
§ 1
Postanowienia ogólne

NiniejszeOgólneWarunkiUbezpieczeniaOchronyPrawnejPosiadacza
Pojazdu, zwane dalej OWU, stanowią podstawę do zawierania, przez
BREUbezpieczeniaTowarzystwoUbezpieczeńiReasekuracjiS.A.,zwa-
nedalejBREUbezpieczenia, zosobami fizycznymiumówubezpiecze-
nia, których przedmiotem jest udzielenie przez BRE Ubezpieczenia
ochronyubezpieczeniowej.

§ 2
Definicje pojęć

Przez pojęcia użyte w OWU rozumie się:

1. Ubezpieczający–posiadaczpojazdu,składającywniosekoubez-
pieczenieizawierającyUmowęorazzobowiązanydozapłatyskład-
ki. Ubezpieczający jest w niniejszej Umowie jednocześnie Ubez-
pieczonym, na rzecz którego BRE Ubezpieczenia udziela ochrony
ubezpieczeniowej.

2. Posiadaczpojazdu–osobaposiadającaprawowłasnościpojazdu.

3. Umowa –umowaubezpieczeniazawartamiędzyBREUbezpie-
czeniaaUbezpieczającymnapodstawieniniejszychOWU.

4. Polisa – dokument potwierdzający zawarcie Umowy lub automa-
tycznej 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. Zdarzenieszkodowe–zdarzenieobjętepostanowieniamiUmowy,
mające związek z użytkowaniem Pojazdu, które może doprowa-
dzić do poniesienia przez Ubezpieczającego kosztów ochrony
prawnej.

8. Osobybliskie–małżonek,konkubentorazdzieciwłasne,przyspo-
sobione lubprzyjętenawychowanie.

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. Okres eksploatacji– liczbapełnych lateksploatacji pojazdu liczo-
nych oddaty pierwszej rejestracji pojazdudokonanej w roku jego
produkcji, a jeżeli pierwsza rejestracja nastąpiła w kolejnym roku
po rokuprodukcji, to liczonychod31grudnia rokuprodukcji po-
jazdu.

§ 3
Przedmiot i zakres Ubezpieczenia

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ponoszenie kosztów związa-
nych z ochroną prawną interesów Ubezpieczającego w zakresie
przewidzianymwOWU,jeżelizdarzeniepowodującekonieczność
ochronyprawnejmiałozwiązekzużytkowaniemlubposiadaniem
pojazdu inastąpiłowokresieubezpieczenia.

2. Umowaniemoże zostać zawarta, jeżeli okres eksploatacji pojaz-
duprzekroczył20 lat.

3. NapodstawieniniejszychOWUniezawierasięumówubezpiecze-
niadlapojazdów:
1) używanych jako rekwizyty tzn. wykorzystywanych w przed-

stawieniu teatralnym,w telewizji lub filmie,
2) używanychdonauki jazdy,
3) używanych jako taksówki lub jako pojazdy służące do prze-

wozupasażerówzaopłatą,
4) używanychdoprzewozuprzesyłekkurierskich lubekspreso-

wych,
5) należących do wypożyczalni samochodów i służących

dowynajmu,
6) używanychdo jazdpróbnych lub testowych,
7) używanych do transportu towarówniebezpiecznychw rozu-

mieniu przepisów Ustawy o przewodzie towarów niebez-
piecznych.

4. BREUbezpieczeniazobowiązujesiędowysokościSumyubezpie-
czenia ponieść następujące koszty niezbędnej ochrony prawnej
Ubezpieczającego:
1) kosztyprocesuprzedsądempowszechnym,w tym:

a) wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego z tytułu
zastępstwa procesowego lub obrony, do wysokości
stawki minimalnej ustalonej zgodnie z odpowiednimi
przepisami regulującymi wysokość wynagrodzenia
zaczynności adwokata lub radcyprawnego,

b) kosztysądowe,
c) kosztyzasądzoneodUbezpieczającegonarzeczstrony

przeciwnej,
2) wynagrodzenieadwokata lub radcyprawnegoz tytułu repre-

zentacji przed organami administracji publicznej wwysoko-
ści faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej jednak
niżdokwoty6%Sumyubezpieczeniazakażdą instancję,

3) kosztypostępowaniaegzekucyjnegowwysokościfaktycznie
poniesionych, jednak w wysokości nie większej niż łącz-
nie20%Sumyubezpieczenia.

