
§ 1
Postanowienia ogólne

Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Natychmiastowej Pomocy
Assistance – Samochód zastępczy, zwane dalej OWU, stanowią pod-
stawę do zawierania przez BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpie-
czeńiReasekuracjiS.A.,zwanedalejBREUbezpieczenia,zosobamifi-
zycznymi,prawnymilubjednostkamiorganizacyjnyminieposiadający-
mi osobowości prawnej, umów ubezpieczenia, których przedmiotem
jestudzielenieprzezBREUbezpieczeniaochronyubezpieczeniowej.

§ 2
Definicje

Przez pojęcia użyte w niniejszych OWU rozumie się:
1. Centrum Pomocy– EuropAssistancePolskaSp. zo. o. zsiedzibą

wWarszawie,działającywimieniuBREUbezpieczeniapodmiotod-
powiedzialny za likwidację szkód w zakresie ubezpieczenia na-
tychmiastowejpomocyassistance.

2. 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.

3. 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.

4. Miejsce zamieszkania Ubezpieczonego – adres zamieszkania
na terenie Polski, jak również adres siedziby (w przypadku osób
prawnych) właściciela pojazdu wskazanego w dowodzie rejestra-
cyjnymalboadreszamieszkaniakierowcypojazdu.

5. Naprawapojazdu–usunięcienamiejscuzdarzenia,postojupojaz-
du,oilejesttomożliweprzyczynyuniemożliwiającej:kontynuowa-
niepodróżylubpowrótdomiejscazamieszkaniaUbezpieczonego.

6. 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 liczonychod31grudniarokuprodukcjipo-
jazdu.

7. Osoba uprawniona do korzystania z pojazdu – osoba, która we-
szławposiadanie dokumentówpojazduoraz klucza/karty lubpi-
lotasłużącegodo jegootwarcia iuruchomienia,zawiedzą izgodą
właściciela pojazdu lub innej osobyuprawnionej do rozporządza-
nianimi.

8. Pilot–osoba skierowanaprzezCentrumPomocynamiejsce zda-
rzenia.

9. Pojazd–samochódosobowyalbosamochódciężarowyodopusz-
czalnejmasie całkowitej do 3,5 (trzech i pół) tony, zarejestrowany
w Polsce stosownie do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogo-
wym,któregonumeryrejestracyjnezostaływpisanedoPolisy;zwy-
jątkiemmotorowerów i pojazdów szynowych, przyczepy, przycze-
py lekkiejoraznaczepy;

10. Polisa – dokument potwierdzający zawarcie Umowy lub jej auto-
matyczneprzedłużenie;

11. Punktobsługi–zakładnaprawczyposiadającyautoryzacjęprodu-
centa na dokonywanie napraw pojazdu danej marki lub inny za-
kład uzgodniony przez Ubezpieczonego z Centrum Pomocy,
podwarunkiem,żenie jestonwdalszejodległościodmiejscawy-
stąpieniazdarzenianiżnajbliższyzakładposiadającyautoryzację.

12. Wypadek drogowy – nagłe zetknięcie się z przedmiotem, osobą
lubzwierzęciemznajdującymsiępozapojazdem,wskutekktórego
nastąpiło uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu lub jego części
trwalezamontowanych.

13. Ubezpieczający–właściciel pojazdu, składającywniosekoubez-
pieczenieizawierającyUmowę,zobowiązanydoopłaceniaskładki.

14. Ubezpieczony–właścicielpojazdu lubOsobauprawnionadoko-
rzystaniazpojazdu.

15. Umowa – umowa ubezpieczenia natychmiastowej pomocy assi-
stance–samochódzastępczyzawartamiędzyBREUbezpieczenia
aUbezpieczającymnapodstawieniniejszychOWU.

§ 3
Przedmiot Ubezpieczenia

Przedmiotemubezpieczenia jestorganizacjanatychmiastowejpo-
mocyassistancezapośrednictwemCentrumPomocy i pokrycie jej
kosztów przez BRE Ubezpieczenia, w zakresie i na zasadach okre-
ślonych w niniejszych OWU.

§ 4
Zakres ubezpieczenia

1. BRE Ubezpieczenia obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody
powstałewwynikuwypadkudrogowegomającegomiejscenate-
rytoriumPolski.

2. Ubezpieczenieobejmujeudzielenienatychmiastowejpomocyas-
sistance, jeżeli pojazd został unieruchomionyw następstwie wy-
padkudrogowego.

