyjnych,

5) spowodowanychbezpośrednio lubpośrednioenergią jądrową lub
promieniowaniemradioaktywnym,

6) spowodowanychpróbąsamobójstwa,samookaleczeniemluboka-
leczeniemnawłasnąprośbę,

7) związanychzudziałemwwyścigachsamochodowych,konkursach,
rajdach, treningach,atakżepodczaspróbszybkościowych,

8) powstałychwskutekchorobypsychicznej,niedorozwojuumysłowe-
go lubzaburzeńpsychicznychUbezpieczającegooraz ichskutków,
atakżeatakukonwulsji,epilepsji,

9) powstałych podczas kierowania pojazdem niezarejestrowanym
naterytoriumRzeczpospolitejPolskiej,apodlegającymobowiązko-
wirejestracjizgodniezprzepisamiustawyPrawooruchudrogowym
lub pojazdem, który nie posiadał ważnego badania technicznego,
potwierdzonegoodpowiednimwpisemdodowodurejestracyjnego
lubpotwierdzonegoinnymdokumentem,albododatkowegobada-
niatechnicznegookreślonegowustawiePrawooruchudrogowym,
o ilestantechnicznypojazdumiałwpływnapowstanie lubrozmiar
szkody,

10) spowodowanychzwinyumyślnejUbezpieczającego,
11) spowodowanych wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczające-

go,chybażezapłataodszkodowaniaodpowiadawdanychokolicz-
nościachwzględomsłuszności.

§ 5
Zawarcie Umowy

1. Zawarcie Umowy następuje na podstawie wniosku o ubezpie-
czenie, złożonegoprzezUbezpieczającegodoBREUbezpiecze-
nia wyłącznie za pośrednictwem serwisu internetowego lub te-
lefonu.

2. Wniosek ten stanowi integralną częśćUmowy.
3. DoUmowymazastosowanieRegulaminświadczeniausługdro-

gą elektroniczną, stanowiący integralną częśćUmowy.
4. Ubezpieczającyobowiązanyjestudzielićodpowiedzinawszyst-

kiepytaniazamieszczonewewnioskuoubezpieczenie lubskie-
rowanedoniegonapiśmie przed zawarciemUmowy.

5. BRE Ubezpieczenia zastrzega sobie prawo do uzależnienia za-
warciaUmowyod indywidualnej oceny ryzyka.

§ 6
Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialności

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

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

3. Nie później niż na6 tygodni przeddatą rozpoczęcia kolejnego
okresuubezpieczeniaBREUbezpieczeniapoinformujeUbezpie-
czającego o składce ubezpieczeniowej na następne 12 mie-
sięcy okresu ubezpieczenia, ustalonej w oparciu o zasady
kalkulacji składki ubezpieczeniowej, określone w Umowie,
w dniu jej zawarcia.

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

5. Umowa nie ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne
12miesięcy, jeżeliokreseksploatacjipojazduprzekroczył20lat.

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

7. Ubezpieczającymoże odstąpić od Umowy:

1) w terminie 30 dni, licząc od daty zawarcia Umowy, jeżeli
jestosobą fizyczną, awprzypadkugdy jestprzedsiębior-
cą – w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;

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

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

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

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

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

§ 7
Rozwiązanie Umowy

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

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

2) zdniemwypłatyświadczenia,
3) wrazienieopłaceniaskładki lub jejpierwszej ratywterminie

wprzypadkuautomatycznegoprzedłużeniaUmowynakolej-
nyokresubezpieczenia–zdniemdoręczeniaUbezpieczają-
cemu oświadczenia BRE Ubezpieczenia o wypowiedzeniu
Umowyze skutkiemnatychmiastowym.Wprzypadkubraku
wypowiedzenia Umowy przez BRE Ubezpieczenia, Umowa
wygasazkońcemokresu,zaktóryprzypadałaniezapłacona
składka,

4) wrazienieopłaceniakolejnejratyskładkiwterminie–zupły-
wem7 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczającegowe-
zwaniadozapłatykolejnejratyskładkiwysłanegopoupływie
terminu jej płatności z zagrożeniem, że brak zapłaty w tym
terminiespowodujeustanieodpowiedzialności,

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

6) zdniemodstąpieniaodUmowyzgodniez§6ust.7powyżej
albo jejwypowiedzeniazgodniezust. 2poniżej,

7) zdniemśmierciUbezpieczającego,
8) zdniemzmianysposobuużywaniaprzezUbezpieczającego

pojazdunaokreślonew§3ust. 4,
9) z dniem rozwiązania zawartych z BREUbezpieczenia i doty-

czącychtegosamegopojazduumów:ubezpieczeniaautoca-
sco oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojaz-
dówmechanicznychzaszkodypowstałewzwiązkuzruchem
pojazdu, a w przypadku zawarcia jednej z wymienionych
umów–zdniemrozwiązania tejumowy.

