
§ 1
Postanowienia ogólne

NiniejszeOgólneWarunki Ubezpieczenia PobytuwSzpitaluwwyniku
NieszczęśliwegoWypadkuPosiadaczaPojazdu,zwanedalejOWU,sta-
nowiąpodstawędozawieraniaprzezBREUbezpieczeniaTowarzystwo
Ubezpieczeń i Reasekuracji S. A., zwane dalej BRE Ubezpieczenia
zosobami fizycznymiumówubezpieczenia, którychprzedmiotemjest
udzielenieprzezBREUbezpieczeniaochronyubezpieczeniowej.

§ 2
Definicje

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 BRE Ubezpieczenia udziela ochrony
ubezpieczeniowej.

2. Posiadaczpojazdu–osobaposiadającaprawowłasnościpojazdu.
3. Umowa–umowaubezpieczeniazawartamiędzyBREUbezpiecze-

niaaUbezpieczającymnapodstawieniniejszychOWU.
4. Polisa – dokument potwierdzający zawarcie Umowy lub automa-

tyczne jejprzedłużenie.
5. Pojazd–samochódosobowyalbosamochódciężarowyodopusz-

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

6. Suma ubezpieczenia–kwotaokreślonawPolisiestanowiącagór-
nągranicęodpowiedzialnościBREUbezpieczenia.

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

8. Szpital – zakład lecznictwa zamkniętego przeznaczony dla cho-
rych,wymagającychopieki leczniczej, zabiegówoperacyjnych lub
zabiegów diagnostycznych, zapewniający chorym całodobową
opiekę średniego i wyższego personelu medycznego. Definicja
szpitala nie obejmuje ośrodków pomocy społecznej, domów po-
mocy społecznej, ośrodków dla psychicznie chorych, hospicjów
onkologicznych, ośrodkówdla leczenia uzależnień, ośrodków sa-
natoryjnych, ośrodków i szpitali rehabilitacyjnych i ośrodków wy-
poczynkowych.

9. Pobyt w szpitalu – stałe, nieprzerwane przebywanie Ubezpiecza-
jącegowszpitalu (bądźwszpitalach, jeżeli zmianaszpitalanastą-
piła w ramach kontynuacji leczenia) w celu leczenia, trwające nie
krócej niż 4 dni od dnia przyjęcia Ubezpieczającego do szpitala,
dodniawypisaniaUbezpieczającegozeszpitala.

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

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

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

13. 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.

14. 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.

15. Okres eksploatacji– liczbapełnych lateksploatacji pojazdu liczo-
nych oddaty pierwszej rejestracji pojazdudokonanej w roku jego
produkcji, a jeżeli pierwsza rejestracja nastąpiła w kolejnym roku
porokuprodukcji,toliczonychod31grudniarokuprodukcjipojazdu.

§ 3
Przedmiot i zakres Ubezpieczenia

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczającego.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje pobyt w szpitalu Ubezpie-

czającego, który rozpoczął się w trakcie trwania ochrony
ubezpieczeniowej, spowodowany bezpośrednio nieszczęśli-
wym wypadkiem pojazdu, zaistniałym w trakcie trwania
ochrony ubezpieczeniowej, związanym z:
1) ruchem pojazdu,
2) wysiadaniem lub wsiadaniem do pojazdu,
3) zatrzymaniem, postojem lub naprawą pojazdu na trasie

jazdy,
4) załadunkiem, rozładunkiem lub wyładunkiem pojazdu,
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 taksówkę 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 towarówniebezpiecznychw rozumieniuprze-

pisówUstawyoprzewozie towarówniebezpiecznych.
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, Lichtensteinu, Litwy, Luk-
semburga, Łotwy, Macedonii, Malty, Mołdawii, Monako, Nie-
miec, Norwegii, Portugalii, Rosji (w części europejskiej), Ru-
munii, San Marino, Serbii, Czarnogóry, Słowacji, Słowenii,
Szwajcarii, Szwecji, Turcji (w części europejskiej), Ukrainy,
Watykanu,Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