3. Umowamożebyćzawarta,wwariancie:
a) Samochódzastępczy
b) Samochódzastępczy14

4. Zakresubezpieczenia określany jest przezUbezpieczającegopo-
przez wybranie jednego z wariantów ubezpieczenia, o których
mowapowyżejwust.3.BREUbezpieczeniaponosiodpowiedzial-
ność zgodnie zwybranymwariantemubezpieczeniawgranicach
limitówodpowiedzialnościokreślonychw§11.

5. ZakresochronyubezpieczeniowejwwariancieSamochódzastęp-
czyobejmuje:
1) naprawępojazdunamiejscuzdarzenia–wceluusprawnie-

nia pojazdu CentrumPomocy przysyła namiejscewypadku

drogowegopomocdrogową;zakresubezpieczeniaobejmu-
jewyłącznienaprawępojazdu(zwyłączeniempokryciakosz-
tów części) niezbędną do kontynuowania podróży lub po-
wrotu domiejsca zamieszkania Ubezpieczonego w sposób
bezpieczny i zgodnyzprzepisami,

2) holowanie pojazdu– jeżeli nie jestmożliwanaprawapojaz-
du,pilotodholujepojazddonajbliższegopunktuobsługial-
bo miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, jeżeli nie jest
ono w dalszej odległości odmiejsca wystąpienia zdarzenia
niżnajbliższypunktobsługi,

3) organizację wynajmu samochodu zastępczego i pokrycie
kosztówwynajmu samochodu klasy porównywalnej z klasą
pojazduUbezpieczonego, omaksymalnej pojemności silni-
ka2.000cm3namaksymalnyokres7dni, jeżeliUbezpieczo-
nemuprzysługiwało świadczenieholowaniapojazdu, o któ-
rymmowaw§4ust.5pkt2,apojazdniemożezostaćnapra-
wiony tegosamegodnia.

6. ZakresochronyubezpieczeniowejwwariancieSamochódzastęp-
czy 14obejmuje:
1) naprawępojazdunamiejscuzdarzenia–wceluusprawnie-

nia pojazdu CentrumPomocy przysyła namiejscewypadku
drogowegopomocdrogową;zakresubezpieczeniaobejmu-
jewyłącznienaprawępojazdu(zwyłączeniempokryciakosz-
tów części) niezbędną do kontynuowania podróży lub po-
wrotu domiejsca zamieszkania Ubezpieczonego w sposób
bezpieczny i zgodnyzprzepisami,

2) holowanie pojazdu– jeżeli nie jestmożliwanaprawapojaz-
du,pilotodholujepojazddonajbliższegopunktuobsługial-
bo miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, jeżeli nie jest
ono w dalszej odległości odmiejsca wystąpienia zdarzenia
niżnajbliższypunktobsługi,

3) organizację wynajmu samochodu zastępczego i pokrycie
kosztówwynajmu samochodu klasy porównywalnej z klasą
pojazduUbezpieczonego, omaksymalnej pojemności silni-
ka 2.000 cm3 na maksymalny okres 14 dni, jeżeli Ubezpie-
czonemu przysługiwało świadczenie holowania pojazdu,
októrymmowaw§4ust. 6pkt2, apojazdniemożezostać
naprawiony tegosamegodnia.

7. Świadczenia samochodu zastępczego nie obejmują kosztówpa-
liwa do pojazdu zastępczego, ubezpieczeń innych niż OC/AC
iopłatdodatkowych, rozumianych jakokaucjanapokrycieudzia-
łuwłasnego,podstawieniaorazzwrotupojazduzastępczegooraz
innychwymogówstawianychprzez firmywynajmującesamocho-
dy, jakrównieżniezwalniająUbezpieczonegozkonieczności po-
siadania karty kredytowej lub innych zabezpieczeńwymaganych
przyudostępnieniu samochoduzastępczegozgodniezogólnymi
warunkamiwynajmustosowanymiprzezwypożyczalnie.

8. Ubezpieczony jest zobowiązany zapoznać się z ogólnymi warun-
kami wynajmu oraz warunkami ubezpieczenia wynajmowanego
pojazduipostępowaćzgodniezotrzymanymipoleceniamiiwska-
zówkami.