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

§ 8
składka

1. Składka ubezpieczeniowa ustalana jest na każdy 12 miesięczny
okres ochrony ubezpieczeniowej, według taryfy obowiązującej
wdniuzawarciaUmowylubwdniuprzesłania informacji,októrej
mowaw§6ust.3.Składkaustalanajestwoparciuoponiższekry-
teria:
1) Sumyubezpieczenia,
2) sposobupłatności składki,
3) innych czynników wpływających na prawdopodobieństwo

powstaniazdarzeniaobjętegoubezpieczeniem,októreBRE
UbezpieczeniazapytywałoprzyzawieraniuUmowy.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
NIEZdOLNOśCI dO PRACy ZAROBKOWEj POsIAdACZA POjAZdU



2. W uzasadnionych przypadkach przy zawieraniu Umowy BRE
Ubezpieczenia przy ustalaniu wysokości składki może uwzględ-
nić inneniżwskazanewust. 1 kryteria indywidualne,wszczegól-
nościdotycząceUbezpieczającego.

3. Jeśli w Umowie nie ustalono inaczej, składki są ustalane za 12
–miesięcznyokresubezpieczenia,przyczymdopuszczasięmoż-
liwośćzapłatyskładkiw równych ratach.

4. Wysokośćskładki lubjej ratyorazterminyjejpłatnościsąokreślo-
ne w Polisie. Za datę zapłaty składki lub pierwszej raty składki
wmomenciezawarciaUmowyprzyjmujesiędatęuznaniarachun-
ku bankowego BRE Ubezpieczenia, chyba że strony umówiły się
inaczej.Wprzypadkupłatności kolejnych rat składki orazpłatno-
ści składki lub rat składki z tytułu automatycznego przedłużenia
Umowy za datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku
bankowego BRE Ubezpieczenia pełną kwotą składki lub raty
składki.

5. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną
zmianę prawdopodobieństwa zajścia wypadku, każda ze stron
możeżądaćodpowiedniejzmianywysokościskładki,poczynając
oddnia,gdyzaszłataokoliczność,jednakniewcześniejniżodpo-
czątkubieżącegookresuubezpieczenia.Wraziezgłoszeniatakie-
go żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć
Umowęzeskutkiemnatychmiastowym.

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

7. Wrazie rozwiązaniaUmowyprzedupływemokresu,na jakizosta-
ła zawarta lub automatycznie przedłużona, Ubezpieczającemu
przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony
ubezpieczeniowej

8. Składkę podlegającą zwrotowi, o której mowa powyżej, liczy się
proporcjonalniedookresuniewykorzystanejochronyubezpiecze-
niowej.

§ 9
Obowiązki Ubezpieczającego

1. W czasie trwania Umowy Ubezpieczający obowiązany jest:
1) w ciągu 5 dni roboczych zawiadomić BREUbezpieczenia

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

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

2. W razie zajścia nieszczęśliwegowypadku Ubezpieczający zo-
bowiązany jest:
1) powiadomić Policję i pogotowie o wypadku drogowym

oraz jego ofiarach,
2) poddać się leczeniu i stosować się do zaleceńmających

na celu złagodzenie skutków wypadku,

3) umożliwić BRE Ubezpieczenia dokonanie czynności nie-
zbędnych do ustalenia okoliczności powstania wypad-
ku, zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielić
w tym celu pomocy i wyjaśnień.

§ 10
Ustalenie wysokości świadczenia

1. Wysokość świadczenia z tytułu niezdolności do pracy zarob-
kowej Ubezpieczającego wskutek nieszczęśliwego wypadku
ustala się po stwierdzeniu, że istnieje związek przyczynowo
– skutkowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem pojazdu
a niezdolnością do pracy zarobkowej Ubezpieczającego.

2. W przypadku powstania niezdolności do pracy zarobkowej
Ubezpieczającego wskutek nieszczęśliwego wypadku, który
miałmiejscewokresie ochronyubezpieczeniowej, BREUbez-
pieczenia wypłaci świadczenie równe Sumie ubezpieczenia.

3. BRE Ubezpieczenia przyznaje prawo do świadczenia, jeżeli
łącznie zostały spełnione następujące warunki:
1) niezdolność do pracy Ubezpieczającego trwa nieprze-

rwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy,
2) zgodnie zwiedząmedyczną brak jest pozytywnych roko-

wań na odzyskanie przez Ubezpieczającego zdolności
do pracy zarobkowej w przyszłości,

3) okres niezdolności do pracy zarobkowej rozpoczął się
nie później niż przed upływem 180dni od daty nieszczę-
śliwego wypadku.