§ 4
Wyłączenia odpowiedzialności

1. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje wypadków:

1) spowodowanych przez Ubezpieczającego, jeżeli w chwili
wypadku prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości lub
w stanie po użyciu alkoholu (w rozumieniu przepisów
Ustawyowychowaniuw trzeźwości i przeciwdziałaniu al-
koholizmowi) lub środków odurzających, substancji psy-
chotropowych oraz środków zastępczych (w rozumieniu
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii) lub leków
opodobnymdziałaniu, a stan tenmiał wpływnapowsta-
nie lub rozmiar szkody,

2) spowodowanych przez Ubezpieczającego, jeżeli w chwili
wypadku nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojaz-
du (prawo jazdy odpowiedniej kategorii), o ile brak
uprawnień do kierowania pojazdem miał wpływ na po-
wstanie lub rozmiar szkody,

3) spowodowanych wskutek usiłowania lub popełnienia
przestępstwa przez Ubezpieczającego,

4) powstałych wskutek napaści lub wrogich działań obcych
sił zbrojnych, niezależnie, czy wypowiedziano wojnę, czy
nie, wojny domowej, zamieszek, strajków, sabotażu, re-
belii, rewolucji, stanu wojennego lub aktu terroryzmu,
a także podczas czynnego udziałuwblokadach dróg, ak-
cjach protestacyjnych,

5) spowodowanychbezpośrednio lubpośrednio energią ją-
drową lub promieniowaniem radioaktywnym,

6) spowodowanych próbą samobójczą, samookaleczeniem
lub okaleczeniem nawłasną prośbę,

7) związanych z udziałem w wyścigach samochodowych,
konkursach, rajdach, treningach, a także podczas prób
szybkościowych,

8) powstałych wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju
umysłowego lubzaburzeńpsychicznychUbezpieczające-
go oraz ich skutków, a także ataku konwulsji, epilepsji,

9) powstałychpodczaskierowaniapojazdemnie zarejestro-
wanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a podle-
gającym obowiązkowi rejestracji zgodnie z przepisami
ustawy Prawo o ruchu drogowym,

10) powstałych podczas kierowania pojazdem, który nie po-
siadał ważnego badania technicznego, potwierdzonego
odpowiednim wpisem do dowodu rejestracyjnego, lub
potwierdzonego innymdokumentem, albo dodatkowego
badania technicznegookreślonegowustawiePrawoo ru-
chu drogowym, o ile stan techniczny pojazdumiał wpływ
na powstanie lub rozmiar szkody,

11) spowodowanych zwiny umyślnej Ubezpieczającego,

12) spowodowanych wskutek rażącego niedbalstwa Ubez-
pieczającego, chybażezapłataodszkodowaniaodpowia-
da w danych okolicznościach względom słuszności.

2. Świadczenieniezostaniewypłacone, jeżelipobytwszpitalumiał
na celu jedyniewykonywaniezabiegów rehabilitacyjnych.

§ 5
Zawarcie Umowy

1. Zawarcie Umowy następuje na podstawie wniosku o ubez-
pieczenie złożonego przez Ubezpieczającego do BRE Ubez-
pieczenia wyłącznie za pośrednictwem serwisu internetowe-
go 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. BRE Ubezpieczenia zastrzega sobie prawo do uzależnienia
zawarcia Umowy od 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 upływem bieżące-
go okresu ubezpieczenia.

3. Nie później niż na 6 tygodni przed datą rozpoczęcia kolejnego
okresu ubezpieczenia BRE Ubezpieczenia poinformuje Ubez-
pieczającego o składce ubezpieczeniowej na następne 12mie-
sięcyokresuubezpieczenia,ustalonejwoparciuozasadykalku-
lacji składki ubezpieczeniowej, określonewUmowie,wdniu 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 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) zupływemokresu,na jakiUmowazostałazawarta, lubauto-

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

2) z chwilą wypłaty świadczenia w wysokości 100% Sumy
ubezpieczenia,

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-
nego po upływie terminu jej płatności z zagrożeniem, że
brak zapłaty w tym terminie spowoduje ustanie odpo-
wiedzialności.