§ 5
Pakiet informacyjny

CentrumPomocy, na życzenie Ubezpieczonego udzieli następujących
informacji na temat:
1. warunków pogodowych,
2. sugerowanych połączeń i objazdów, lokalizacji stacji benzy-

nowych i warsztatów,
3. sytuacji na przejściach granicznych,
4. podróży i turystyki (np. informacje na temat klimatuwdanym

kraju, szczepieńobowiązkowych,wiz, atrakcji turystycznych),
5. możliwości wypożyczenia samochodu,
6. możliwości skorzystania z sieci Centrum Pomocy w zakresie

holowania pojazdu,
7. usługodawców z sieci Centrum Pomocy,
8. procedur likwidacji szkód z posiadanych przez Ubezpieczo-

nych Polis ubezpieczeniowych: OC i/lub AC,
9. połączeń lotniczych i promowych,
10. kosztów paliwa i opłat drogowych we wskazanym kraju,
11. możliwości organizacji rozrywek (np. repertuar teatrów, kin,

oper, informacje o koncertach i innychwydarzeniach kultural-
nych, informacje na temat klubów wraz z ich adresami), wy-
darzeń sportowych (np. informacje o rozgrywkach sporto-
wych i ich wynikach).

§ 6
Wyłączenia odpowiedzialności

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody:
1. objęte zakresem ubezpieczenia pojazdów autocasco;
2. spowodowane umyślnie przez właściciela pojazdu albo osobę,

zktórąpozostajeonwewspólnymgospodarstwiedomowym;
3. powstałe podczas prowadzenia pojazdu przez właściciela

pojazdu lub Osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu:
a) jeżeli w chwili wypadku sprawca prowadził pojazdw sta-

nie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu (w ro-
zumieniu przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) lub środków odurza-
jących, substancji psychotropowych oraz środków za-
stępczych (w rozumieniu przepisów o Ustawy przeciw-
działaniu narkomanii) lub leków o podobnym działaniu,
a stan tenmiał wpływ na powstanie lub rozmiar szkody;

b) jeżeli w chwili wypadku sprawca nie posiadał uprawnień
do prowadzenia pojazdu (prawo jazdy odpowiedniej ka-
tegorii), o ile brak uprawnień do kierowania pojazdem
miał wpływ na powstanie lub rozmiar szkody;

4. w przypadku oddalenia się kierującego, będącego Osobą
uprawnioną do korzystania lub rozporządzania pojazdem,
z miejsca zdarzenia, gdy fakty towarzyszące temu wskazują
na działanie zmierzające do ukrycia okoliczności wyłączają-
cych odpowiedzialność BRE Ubezpieczenia, a mających
wpływ na powstanie lub rozmiar szkody;

5. powstałe podczas kierowania pojazdemniezarejestrowanym
na terytoriumPolski, a podlegającymobowiązkowi rejestracji
zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym;

6. powstałe podczas kierowania pojazdem, który nie posiadał
ważnego badania technicznego, potwierdzonego odpowied-
nim wpisem do dowodu rejestracyjnego lub potwierdzonego
innymdokumentem, albo dodatkowegobadania techniczne-
go określonego w ustawie Prawo o ruchu drogowym, o ile
stan techniczny pojazdu miał wpływ na powstanie lub roz-
miar szkody;

7. wynikające z uszkodzenia, będącego następstwem nie usu-
nięcia jego przyczyny po udzieleniu świadczenia przez BRE
Ubezpieczenia;

8. powstałe w pojazdach używanych w wyścigach lub trenin-
gach do wyścigów;

9. powstałe w pojazdach używanych do wynajmu zarobkowego
wwypożyczalniach samochodów;

10. powstałe w pojazdach używanych do nauki jazdy;
11. powstałe w pojazdach używanych jako rekwizyty lub do jazd

próbnych lub do jazd testowych;
12. powstałe podczas używania pojazdu jako narzędzia prze-

stępstwa, przez właściciela lub Osobę uprawnioną do korzy-
stania lub rozporządzania tym pojazdem;

13. powstałe w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie
z jego przeznaczeniem a także zaistniałe wskutek niewłaści-
wego załadowania lub przewożenia ładunku (bagażu);

14. spowodowane działaniami wojennymi, zamieszkami, straj-
kami, aktami terroru, sabotażem lub powstałe podczas uży-
cia pojazdu w związku z obowiązkowymi świadczeniami
na rzecz wojska, policji i innych podmiotów a także dotyczą-
ce pojazdów czynnie uczestniczących w akcjach protestacyj-
nych, blokadach dróg;

15. spowodowane działaniem: energii jądrowej, skażenia radio-
aktywnego, promieniowania laserowego lub maserowego
oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego;

16. w pojeździe wprowadzonym nielegalnie na terytorium Polski
tj. wówczas, gdy pojazd wprowadzony został na terytorium
Polski wbrew obowiązującym przepisom prawa, chyba że
ubezpieczający nie wiedział, bądź przy zachowaniu należytej
staranności nie mógł się dowiedzieć o tym, że pojazd został
wprowadzony nielegalnie przez osobę trzecią;

17. polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży baga-
żu, rzeczy osobistych i przedmiotów pozostawionych w po-
jeździe na czas holowania.

