
– upadku statku powietrznego, 
– uderzenia pojazdu, 
– osuwania się ziemi, 
– zapadania się ziemi, 
– powodzi, 
– upad ku ob cych przed mio tów, podwa run kiem, że bez po śred nią

przy czy ną te go zda rze nia był sil ny wiatr lub grad, 
– stłuczenia, 
– kradzieży z włamaniem, 
– rabunku, 
– dewastacji.

6. Rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej: 
• Ochro na ubez pie cze nio wa roz po czy na się od dnia wska za ne go w oświad -

cze niu oprzy stą pie niu doUmo wy Ubez pie cze nia, podwa run kiem że ubez -
pie czo ny po sia da ak tyw ny ra chu nek ban ko wy.

• Ochro na ubez pie cze nio wa trwa przez je den mie siąc i jest au to ma tycz nie
prze dłu ża na nako lej ne mie sięcz ne okre sy ubez pie cze nia.

• Po sia dacz ra chun ku w trak cie trwa nia ochro ny ubez pie cze nio wej mo że
zmie nić wa riant ubez pie cze nia. Po sia dacz ra chun ku skła da w tym ce lu
Ubez pie cza ją ce mu oświad cze nie o zmia nie wa rian tu ubez pie cze nia. Je że li
Po sia dacz ra chun ku zło ży oświad cze nie ozmia nie wa rian tu ubez pie cze nia
i oświad cze nie to zo sta nie zgło szo ne przez Ubez pie cza ją ce go do BRE
Ubez pie cze nia nie póź niej niż na dwa dni ro bo cze przed koń cem trwa ją -
ce go okre su ubez pie cze nia, zmia na bę dzie sku tecz na odko lej ne go okre su
ubez pie cze nia. Wprze ciw nym przy pad ku, zmia na bę dzie sku tecz na poupły -
wie peł ne go mie sięcz ne go okre su ubez pie cze nia.

7. Zakończenie ochrony ubezpieczeniowej:
W stosunku do każdego ubezpieczonego ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
• z dniem roz wią za nia Umo wy Ubez pie cze nia po mię dzy Ubez pie cza ją cym

a BRE Ubez pie cze nia,
• zostat nim dniem okre su ubez pie cze nia, zaktó ry zo sta ła opła co na skład ka,

w przy pad ku roz wią za nia umo wy o pro wa dze nie ra chun ku,
• w ra zie nie opła ce nia skład ki za da ne go Ubez pie czo ne go, z ostat nim

dniem okre su ubez pie cze nia, za któ ry przy pa da ła nie za pła co na skład ka,
• zostat nim dniem okre su ubez pie cze nia, zaktó ry zo sta ła opła co na skład ka,

wprzy pad ku re zy gna cji Ubez pie czo ne go zau to ma tycz ne go prze dłu że nia
ochro ny ubez pie cze nio wej na ko lej ny okres.

8. Opłata za ubezpieczenie :

Uwaga. Ważne! Prosimy o uważną lekturę niniejszego punktu.

• Opła ta ty tu łem ubez pie cze nia jest po bie ra na au to ma tycz nie Two je go
ra chun ku oszczęd no ścio wo -roz li cze nio we go, na dwa dni przed roz po -
czę ciem/od no wie niem umo wy na ko lej ny mie siąc izgod nie zobo wią -
zu ją cą ta ry fą opłat i pro wi zji ban ku wy no si od po wied nio:
– dla Wariantu Minimum – 19,90 PLN;
– dla Wariantu Medium – 24,90 PLN;
– dla Wariantu Maksimum – 34,90 PLN;
– Home Assistance – 5,00 PLN.

1. Ubezpieczyciel:
• BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.

2. Ubezpieczony:
• Po sia dacz ra chun ku bę dą cy użyt kow ni kiem Nie ru cho mo ści napod sta wie

pra wa wła sno ści lub ogra ni czo ne go pra wa rze czo we go; w przy pad ku
gdy Po sia dacz ra chun ku użyt ku je Nie ru cho mość na pod sta wie umo wy
cy wil no-praw nej, Ubez pie czo ny mi są za rów no Po sia dacz ra chun ku jak
i oso ba po sia da ją ca od po wied ni ty tuł praw ny do Nie ru cho mo ści, każ dy
sto sow nie do mie nia bę dą ce go je go wła sno ścią znaj du ją ce go się w Nie -
ru cho mo ści.

3. Rola Banku: 
• mBank S.A. który zawarł Umowę Ubezpieczenia z BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.

i występuję w roli Ubezpieczającego w ramach tej Umowy Ubezpieczenia. 
• mBankS.A. ja ko Ubez pie cza ją cy nie po bie ra wy na gro dze nia odBRE Ubez pie -

cze nia TU iRS.A.