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) z dniem odstąpienia od Umowy zgodnie z § 6 ust. 7 po-
wyżej albo jej wypowiedzenia zgodnie z ust. 2 poniżej,

7) z dniem śmierci Ubezpieczającego,
8) z dniem zmiany sposobu używania przez Ubezpieczają-

cego pojazdu na określone § 3 ust. 4,
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9) 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.

2. Ubezpieczający może wypowiedzieć Umowę w każdym cza-
sie z zachowaniem30-dniowego okresuwypowiedzenia, któ-
regobieg rozpoczynasięzdniemdoręczeniawypowiedzenia.

§ 8
Składka

1. Składka ubezpieczeniowaustalana 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.

2. W uzasadnionych przypadkach przy zawieraniu Umowy BRE
Ubezpieczenia przy ustalaniu wysokości składki może uwzględ-
nić inne niż wskazanewust. 1 kryteria indywidualnew szczegól-
nościdotycząceUbezpieczającego.

3. Jeśli w Umowie nie ustalono inaczej, składki są ustalane za 12-
miesięcznyokresubezpieczenia, przyczymdopuszczasięmożli-
wość zapłaty składki w równych ratach.Wysokość składki lub jej
raty oraz terminy jej płatności są określonew Polisie. Za datę za-
płaty składki lub pierwszej raty składki w momencie zawarcia
Umowy przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego BRE
Ubezpieczenia,chybażestronyumówiłysięinaczej.Wprzypadku
płatnościkolejnychratskładkiorazpłatnościskładkilubratskład-
ki z tytułu automatycznego przedłużenia Umowy za datę zapłaty
przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego BREUbezpie-
czeniapełnąkwotąskładki lub ratyskładki.

4. 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.

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. 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-
nychniezbędnychdokontaktuzBREUbezpieczenia (m. in.

zmiana sposobu używania pojazdu, zmiana adresu za-
meldowania,adresukorespondencyjnego,adresupoczty
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) wciągu7dnipowiadomićBREUbezpieczeniaowypadku,

2) powiadomić Policję i pogotowie o wypadku drogowym
oraz jego ofiarach,

3) poddać się leczeniu i stosować się do zaleceńmających
na celu złagodzenie skutków wypadku,

4) 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.

3. Ubezpieczający jestzobowiązanynawezwanieBREUbezpiecze-
niapoddaćsiębadaniomprzeprowadzonymprzezlekarzywska-
zanychprzezBREUbezpieczenia.Kosztybadań,wtymkosztywy-
nagrodzenia tych lekarzypokrywaBREUbezpieczenia.

§ 10
Ustalenie wysokości świadczenia

1. Wysokość świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku
nieszczęśliwego wypadku ustala się po stwierdzeniu, że ist-
nieje związekprzyczynowo–skutkowypomiędzynieszczęśli-
wym wypadkiem pojazdu a pobytem Ubezpieczającego
w szpitalu.

2. BRE Ubezpieczenia wypłaci Ubezpieczającemu świadczenie
równe sumie dziennych stawek wypadkowych, z zastrzeże-
niem ust. 4 oraz § 2 ust. 9.

3. Dzienna stawka wypadkowa jest równa 1 % Sumy ubezpie-
czenia z tytułu Umowy za każdy dzień pobytu w szpitalu.

4. Wkażdymkolejnym 12-miesięcznymokresie trwania ochrony
ubezpieczeniowej BREUbezpieczenia wypłaci łącznie świad-
czeniazaniewięcej niż 100dnipobytuwszpitaluwdanym12
–miesięcznym okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

5. 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.