§ 7
Refundacja kosztów

1. BREUbezpieczenianiezwracakosztówponiesionychprzezUbez-
pieczonego, jeżeliniepowiadomiłozdarzeniu inieuzyskałzgody
Centrum Pomocy, nawet jeżeli są one objęte zakresem ubezpie-
czenia, a ich wysokość mieści się w granicach limitów odpowie-
dzialności, októrychmowaw§11.

2. Jeżeli z okoliczności sprawywynika, że Ubezpieczony z przyczyn
obiektywnych nie był w stanie zgłosić zdarzenia do Centrum Po-
mocyniezwłoczniepo jegozajściu,BREUbezpieczeniadokonuje
refundacji poniesionych przezUbezpieczonego kosztów zgodnie
zpostanowieniamiOWUdowysokości,wjakiejzostałybyonepo-
niesione, gdybydane świadczenie było bezpośrednio zorganizo-
wane iopłaconeprzezCentrumPomocy.

3. Refundacja, o której mowa w ust. 2 może zostać dokonana wy-
łącznie napodstawie oryginałów rachunków lub faktur za usługi,
których koszt Ubezpieczony poniósł w związku z wystąpieniem
zdarzeniaobjętegoubezpieczeniemwrazzoryginałamidowodów
ichzapłaty.

4. Wnioseko refundację należy złożyć pisemnie doCentrumPomo-
cynaadres: EuropAssistancePolskaSp. zo.o., ul.Wołoska5,
02-675Warszawa.

5. Wprzypadkuuznania zasadnościwnioskuo refundacjęCentrum
Pomocy, działającw imieniuBREUbezpieczenia, dokonujezwro-
tukosztówwterminie30dnioddniaotrzymaniawnioskuorefun-
dację. Jeżeli wyjaśnienie wszystkich okoliczności koniecznych
doustaleniaodpowiedzialnościBREUbezpieczeniaokażesięnie
możliwe w tym terminie, odszkodowanie zostanie wypłacone
w terminie 14dni oddnia,wktórymprzydołożeniunależytej sta-
ranności wyjaśnienia tych okoliczności było możliwe. W takim
przypadku wypłacana jest bezsporna część odzkodowania,
aUbezpieczonyotrzymujezawiadomienieoprzyczynachniemoż-
ności zaspokojenia rozszczeniawcałości lubczęści.

§ 8
Zawarcie umowy ubezpieczenia

1. ZawarcieUmowynastępujenapodstawiewnioskuoubezpiecze-
nie, złożonego przez Ubezpieczającego do BRE Ubezpieczenia
wyłączniezapośrednictwemserwisu internetowegolubtelefonu.

2. WniosekUbezpieczającegostanowi integralnączęśćUmowy.
3. DoUmowymazastosowanieRegulaminświadczeniausługdrogą

elektroniczną, stanowiący integralnączęśćUmowy.
4. Ubezpieczający obowiązany jest udzielić odpowiedzi na wszyst-

kie pytania zamieszczonewewniosku o ubezpieczenie lub skie-
rowanedoniegonapiśmieprzedzawarciemUmowy.

5. BREUbezpieczeniamożeuzależnićzawarcieUmowyoduzyska-
nia dodatkowych informacji, mających wpływ na ocenę ryzyka
ubezpieczeniowego.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE – SAMOCHÓD ZASTĘPCZY



§ 9
Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialności

1. Umowazawieranajestna12miesięcy.Zzastrzeżeniemust.5poni-
żej, co roku,okresna jakizawartoUmowęulegaautomatycznemu
przedłużeniunakolejne12miesięcy,chybażeUbezpieczającylub
BRE Ubezpieczenia złoży pisemne oświadczenie o nie wyrażeniu
zgodynaprzedłużenieUmowy.