4. Umowa Ubezpieczenia: 
• Ubezpieczenie oferowane w formie grupowej.  
• Nr polisy generalnej 9000084. 

5. Informacje podstawowe o Umowie Ubezpieczenia:
a) Warunki przystąpienia do ubezpieczenia:

• Do umowy ubezpieczenia może przystąpić każdy Posiadacz rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego otwartego i prowadzonego przez
mBank S.A.

b) Cel ubezpieczenia/zakres, Sumy Ubezpieczenia 
i wypłata świadczeń:
1) Przedmiotem ubezpieczenia są: 

– elementy stałe znajdujące się w Nieruchomości,
– ruchomości domowe znajdujące się w Nieruchomości,
– od po wie dzial ność cy wil na Po sia da cza ra chun ku i osób bli skich

za szko dy bę dą ce na stęp stwem zda rzeń, któ re mia ły miej sce
wokre sie ubez pie cze nia wsku tek wy ko ny wa nia przez nich czyn -
no ści zwią za nych zpo sia da niem iużyt ko wa niem Nie ru cho mo ści,

– świadczenia „Home Assistance” (ubezpieczenie dodatkowe). 

2) Ubez pie cze nie ele men tów sta łych i ru cho mo ści do mo wych obej mu je
szko dy po wsta łe wokre sie ubez pie cze nia, je że li bez po śred nią przy -
czy ną ich po wsta nia by ły na głe, nie prze wi dzia ne i nie za leż ne od wo li
Ubez pie czo ne go zda rze nia po wsta łe wsku tek: 
– pożaru, 
– uderzenia pioruna, 
– wybuchu (eksplozja i implozja), 
– silnego wiatru, 
– deszczu nawalnego,
– gradu, 
– przepięcia spowodowanego uderzeniem pioruna, 
– zalania, 
– lawiny, 
– ciężaru śniegu i lodu, 

Karta Produktu

Ubezpieczenia elementów stałych, ruchomości domowych, OC oraz Home Assistance „Mieszkanie 24h”
dla posiadaczy rachunków  otwartych i prowadzonych przez mBank S.A.

W Karcie Produktu zawarte są najważniejsze informacje o ubezpieczeniu elementów stałych, ruchomości domowych, OC oraz Home Assistance „Mieszkanie 24h”
oferowanego dla posiadaczy rachunków otwartych i prowadzonych przez mBank S.A. Karta Produktu nie jest elementem Umowy Ubezpieczenia ani materiałem
marketingowym. Karta Produktu została przygotowana przez BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. we współpracy z mBank S.A. na podstawie Rekomendacji U z dnia
24 czerwca 2014 r. dotyczącej dobrych praktyk w zakresie Bancassurance wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego i ma za zadanie pokazać kluczowe informacje
o produkcie i pomóc klientowi w zrozumieniu cech produktu. 
Przeczytaj uważnie ten dokument, abyś wiedział jakie są cechy produktu, jakie korzyści daje Ci to ubezpieczenie oraz jakie obowiązki są z nim związane.
Decyzję o zawarciu/przystąpieniu do Umowy Ubezpieczenia podejmĳ po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją ubezpieczeniową, w tym zwłaszcza
z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, w których znajdują się szczegółowe informacje o ubezpieczeniu. 



interwencja specjalisty domowego

Dozór mienia 
Transport mienia
Przechowanie mienia

Transport Ubezpieczonego

interwencja specjalisty 
w zakresie napraw 
sprzętu RTV/AGD

iNfORMACJA O SiECi USŁUGODAWCóW

iNfOLiNiA BUDOWLANO-REMONTOWA

Organizacja usług projektanta 
od aranżacji wnętrz

Organizacja usług pomocy domowej

SyTUACJA 
W JAkiEJ
PRzySŁUGUJE
ŚWiADCzENiE ŚWiADCzENiE ASSiSTANCE

Maksymalna
wartość

świadczenia
na 

1 zdarzenie

2

1

1

1

400 PLN 

500 PLN

500 PLN

500 PLN

Liczba
świadczeń

w roku
ubezpiecze-

niowym

Uszkodzenie 
mienia w miejscu
zamieszkania
wskutek kradzieży
z włamaniem 
lub zdarzenia
losowego

Awaria sprzętu
AGD/RTV
w miejscu
zamieszkania

Na życzenie
Ubezpieczonego

Świadczenia 
zamienne

Bez limitu

Bez limitu

Bez limitu

Bez limitu

• W odniesieniu do ubezpieczenia Home Assistance limity świadczeń
wynoszą: 

9. Suma Ubezpieczenia:

Uwaga. Ważne! Prosimy o uważną lekturę niniejszego punktu.