4. Ubezpieczający upoważnia BRE Ubezpieczenia do zasięga-
nia opinii lekarzy prowadzących leczenie oraz innych osób
lub urzędów w sprawach związanych z wypadkiem, o ile
otrzymanie tego rodzaju informacji jest niezbędne do rozpa-
trzenia zasadności roszczenia.

5. Po zgłoszeniu roszczenia z tytułu niezdolności do pracy za-
robkowej BRE Ubezpieczenia może zażądać od Ubezpiecza-
jącego poddania się badaniom lekarskim u konsultanta me-
dycznego wskazanego przez BRE Ubezpieczenia i na koszt
BRE Ubezpieczenia.

§ 11
Wypłata świadczenia

1. Ubezpieczającyobowiązany jestdostarczyćdoBREUbezpieczenia
dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę świad-
czenia.

2. BREUbezpieczeniazastrzegasobieprawodoweryfikacjiprzedłożo-
nychmudokumentów.

3. BREUbezpieczeniawypłaci świadczeniewterminie30dnioddaty
otrzymania zawiadomienia owypadku, chyba żewyjaśnienie oko-
licznościkoniecznychdoustaleniaodpowiedzialności lubwysoko-
ściświadczeniawterminie30dniokazałosięniemożliwe.Wówczas
świadczeniezostaniewypłaconewciągu14dnioddnia,wktórym
przyzachowaniunależytej starannościwyjaśnienie tychokoliczno-
ści było możliwe, z tym że BRE Ubezpieczenia wypłaci bezsporną
część świadczeniaw terminie 30dni oddatyotrzymania zawiado-
mieniaowypadku.

4. BRE Ubezpieczenia może odmówić wypłaty świadczenia, jeżeli
Ubezpieczającyniepodał dowiadomościBREUbezpieczeniazna-
nychsobieokoliczności,októrebyłpytanywewnioskuubezpiecze-
niowymalboprzedzawarciemUmowywinnychpismachlubteżnie
poinformowałozmianietychokolicznościwterminachokreślonych
w § 9 ust. 1 pkt. 1, a zdarzenie objęte ubezpieczeniem powstało
naskutektychokoliczności. Jeżelidonaruszeniaobowiązkówinfor-
macyjnychdoszło zwinyumyślnej Ubezpieczającego,w raziewąt-
pliwości przyjmuje się, że zdarzenie objęte ubezpieczeniem i jego
następstwasąskutkiemniepodanychokoliczności.

§ 12
Postanowienia końcowe

1. DoUmowymogąbyćwprowadzone,zazgodąstron,postanowienia
dodatkowelubodmienneodustalonychwniniejszychOWU.

2. Wszystkiepostanowieniadodatkowe lubodmienneodustalonych
wniniejszychOWU,w tym równieżwszelkie zmianyUmowydoko-
nanewtrakcie jej trwaniamusząbyćpotwierdzonepoprzezwysta-
wienieaneksudoUmowyprzezBREUbezpieczenia.

3. WszelkiezawiadomieniaorazoświadczeniadotycząceUmowymo-
gąbyćskuteczniedokonywaneprzezstronyUmowy:
1) na piśmie na adres Ubezpieczającego oraz BRE Ubezpiecze-

nia,
2) faxemdoBREUbezpieczenia,
3) drogą elektroniczną na adresmailowy: bok@breubezpiecze-

nia.pl oraz adres Ubezpieczającego podany we wniosku
oubezpieczenie,

4) wrozmowietelefonicznejrejestrowanejiarchiwizowanejprzez
BREUbezpieczenia,

5) zapośrednictwemserwisuinternetowego,wktórymzostałzło-
żonywniosekoubezpieczenie.

4. JeżeliUbezpieczającyniezgadzasięzdecyzjamiBREUbezpieczenia
co do odmowy zaspokojenia roszczenia lub wysokości świadcze-
nia,bądźchciałbyzłożyćskargęlubzażaleniezwiązanezzawarciem
Umowy, lub jejwykonaniem,możeonwystąpićzwnioskiemoroz-
patrzeniesprawy,skierowanymdoZarząduBREUbezpieczenia.

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

6. WsprawachnieuregulowanychniniejszymiOWUstosujesięprzepi-
syprawapolskiego,wtymKodeksuCywilnego,ustawyodziałalno-
ściubezpieczeniowejorazinneobowiązująceaktyprawne.

7. WszelkiesporywynikającezUmowymogąbyć rozpatrywaneprzez
sąd właściwości ogólnej albo przez sąd właściwy dla miejsca za-
mieszkania Ubezpieczającego albomiejsca zamieszkania lub sie-
dzibyuprawnionegozUmowy.

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

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