5. Ochronęprawnąuważasięzaniezbędną, jeżeli:
1) istniejąprzesłankidokorzystnegodlaUbezpieczającegoza-

kończeniasprawy,
2) ochrona interesów prawnych nie jest sprzeczna z dobrymi

obyczajami,
3) koszty ochrony interesów prawnych nie są rażąco wysokie

wporównaniuzzamierzonymcelem.
6. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty związane z następ-

stwem zdarzeń mających związek z użytkowaniem lub posiada-
niempojazduwzakresie:
1) dochodzeniaroszczeńodszkodowawczychztytułudoznanej

szkodynaosobielubmieniu,dojakichdoszłownastępstwie
kolizji lubwypadkudrogowego,

2) obrony w postępowaniach karnych wszczętych przeciwko
Ubezpieczającemuwnastępstwiekolizjilubwypadkudrogo-
wegolubnaruszeniaprzepisówobowiązującegoprawaoru-
chudrogowymzzastrzeżeniemust. 7,

3) reprezentacjiwpostępowaniuwsprawiezatrzymaniaprawa
jazdy Ubezpieczającego lub dowodu rejestracyjnego pojaz-
duwymienionegowUmowie, o ile to postępowanie zostało
wszczętew następstwie kolizji lubwypadku drogowego lub
naruszenia lubpodejrzeniaonaruszenieprzepisówobowią-
zującegoprawao ruchudrogowym.

7. W odniesieniu do postępowań karnych ochrona ubezpieczenio-
wa dotyczy wyłącznie tych czynów, w których karalne jest nie-
umyślne popełnienie danego czynu. W przypadku stwierdzenia
winy umyślnej w prawomocnym orzeczeniu sądu, BRE Ubezpie-
czenia przysługuje prawo żądania zwrotu od Ubezpieczającego
uprzedniowypłaconychświadczeń.

8. Ochronaubezpieczeniowanieobejmujezdarzeńszkodowychza-
istniałych przed zawarciemUmowy lubpozostającychwzwiązku
przyczynowym ze zdarzeniem, które zaistniało przed zawarciem
Umowy.

9. Ochronąubezpieczeniowąobjęte są jedynie zdarzenia zaistniałe
na terytoriumRzeczpospolitej Polskiej.

§ 4
Wyłączenia odpowiedzialności

1. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
1) zdarzeń, w czasie których Ubezpieczający w chwili wy-

padkuprowadził pojazdwstanienietrzeźwości lubwsta-
nie po użyciu alkoholu (w rozumieniu przepisów Ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi) lub środków odurzających, substancji psychotro-
powych oraz środków zastępczych (w rozumieniu przepi-
sów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii) lub leków
opodobnymdziałaniu, a stan tenmiał wpływnapowsta-
nie lub rozmiar szkody,

2) roszczeń wynikających ze zdarzeń powstałych w wyniku
rażącegoniedbalstwaUbezpieczającego, chybażezapła-
ta odszkodowania odpowiadawdanych okolicznościach
względom słuszności,

3) roszczeń wysuwanych przez osoby bliskie w stosunku
do Ubezpieczającego,

4) roszczeń dotyczących kolizji lub wypadków drogowych,
jeżeli Ubezpieczający będący kierowcą pojazdu nie po-
siadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem
(prawo jazdy odpowiedniej kategorii), o ile brak upraw-
nień do kierowania pojazdem miał wpływ na powstanie
lub rozmiar szkody,

5) roszczeń dotyczących kolizji lub wypadków drogowych,
jeżeli pojazdnie był dopuszczonydo ruchu lubnie posia-
dał aktualnych badań technicznych potwierdzonych od-
powiednim wpisem do dowodu rejestracyjnego lub po-
twierdzonych innymdokumentemalbododatkowegoba-
dania technicznego określonego w ustawie Prawo o ru-
chu drogowym, o ile stan techniczny pojazdumiał wpływ
na powstanie lub rozmiar szkody,