• W odniesieniu do ubezpieczenia ruchomości, elementów stałych
i OC sumy ubezpieczenia wynoszą: 

Ruchomości
domowe i elementy
stałe - pożar i inne
zdarzenia losowe

Ruchomości
domowe i elementy
stałe - kradzież 
z włamaniem,
rabunek,
dewastacja

Odpowiedzialność
Cywilna

Minimum Medium Maksimum

20 000 PLN 30 000 PLN 60 000 PLN

zAkRES OCHRONy
SUMA UBEzPiECzENiA

Odpowiedzialność BRE Ubezpieczenia ograniczona jest
do następujących limitów:

• 50% sumy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych
– dla szkód w przedmiotach wartościowych,

• 1000 zł – dla szkód w biżuterii
• 10% sumy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych

dla szkód wmie niu znaj du ją cym się wpo miesz cze niu go spo -
dar czym, 

• 1000 zł – dla szkód po wsta łych wwy ni ku stłu cze nia.

10 000 PLN 15 000 PLN 30 000 PLN

Odpowiedzialność BRE Ubezpieczenia ograniczona jest
do następujących limitów:

• 50% sumy ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem, rabunku
i dewastacji  – dla szkód w przedmiotach wartościowych,

• 1000 zł – dla szkód w biżuterii
• 10% sumy ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem, rabunku

ide wa sta cji dla szkód wmie niu znaj du ją cym się wpo miesz -
cze niu go spo dar czym,

• 1000 zł – dla szkód po wsta łych wwy ni ku stłu cze nia.

10 000 PLN 20 000 PLN 50 000 PLN

10. Wypłata świadczenia:

Uwaga. Ważne! Prosimy o uważną lekturę niniejszego punktu.

1) Wy so kość od szko do wa nia zaszko dy usta la się wkwo cie od po wia da ją cej
roz mia ro wi szko dy, w gra ni cach Sum ubez pie cze nia i li mi tów zgod nie
z wy bra nym przez Ubez pie czo ne go wa rian tem ubez pie cze nia. 

2) Roz miar szko dy, okre śla się na stę pu ją co:
• dla ele men tów sta łych – we dług war to ści od two rze nio wej usta -

lo nej na dzień wy stą pie nia szko dy, przy uwzględ nie niu kosz tów
za ku pu mie nia o ta kich sa mych pa ra me trach użyt ko wych i ja -
ko ścio wych co uszko dzo ne lub znisz czo ne mie nie lub na pra wy
uszko dze nia, bez ulep szeń, po twier dzo nych ra chun kiem wy ko -
naw cy ze szcze gó ło wą spe cy fi ka cją kosz tów lub szcze gó ło wą
kal ku la cją wła sną bez na li czo ne go na rzu tu zy sku,

• dla ru cho mo ści do mo wych – we dług war to ści od two rze nio wej,
przy czym:
– w przy pad ku moż li wo ści na pra wy uszko dzo ne go mie -

nia – koszt na pra wy wi nien być udo ku men to wa ny ra chun -

kiem wy ko naw cy wraz ze szcze gó ło wą spe cy fi ka cją wy ko -
na nych ro bót lub – w przy pad ku na praw do ko na nych przez
Ubez pie czo ne go we wła snym za kre sie – ra chu nek na pra wy
po wi nienza wie rać wy szcze gól nie nie na praw zgod ne z za -
kre sem uszko dzeń przy ję tych w pro to ko le szko dy. Przed -
sta wio ny przez Ubez pie czo ne go lub po szko do wa ne go
ra chu nek każ do ra zo wo pod le ga we ry fi ka cji przez BRE
Ubez pie cze nia, co do za kre su na pra wy oraz cen ryn ko -
wych sto so wa nych w re gio nie, w któ rym po wsta ła szko da, 

– w przy pad ku szko dy po le ga ją cej na cał ko wi tym znisz cze niu
mie nia lub je go utra cie – roz miar szko dy usta la się na pod -
sta wie war to ści od two rze nio wej mie nia bez po śred nio przed
wy stą pie niem szko dy.

3) Je że li sto pień tech nicz ne go zu ży cia mie nia wy no si lub prze kra cza 50%
w mo men cie przed po wsta niem szko dy, to od szko do wa nie wy pła ca ne
jest we dług war to ści rze czy wi stej. 