2. Oświadczenie, o którymmowawust. 1 Ubezpieczającymożezło-
żyćdoupływubieżącegookresuubezpieczenia,zaśBREUbezpie-
czenia najpóźniej na 14 dni przed upływem bieżącego okresu
ubezpieczenia.

3. Niepóźniejniżna6tygodniprzeddatąrozpoczęciakolejnegookre-
su ubezpieczenia BRE Ubezpieczenia poinformuje Ubezpieczają-
cegooskładceubezpieczeniowejnanastępne12miesięcyokresu
ubezpieczenia, ustalonej w oparciu o zasady kalkulacji składki
ubezpieczeniowej,określonewUmowie,wdniu jejzawarcia.

4. Na14dniprzeddatąrozpoczęciakolejnegookresuubezpieczenia
BREUbezpieczenia prześle UbezpieczającemuPolisę i o ile Umo-
waulegnieprzedłużeniu stosowniedoust. 1, Polisa stanie siędo-
kumentemubezpieczenianakolejny12miesięcznyokresubezpie-
czenia.

5. Umowa nie ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne 12
miesięcy, jeżeli do końca bieżącego okresu ubezpieczenia Ubez-
pieczającynieopłaciłwymagalnejskładkiubezpieczeniowejwpeł-
nejwysokości.

6. UbezpieczającymożeodstąpićodUmowy:
1) w okresie 30 dni, licząc od daty zawarcia Umowy, jeżeli jest

osobąfizyczną,awprzypadkugdyjestprzedsiębiorcą–wter-
minie7dnioddnia jejzawarcia;

2) wokresie 14dni, liczącoddaty rozpoczęcia każdego 12mie-
sięcznegookresuubezpieczenia, o któryUmowazostała au-
tomatycznieprzedłużonastosowniedoust. 1.

7. OdstąpienieodUmowy,niezwalniaUbezpieczającegozobowiąz-
kuzapłaceniaskładkizaokres,w jakimBREUbezpieczeniaudzie-
lałoochronyubezpieczeniowej.

8. OdpowiedzialnośćBREUbezpieczeniarozpoczynasięwdniuokre-
ślonymwPolisie,aleniewcześniejniżoddnianastępnegopodniu
opłaceniaskładkilubpierwszejratyskładki,zzastrzeżeniemust.9
poniżej.

9. BRE Ubezpieczenia może wyrazić zgodę na rozpoczęcie ochrony
ubezpieczeniowejwdniuzłożeniawnioskuoubezpieczenie, o ile
wtymsamymdniuzostałaopłaconaskładka lubjejpierwszarata.

10. OdpowiedzialnośćBREUbezpieczenia kończy sięwdniuokreślo-
nymwPolisie lubwdniu,wktórymUmowauległarozwiązaniulub
wygasła,wzależności od tego, które z tychzdarzeńmiałomiejsce
wcześniej.

§ 10
Rozwiązanie umowy ubezpieczenia

1. Umowaubezpieczenia rozwiązujesię:
1) zupływemokresuubezpieczenia,naktóryzostałazawartalub

automatycznie przedłużona, w przypadku złożenia pisemne-
gooświadczeniaoniewyrażeniuzgodynaprzedłużenieUmo-
wynakolejnyokresubezpieczeniazgodniez§9ust.1;

2) 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;

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

4) 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;

5) zdniemodstąpieniaodUmowyzgodniez§9ust.6powyżej;
6) z dniem zmiany sposobu używania przez Ubezpieczonego

pojazdunaokreślonew§6ust.8-11;
7) 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.

§ 11
Limity odpowiedzialności

Górną granicę odpowiedzialności BREUbezpieczenia dla jednego
zdarzeniastanowikwotalubliczbadnizgodniezponiższymitabelami:
1. Wariant Samochód zastępczy.
Zakres świadczeń Limity
Naprawapojazdunamiejscu zdarzenia do 400 zł
Holowanie pojazdudonajbliższego do 400 zł
punktuobsługi albomiejscazamieszkania
Ubezpieczonego jeżeli nie jest ono
wdalszej odległości odmiejsca
wystąpienia zdarzenia niż najbliższy
punkt obsługi
Organizacja i pokrycie kosztówwynajmu do 7 dni
samochoduzastępczegowprzypadku,
gdyUbezpieczonemuprzysługiwało
świadczenie holowania pojazdu,
a niemożeonzostać naprawiony
tego samegodnia