6) roszczeń wynikających z uczestnictwa w wyścigach sa-
mochodowych lub treningach do takich imprez, konkur-
sach lub podczas prób szybkościowych,

7) zdarzeń ubezpieczeniowych powstałych wskutek umyśl-
nego działania Ubezpieczającego lub związanych
z umyślnym popełnieniem przez Ubezpieczającego prze-
stępstwa lub wykroczenia,

8) zdarzeńpowstałychwskuteknapaści lubwrogichdziałań
obcych sił zbrojnych (niezależnie, czy wypowiedziano
wojnę, czynie),wojnydomowej, zamieszek, strajków, sa-
botażu, rebelii, rewolucji, stanu wojennego lub aktu ter-
roryzmu, a także podczas czynnego udziału w blokadach
dróg, akcjach protestacyjnych,

9) zdarzeń powstałych wskutek użycia pojazdu w związku
zobowiązkowymi świadczeniami na rzeczwojska lubpo-
licji lubwwyniku konfiskaty, nacjonalizacji, zarekwirowa-
nia, uszkodzenia lub zniszczenia spowodowanych w wy-
niku rozporządzeń jakiegokolwiek rządu lub władzy pań-
stwowej lub lokalnej,

10) reprezentowania interesów Ubezpieczającego przed or-
ganami administracyjnymi (z wyłączeniem § 3 ust. 6
pkt. 3), podatkowymi lub celnymi,

11) reprezentowania interesów Ubezpieczającego w postę-
powaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz sądami
i trybunałamimiędzynarodowymi,

12) roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem umów obejmujących bezpośrednio lub po-
średnio przewóz rzeczy lub osób, a także roszczeń z tytu-
łu szkody powstałej na towarach przewożonych pojaz-
demwymienionymwUmowie w celach zarobkowych,

13) kosztów poniesionych w postępowaniu wszczętym
wokresieodpowiedzialnościBREUbezpieczenia,wwyni-
ku apelacji lub wniesienia innego środka odwoławczego
lub zaskarżenia, jeżeli dotyczą postępowania wszczęte-
go przed rozpoczęciem okresu odpowiedzialności BRE
Ubezpieczenia,

14) dochodzenia roszczeń, które zostały przeniesione
na Ubezpieczającego w drodze przelewu wierzytelności
lub kosztów, do którychponiesienia zobowiązana jest in-
na osoba niż Ubezpieczający,

15) kosztów procesów w sprawach o odszkodowania, wyto-
czonych przeciwko Ubezpieczającemu, jak również od-
szkodowań, któremusi zapłacić Ubezpieczający,

16) kosztów ochrony prawnej pokrytych na podstawie innej
umowy ubezpieczenia,

17) obrony interesów prawnych Ubezpieczającego w postę-
powaniuwszczętymwzwiązkuzzarzutemnaruszenia za-
kazu postoju, zatrzymywania się lub parkowania w nie-
dozwolonymmiejscu,

18) kosztówponiesionych naopłacenie grzywien i innych kar
pieniężnych nałożonych na Ubezpieczającego,

19) kosztów,którychponiesienieniezostałouzgodnionezBRE
Ubezpieczenia,

20) roszczeńwobecBREUbezpieczeniaalbodziałającegowjego
imieniupodmiotuzajmującegosię likwidacjąszkód.

§ 5
Zawarcie Umowy

1. ZawarcieUmowynastępujenapodstawiewnioskuoubezpie-
czenie, złożonego przez Ubezpieczającego do BRE Ubezpie-
czenia wyłącznie za pośrednictwem serwisu internetowego
lub telefonu.

2. Wniosek ten stanowi integralną część Umowy.
3. Do Umowy ma zastosowanie Regulamin świadczenia usług

drogą elektroniczną, stanowiący integralną część Umowy.
4. Ubezpieczający obowiązany jest udzielić odpowiedzi

na wszystkie pytania zamieszczone we wniosku o ubezpie-
czenie lub skierowane do niego na piśmie przed zawarciem
Umowy.