4) Mak sy mal ne po trą ce nie z ty tu łu stop nia rze czy wi ste go zu ży cia przed -
mio tu ubez pie cze nia nie mo że prze kro czyć 70%. 

5) Przy usta la niu roz mia ru szko dy nie uwzględ nia się:
• kosz tów zwią za nych z wszel ki mi nie uza sad nio ny mi zmia na mi

lub ulep sze nia mi do ko na ny mi w przed mio cie ubez pie cze nia
po wy stą pie niu szko dy, 

• kosz tów wy ni ka ją cych z bra ku czę ści za mien nych lub ma te ria łów
po trzeb nych do przy wró ce nia sta nu ist nie ją ce go przed szko dą, 

• kosz tów po nie sio nych na od ka że nie po zo sta ło ści po szko dzie,
usu nię cie za nie czysz czeń śro do wi ska oraz re kul ty wa cji grun tów, 

• war to ści na uko wej, pa miąt ko wej, ko lek cjo ner skiej lub za byt ko wej.
6) Roz miar szko dy zmniej sza się o war tość nie prze ję te go przez BRE Ubez -

pie cze nia mie nia po zo sta łe go po szko dzie, któ re ze wzglę du na ro dzaj
lub roz miar uszko dzeń na da ją się do dal sze go użyt ku.  

11. Wyłączenia odpowiedzialności:

Uwaga. Ważne! Prosimy o uważną lekturę niniejszego punktu.

1) Ochro ną ubez pie cze nio wą nie są ob ję te: 
• szko dy spo wo do wa ne wsku tek umyśl ne go dzia ła nia lub za nie cha nia

Ubez pie czo ne go lub osób bli skich; w ra zie ra żą ce go nie dbal stwa
Ubez pie czo ne go, od szko do wa nie nie na le ży się, chy ba że je go
za pła ta od po wia da wda nych oko licz no ściach wzglę dom słusz no ści,

• szko dy wy rzą dzo ne przez Ubez pie czo ne go, bę dą ce go wsta nie nie -
trzeź wo ści lub w sta nie po uży ciu al ko ho lu a stan ten miał wpływ
na po wsta nie lub roz miar szko dy,

• szko dy, któ rych war tość wmo men cie usta la nia od szko do wa nia nie
prze kra cza 200 zł,

• stra ty nie ma te rial ne, utra co ny zysk, stra ty wo dy,
• ka ry umow ne, grzyw ny są do we i ad mi ni stra cyj ne oraz in ne ka ry

o cha rak te rze pie nięż nym,
• zwięk szo ne kosz ty wy ni ka ją ce z bra ku ma te ria łów po trzeb nych

do przy wró ce nia ubez pie czo ne go mie nia do sta nu ist nie ją ce go
przed szko dą.

2) Po nad to ochro ną ubez pie cze nio wą nie są ob ję te szko dy po wsta łe
wsku tek: 
• kon fi ska ty, wy własz cze nia, na cjo na li za cji, za ję cia, za re kwi ro wa nia

lub znisz cze nia mie nia namo cy ak tu praw ne go, nie za leż nie odje go
for my, wy da ne go przez wła dze pu blicz ne,

• woj ny, za mie szek, straj ków, sa bo ta żu lub ak tu ter ro ry zmu, 
• dzia ła nia ener gii ją dro wej, pro mie ni jo ni zu ją cych, la se ro wych lub

ma se ro wych, po la ma gne tycz ne go al bo elek tro ma gne tycz ne go,
a tak że ska że nia lub za nie czysz cze nia od pa da mi prze my sło wy mi,

• za pa da nia się zie mi, gdy są to szko dy: 
– po wsta łe w związ ku z ru chem za kła du gór ni cze go, 
– po wsta łe wzwiąz ku zro bo ta mi ziem ny mi lub in ną dzia łal no ścią

czło wie ka, 
– po wsta łe wsku tek ob ni ża nia się zwier cia dła wód pod ziem nych. 