2. Wariant Samochód zastępczy 14
Zakres świadczeń Limity
Naprawapojazdunamiejscu zdarzenia do 400 zł
Holowanie pojazdudonajbliższego do 400 zł
punktuobsługi albomiejscazamieszkania
Ubezpieczonego jeżeli nie jest ono
wdalszej odległości odmiejsca
wystąpienia zdarzenia niż najbliższy
punkt obsługi
Organizacja i pokrycie kosztówwynajmu do 14 dni
samochoduzastępczegowprzypadku,
gdyUbezpieczonemuprzysługiwało
świadczenie holowania pojazdu,
a niemożeonzostać naprawiony
tego samegodnia

§ 12
Składka ubezpieczeniowa

1. Wysokość składki ubezpieczeniowej ustalona jest w kwocie
ryczałtowej.

2. Przy ustaleniuwysokości składki ubezpieczeniowej uwzględ-
nia się koszty związane z zawarciem Umowy oraz z jej wyko-
naniem.

3. Składka ubezpieczeniowa ustalana jest na każdy 12 mie-
sięczny okres ochrony ubezpieczeniowej, według taryfy obo-
wiązującej w dniu zawarcia Umowy lub w dniu przesłania in-
formacji, o której mowa w § 9 ust. 3.

4. Jeśli w Umowie nie ustalono inaczej, składki są ustalane
na poziomie rocznym, przy czym dopuszcza się możliwość
zapłaty składki w równych ratach. Wysokość składki lub jej
raty oraz terminy jej płatności są określone w Polisie. Za datę
zapłaty składki lub pierwszej raty składki wmomencie zawie-
raniaUmowy,przyjmuje siędatęuznania rachunkubankowe-
go BRE Ubezpieczenia, chyba że strony umówiły się inaczej.
W przypadku płatności kolejnych rat składki oraz płatności
składki lub rat składki z tytułu automatycznego przedłużenia
Umowyzadatę zapłatyprzyjmuje się dzieńuznania rachunku
bankowego BRE Ubezpieczenia pełną kwotą składki lub raty
składki.

5. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istot-
nązmianęprawdopodobieństwazdarzeniaobjętegoochroną
ubezpieczeniową, każda ze stron może żądać odpowiedniej
zmiany wysokości składki, poczynając od dnia, gdy zaszła ta
okoliczność, jednakniewcześniej niż odpoczątku bieżącego
okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania
druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć Umowę
ze skutkiem natychmiastowym.

6. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy nie zwalnia Ubezpie-
czającego z obowiązku zapłaty składki za okres, w którym
BRE Ubezpieczenia udzielało ochrony ubezpieczeniowej.

7. W razie rozwiązania Umowy przed upływem okresu, na jaki
została zawarta lubautomatycznieprzedłużona,Ubezpiecza-
jącemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej
ochrony ubezpieczeniowej.

8. Składkę podlegającą zwrotowi, o której mowaw ust. 7 powy-
żej, liczy się proporcjonalnie do okresu niewykorzystanej
ochrony ubezpieczeniowej.

§ 13
Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego

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

o wszelkich zmianach okoliczności, o które BRE Ubez-
pieczeniazapytywałowewnioskuubezpieczeniowymal-
bo przed zawarciem Umowy w innych pismach, a także
danych niezbędnych do kontaktu z BRE Ubezpieczenia
(m. in. zmiana sposobuużywania pojazdu, zmiana adre-
su 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 przypadku powstania szkody Ubezpieczony zobowiązany
jest do podjęcia wszelkich czynności mających na celu
zmniejszenie rozmiaru szkody oraz zabezpieczenia uszko-
dzonego pojazdu przed dalszą szkodą;

3. Ponadto do obowiązków Ubezpieczonego należy:
1) po zaistnieniu szkody lub uzyskaniu o niej wiadomości,

przed podjęciem jakichkolwiek działań, zawiadomić te-
lefonicznie Centrum Pomocy, dzwoniąc pod numer tele-
fonu (22) 205 50 32;

2) podjąć aktywną współpracę z Centrum Pomocy w celu
wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania szkody
i ustalenia jej rozmiaru oraz udzielić wyjaśnień dotyczą-
cych szkody, niezbędnych do ustalenia odpowiedzialno-
ści BRE Ubezpieczenia i zakresu świadczeń;

3) udzielić pilotowi wszelkich niezbędnych pełnomocnictw
i okazaćmu dowód rejestracyjny pojazdu;

4) nie powierzać wykonania usług, do których spełnienia
zobowiązane jest BRE Ubezpieczenia innym osobom,
chyba, że Centrum Pomocy nie przystąpi do spełniania
świadczeniawokresie2 (dwóch) godzinodzawiadomie-
nia o szkodzie lub wyrazi zgodę na wykonanie usług
przez inną osobę.