5. Podczas trwania Umowy, a w szczególności po zgłoszeniu
zdarzenia szkodowego, BREUbezpieczeniama prawo dowe-
ryfikacji informacji podanych przez Ubezpieczającego
we wniosku oraz dokumentów potwierdzających te informa-
cje.

§ 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 upływem bieżące-
go okresu ubezpieczenia.

3. Nie później niż na 6 tygodni przed datą rozpoczęcia kolejne-
go okresu ubezpieczenia BRE Ubezpieczenia poinformuje
Ubezpieczającego o składce ubezpieczeniowej na następne
12miesięcyokresuubezpieczenia,ustalonejwoparciuozasady
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 12
miesięcy, jeżeli okreseksploatacji pojazduprzekroczył 20 lat.

6. Umowa nie ulega automatycznemu przedłużeniu na kolej-
ne 12miesięcy, jeżeli dokońcabieżącegookresuubezpiecze-
nia Ubezpieczający nie opłacił wymagalnej składki ubezpie-
czeniowej w pełnej wysokości.
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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 odUmowy, nie zwalniaUbezpieczającegozobo-
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. Rozwiązanie Umowy następuje:
1) z upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, lub

automatycznie przedłużona w przypadku złożenia pi-
semnego oświadczenia o nie wyrażeniu zgody na prze-
dłużenie Umowy na kolejny okres ubezpieczenia zgod-
nie z § 6 ust. 1,

2) z chwilą wypłaty lub wypłat odszkodowania w łącznej
kwocie równej Sumie ubezpieczenia ustalonej w Polisie,

3) w razie nieopłacenia składki lub jej pierwszej raty w ter-
minie w przypadku automatycznego przedłużenia Umo-
wynakolejnyokresubezpieczenia–zdniemdoręczenia
Ubezpieczającemu oświadczenia BRE Ubezpieczenia
o wypowiedzeniu Umowy ze skutkiem natychmiasto-
wym. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy przez
BRE Ubezpieczenia, Umowa wygasa z końcem okresu,
za który przypadała nie zapłacona składka,

4) w razie nieopłacenia kolejnej raty składki w terminie
–zupływem7dni oddniaotrzymaniaprzezUbezpiecza-
jącego wezwania do zapłaty kolejnej raty składki wysła-
negopoupływie terminu jej płatności, z zagrożeniem, że
brak zapłaty w tym terminie spowoduje ustanie odpo-
wiedzialności,

5) z dniem zbycia lub wyrejestrowania pojazdu, z wyjąt-
kiem przypadków, gdy zbycie pojazdu następuje
na rzecz kredytobiorcy lub korzystającego z pojazdu od-
danego w leasing – odpowiednio w ramach umowy kre-
dytowej lub leasingowej–podwarunkiemwcześniejsze-
go zawiadomienia BRE Ubezpieczenia o zmianach
w tych umowach,

6) z dniem odstąpienia od Umowy zgodnie z § 6 ust. 7 po-
wyżej,

7) z dniem zmiany sposobu używania Ubezpieczonego po-
jazdu na określone w § 3 ust. 3,

8) z dniem rozwiązania zawartych z BRE Ubezpieczenia
i dotyczących tego samego pojazdu umów: ubezpiecze-
nia autocasco oraz ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej pojazdów mechanicznych za szkody powstałe
w związku z ruchem pojazdu, a w przypadku zawarcia
jednej z wymienionych umów – z dniem rozwiązania tej
umowy.

§ 8
Suma Ubezpieczenia

1. OkreślonawPolisieSumaubezpieczenia stanowi górną granicę
odpowiedzialności BRE Ubezpieczenia z tytułu wszystkich zda-
rzeń, które zaszływ każdym 12-miesięcznymokresie, na jaki za-
wartoUmowę lubautomatycznieprzedłużono.

2. Suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu o kwoty wypłaconych
świadczeń, o ile zdarzenia, z tytułu którychwypłacono te świad-
czenia,zaszływtymsamym12-miesięcznymokresie,naktóryza-
warto Umowę lub automatycznie przedłużono, aż do jej wyczer-
pania.