§ 11
Wypłata świadczenia

1. Ubezpieczający obowiązany jest dostarczyć do BRE Ubezpie-
czenia dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wy-
płatę świadczenia, w tym dokumentację medyczną potwier-
dzającąpobytwszpitalu lubdokumentpotwierdzający lecze-
nie szpitalne orazhistorię pobytuw szpitaluwraz zpełną do-
kumentacją medyczną.

2. BRE Ubezpieczenia zastrzega sobie prawo do weryfikacji
przedłożonychmu dokumentów.

3. BRE Ubezpieczenia wypłaci świadczenie w terminie 30 dni
od daty zawiadomienia o wypadku, chyba że wyjaśnienie
okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności
lubwysokości świadczeniaw terminie 30dni okazało się nie-
możliwe. Wówczas świadczenie zostanie wypłacone w cią-
gu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej sta-
ranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, z tym
że BRE Ubezpieczenia wypłaci bezsporną część świadczenia
w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wy-
padku.

4. Wprzypadku gdypobytw szpitalu trwa ponad 14 dni, przeby-
wający w szpitalu Ubezpieczający może zgłosić wniosek
o dokonanie wypłaty części świadczenia. BREUbezpieczenia
może dokonać wypłaty części świadczenia pod warunkiem
otrzymania dokumentów koniecznych do podjęcia decyzji
owypłacie części świadczenia,w tymdokumentacjęmedycz-
ną potwierdzającą pobyt w szpitalu lub dokument potwier-
dzający leczenie szpitalne. Minimalnym okresem uprawnia-
jącym do zgłoszenia wniosku o dokonanie wypłaty części
świadczenia jest każdy kolejny 14-dniowy okres pobytu
w szpitalu.

5. BRE Ubezpieczenia może odmówić wypłaty świadczenia, je-
żeli Ubezpieczający nie podał do wiadomości BRE Ubezpie-
czenia znanych sobie okoliczności, o które był pytany we
wniosku ubezpieczeniowym albo przed zawarciem Umowy
w innych pismach lub też nie poinformował o zmianie tych
okoliczności w terminach określonych w § 9 ust. 1 pkt. 1,
a szkoda powstała na skutek tych okoliczności. Jeżeli do na-
ruszenia obowiązków informacyjnych doszło zwiny umyślnej
Ubezpieczającego, w razie wątpliwości przyjmuje się, że zda-
rzenie objęte ubezpieczeniem i jego następstwa są skutkiem
niepodanych okoliczności.

§ 12
Postanowienia końcowe

1. DoUmowymogąbyćwprowadzone,zazgodąstron,postanowie-
niadodatkowe lubodmienneodustalonychwniniejszychOWU.

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

3. Wszelkie zawiadomienia oraz oświadczenia dotyczące Umowy
mogąbyćskuteczniedokonywaneprzezstronyUmowy:
1) napiśmienaadresUbezpieczającegoorazBREUbezpiecze-

nia,
2) faxemdoBREUbezpieczenia,
3) drogą elektroniczną na adres: bok@breubezpieczenia.pl

orazadresUbezpieczającegopodanywewnioskuoubezpie-
czenie,

4) zapośrednictwemserwisu internetowego,wktórymzłożony
zostałwniosekoubezpieczenie,

5) w rozmowie telefonicznej rejestrowanej i archiwizowanej
przezBREUbezpieczenia.

4. JeżeliUbezpieczającyniezgadzasięzdecyzjamiBREUbezpiecze-
niacodoodmowyzaspokojenia roszczenia lubwysokościświad-
czenia, bądź chciałby złożyć skargę lub zażalenie związane z za-
warciem Umowy lub jej wykonaniem, może on wystąpić z wnio-
skiemorozpatrzeniesprawy,skierowanymdoZarząduBREUbez-
pieczenia.

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. imają zastosowa-
nie doUmówzawieranychoddnia08.04.2013 r.
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