4. BREUbezpieczeniamaprawo odmówić spełnienia świadcze-
nia, jeżeli Ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego nie-
dbalstwa nie wykonał obowiązków z ust. 2 powyżej, za szko-
dy powstałe z tego powodu.

5. BRE Ubezpieczenia może odmówić spełnienia świadczenia,
jeżeli Ubezpieczającynie podał dowiadomości BREUbezpie-
czenia znanych sobie okoliczności, o które był pytany we
wniosku o ubezpieczenie albo przed zawarciemUmowyw in-
nych pismach, lub też nie poinformował o zmianie tych oko-
liczności, a szkoda powstała na skutek tych okoliczności. Je-
żeli do naruszenia obowiązków informacyjnych doszło zwiny
umyślnej Ubezpieczającego, w razie wątpliwości przyjmuje
się, żezdarzenieobjęteubezpieczeniem i jegonastępstwasą
skutkiem niepodanych okoliczności.

6. Obowiązki związane z zawarciem oraz wykonaniem Umowy
na cudzy rachunek, o których mowa w niniejszym paragrafie
ciążą na Ubezpieczającym i Ubezpieczonym. Jeżeli Ubezpie-
czony nie wiedział o zawarciu Umowy na jego rachunek, obo-
wiązki te ciążą nanimod chwili, w której dowiedział się o tym
fakcie. Obowiązek zapłaty składki oraz powiadomienia
o sprzedaży pojazdu ciąży wyłącznie na Ubezpieczającym.

§ 14
Roszczenia regresowe

1. Zdniemwypłatyodszkodowania roszczenieUbezpieczonego
przeciwko osobie trzeciej, odpowiedzialnej za szkodę, prze-
chodzi z mocy prawa na BRE Ubezpieczenia do wysokości
kosztów świadczeń. Jeżeli BRE Ubezpieczenia pokryło tylko
część szkody, Ubezpieczonemu przysługuje co do pozostałej
części pierwszeństwo zaspokojenia roszczeń przed roszcze-
niem BRE Ubezpieczenia.

2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przechodzi na BRE
Ubezpieczenia, jeśli sprawcą szkody jest osoba, z którą
Ubezpieczonypozostajewewspólnymgospodarstwie domo-
wym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.

3. Ubezpieczony obowiązany jest udzielić BRE Ubezpieczenia
wszelkiej pomocy przy dochodzeniu roszczeń regresowych,
w tym dostarczyć odpowiednie dokumenty oraz udzielić nie-
zbędnych informacji.

4. Jeżeli Ubezpieczony skutecznie zrzekł się w całości lub czę-
ści, bez zgody BRE Ubezpieczenia, praw do roszczenia od-
szkodowawczego, przysługujących mu w stosunku do osoby
odpowiedzialnej za szkodę, BRE Ubezpieczeniamoże odmó-
wić organizacji i pokrycia kosztów świadczeń w całości lub
w części. Jeżeli fakt ten zostanie ujawniony już po zorganizo-
waniu i pokryciu kosztów świadczeń, BREUbezpieczeniamo-
że żądać zwrotu całości lub części tych kosztów.

§ 15
Postanowienia końcowe

1. DoUmowymogąbyćwprowadzone,zazgodąstron,postanowie-
niadodatkowe lubodmienneodustalonychwniniejszychOWU.

2. Wszystkie postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalo-
nychwniniejszychOWU,w tym równieżwszelkiezmianyUmowy
dokonanewtrakcie jej trwania,musząbyćpotwierdzonepoprzez
wystawienieaneksudoUmowyprzezBREUbezpieczenia.

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

nia,
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. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony zUmowynie zgadza się
zdecyzjamiBREUbezpieczeniacodoodmowyzaspokojeniarosz-
czenia, bądź chciałby złożyć skargę lub zażalenie związane z za-
warciemUmowy, lub jej wykonaniem,może onwystąpić zwnio-
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-
scazamieszkania lubsiedzibyUbezpieczającego,Ubezpieczone-
go lubuprawnionegozUmowy.

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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