§ 9
Składka

1. Składkaubezpieczeniowaustalana jestnakażdy12miesięczny
okres ochrony ubezpieczeniowej według taryfy obowiązującej
wdniuzawarciaUmowylubwdniuprzesłania informacji,októrej
mowaw § 6 ust. 3. Składka ustalana jest w oparciu o poniższe
kryteria:
1) Sumyubezpieczenia,
2) sposobupłatności składki,
3) innych czynników wpływających na prawdopodobieństwo

powstania zdarzenia szkodowego lub na wysokość świad-
czenia, o któreBREUbezpieczenia zapytywałoprzyzawiera-
niuUmowy.

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

3. JeśliwUmowienieustalonoinaczej,składkisąustalanenapozio-
mierocznym,przyczymdopuszczasięmożliwośćzapłatyskładki
w równych ratach w terminach i wysokościach określonych we
wniosku.

4. Wysokośćskładki lubjej ratyorazterminyjejpłatnościsąokreślo-
ne w Polisie. Za datę zapłaty składki lub pierwszej raty składki
w momencie zawarcia Umowy, przyjmuje się datę uznania ra-
chunkubankowegoBREUbezpieczenia,chybażestronyumówiły
się inaczej.Wprzypadkupłatnościkolejnychratskładkiorazpłat-
ności składki lub rat składki z tytułu automatycznego przedłuże-
niaUmowyzadatęzapłatyprzyjmujesiędzieńuznania rachunku
bankowego BRE Ubezpieczenia pełną kwotą składki lub raty
składki.

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

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

7. Składkępodlegającązwrotowi,októrejmowawustępiepowyżej,
liczy się proporcjonalnie do okresu niewykorzystanej ochrony
ubezpieczeniowej.

§ 10
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 adresu zameldowania, adresu koresponden-
cyjnego, adresu poczty elektronicznej),

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

2. W raziepowstania zdarzenia szkodowegoUbezpieczającyzo-
bowiązany jest:
1) w ciągu 7 dni roboczych poinformować BREUbezpiecze-

nia o zaistnieniu zdarzenia szkodowego, wyjaśnić
wszystkie okoliczności zdarzenia oraz przedłożyć mate-
riały dowodowe i dokumenty,

2) użyć wszelkich dostępnych środków w celu zmniejsze-
nia i ograniczenia przewidywanych kosztów,

3) unikać działań lub zaniechać działań, które mogłoby
spowodować niepotrzebne zwiększenie kosztów lub
trudności w uzyskaniu ich zwrotu od strony przeciwnej.

§ 11
Ochrona ubezpieczeniowa

1. BRE Ubezpieczenia ma obowiązek, w ciągu dwóch tygodni
od powzięcia od Ubezpieczającego informacji o zdarzeniu
ubezpieczeniowym oraz otrzymania dokumentów potrzeb-
nychdosprawdzeniazasadności roszczenia,w formiepisem-
nej potwierdzić udzielenie ochronyubezpieczeniowej lub od-
mówić świadczenia, podając przyczyny odmowy.

2. Jeżeli z całokształtu stanu faktycznego zuwzględnieniemsta-
nu prawnego i zebranego materiału dowodowego wynika, że
niemamożliwości korzystnego dla Ubezpieczającego zakoń-
czenia sprawy lub jej koszty pozostają w rażącej dysproporcji
do zamierzonego celu, BRE Ubezpieczenia ma obowiązek

niezwłocznie powiadomić o tym na piśmie Ubezpieczające-
go, podając uzasadnienie swojego stanowiska.

3. Ubezpieczającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru
adwokata lub radcy prawnego w zakresie reprezentowania
lub wspierania jego interesów w postępowaniu sądowym
lub pozasądowym.

§ 12
Wypłata świadczeń

1. Ubezpieczającyobowiązany jestdostarczyćdoBREUbezpieczenia
dokumentyniezbędnedorozpatrzeniawnioskuopokryciekosztów
ochronyprawnej.

2. BREUbezpieczeniazastrzegasobieprawodoweryfikacjiprzedłożo-
nychmudokumentów.

3. Kosztyniezbędnejochronyprawnej,októrychmowaw§3,sąwpła-
cane na wskazany przez Ubezpieczającego rachunek bankowy,
pootrzymaniuprzezBREUbezpieczeniadokumentówstwierdzają-
cych obowiązek ich zapłaty przezUbezpieczającegow terminie 14
dnioddatyotrzymaniatychdokumentów,o ileBREUbezpieczenia
potwierdziudzielenieochronyubezpieczeniowej.

4. Dokumentami, októrychmowawust. 3powyżej sąwszczególno-
ści faktury, wezwania sądów lub innych organów, a także odpisy
orzeczeńsądówlubinnychorganów.

§ 13
Zwrot świadczeń

1. W przypadku, gdy BRE Ubezpieczenia wypłaciło koszty niezbęd-
nejochronyprawnej,októrychmowaw§3,Ubezpieczającyzobo-
wiązany jest do poinformowania BRE Ubezpieczenia o sposobie
zakończeniasprawyiprzekazaniakopiiwyrokusadowego,ugody
lub innego dokumentu potwierdzającego zakończenie sprawy,
w terminie7dniodotrzymania tegodokumentu.

2. W przypadku, gdy BRE Ubezpieczenia wypłaciło koszty niezbęd-
nejochronyprawnej,októrychmowaw§3,anamocyprawomoc-
nego wyroku sądowego, ugody lub innego dokumentu potwier-
dzającegozakończeniesprawyUbezpieczającyuzyskałodstrony
przeciwnej zwrot tych kosztówwcałości lub części, zobowiązany
jest on do zwrotu BREUbezpieczenia odzyskanych kwot bezwe-
zwania,wciągu7dnioduzyskaniazwrotuodstronyprzeciwnej.

§ 14
Postanowienia końcowe

1. DoUmowymogąbyćwprowadzone,zazgodąstron,postanowie-
niadodatkowe lubodmienneodustalonychwniniejszychOWU.

2. Wszystkie postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalo-
nychwniniejszychOWU,w tym równieżwszelkiezmianyUmowy
dokonanew trakcie jej trwaniamusząbyćpotwierdzonepoprzez
wystawienieaneksudoUmowyprzezBREUbezpieczenia.

3. Wszelkie zawiadomienia oraz oświadczenia dotyczące Umowy
mogąbyćskuteczniedokonywaneprzezstronyUmowy:
1) napiśmienaadresUbezpieczającegoorazBREUbezpieczenia,
2) faxemdoBREUbezpieczenia,
3) drogą elektroniczną na adres mailowy: bok@breubezpie-

czenia.pl oraz adresUbezpieczającego podanywewniosku
oubezpieczenie,

4) w rozmowie telefonicznej rejestrowanej i archiwizowanej
przezBREUbezpieczenia,

5) zapośrednictwemserwisu internetowego,wktórymzłożony
zostałwniosekoubezpieczenie.

4. JeżeliUbezpieczającyniezgadzasięzdecyzjamiBREUbezpiecze-
niacodoodmowyzaspokojenia roszczenia,bądźchciałbyzłożyć
skargę lubzażaleniezwiązanezzawarciemUmowy, lub jejwyko-
naniem, może on wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy,
skierowanymdoZarząduBREUbezpieczenia.

5. Wniosek, o którymmowaw ust. 4 powyżej zostanie rozpatrzony
wciągu30dnioddatywpływudoBREUbezpieczenia.

6. WsprawachnieuregulowanychniniejszymiOWUstosujesięprze-
pisyprawapolskiego,wtymKodeksuCywilnego,ustawyodziałal-
nościubezpieczeniowejoraz inneobowiązująceaktyprawne.

7. Wszelkie spory wynikające z Umowy mogą być rozpatrywane
przez sądwłaściwości ogólnej albo przez sądwłaściwy dlamiej-
sca zamieszkania Ubezpieczającego albo miejsca zamieszkania
lubsiedzibyuprawnionegozUmowy.

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. i mają zastosowanie
doUmówzawieranychoddnia08.04.2013r.

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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