• ka ta stro fy bu dow la nej nie bę dą cej bez po śred nim na stęp stwem
ubez pie czo nych zda rzeń, 

• dzia ła nia prą du elek trycz ne go w ma szy nach, apa ra tach i in nych
urzą dze niach, chy ba że dzia ła nie prą du spo wo do wa ło jed no cze śnie
po żar; wów czas jed nak od po wie dzial ność BRE Ubez pie cze nia jest
ogra ni czo na wy łącz nie do skut ków ta kie go po ża ru, 



• po wol ne go i sys te ma tycz ne go od dzia ły wa nia tem pe ra tu ry, 
• za la nia wo da mi opa do wy mi, je że li do po wsta nia szko dy przy czy nił

się zły stan tech nicz ny lub nie na le ży te za bez pie cze nie da chu,
otwo rów da cho wych, ry nien da cho wych lub spu sto wych, ist nie -
ją ce go ze wnętrz ne go sys te mu od pro wa dza nia z te re nu wód opa -
do wych (ka na li za cja, wpu sty, dre naż) oraz sto lar ki okien nej
i in nych ele men tów Nie ru cho mo ści, 

• cię ża ru śnie gu i lo du na kon struk cję da chu wy ko na ne go nie zgod -
nie z nor ma mi bu dow la ny mi lub kon struk cję da chu o ob ni żo nej
wy trzy ma ło ści spo wo do wa nej bra kiem kon ser wa cji, 

• cof nię cia się wo dy lub ście ków z sie ci ka na li za cyj nej w na stęp -
stwie wy so kie go sta nu wód grun to wych, 

• za la nia spo wo do wa ne go pod nie sie niem się po zio mu wód grun -
to wych, 

• po wol ne go dzia ła nia na stę pu ją cych czyn ni ków: ha łas, wo da,
za grzy bie nie, ko ro zja, pleśń, a tak że po ce nia się rur, prze sią ka nia
wód grun to wych i opa do wych oraz prze ma rza nia, 

• roz la nia wo dy pod czas wy ko ny wa nia czyn no ści zwią za nych
z my ciem lub czysz cze niem, 

• za la nia zwią za ne go zroz ta pia niem się za le ga ją cych opa dów śnie gu
i lo du, 

• wy bu chu spo wo do wa ne go nie wła ści wą eks plo ata cją urzą dzeń
AGD, garn ków, pu szek, 

• za dy mie nia, sa dzy z gril la, go to wa nia, sma że nia, pie cze nia, 
• nie wy ja śnio ne go za gi nię cia lub utra ty mie nia bez wi docz nych

śla dów do ko na ne go wła ma nia lub de wa sta cji, 
• wan da li zmu, 

3) Po nad to w ubez pie cze niu Od po wie dzial no ści Cy wil nej BRE Ubez -
pie cze nia nie po no si od po wie dzial no ści za szko dy: 
• co do któ rych od po wie dzial ność po win na zo stać ob ję ta ochro ną

ubez pie cze nio wą na pod sta wie obo wiąz ku ubez pie cze nia od po -
wie dzial no ści cy wil nej wy ni ka ją ce go z obo wią zu ją cych prze pi sów
pra wa, 

• wy ni kłe z prze nie sie nia ja kich kol wiek cho rób, 
• wy ni kłe z ty tu łu po sia da nia lub użyt ko wa nia jed no stek pły wa ją -

cych, stat ków po wietrz nych (w tym lot ni i mo to lot ni), po jaz dów
me cha nicz nych, mo to cy kli i mo to ro we rów, 

• wy ni kłe z wy czy no we go upra wia nia spor tu i upra wia nia spor tów
wy so kie go ry zy ka, 

• wy ni kłe w związ ku z wy ko ny wa niem za wo du lub pro wa dze niem
dzia łal no ści go spo dar czej, 

• bę dą ce wy ni kiem wy pad ku przy pra cy lub w dro dze do pra cy
i z pra cy, je że li Ubez pie czo ny lub oso ba bli ska jest pra co daw cą,
jak rów nież w związ ku z cho ro ba mi za wo do wy mi oraz zwią za nych
ztym rosz czeń re gre so wych, je że li Ubez pie czo ny lub oso ba bli ska
jest pra co daw cą, 

• po wsta łe nasku tek uszko dze nia, znisz cze nia, za gi nię cia lub utra tyja -
kich kol wiek przed mio tów lub rze czy na le żą cych do osób trze cich,
a uży wa nych, prze cho wy wa nych lub przy ję tych do na pra wy przez
Ubez pie czo ne go lub oso by bli skie, 

• po wsta łe wsku tek nie wy ko na nia lub nie na le ży te go wy ko na nia
ja kiej kol wiek umo wy, 

• ob ję te od po wie dzial no ścią cy wil ną roz sze rzo ną lub przy ję tą
na pod sta wie ja kiej kol wiek umo wy, w ta kim za kre sie, w ja kim od -
bie ga to odod po wie dzial no ści okre ślo nej obo wią zu ją cy mi prze pi -
sa mi pra wa, 

• po wsta łe w związ ku z po sia da niem ko ni i psów, 
• po wsta łe w związ ku z uży wa niem i po sia da niem bro ni siecz nej,

kłu ją cej, pal nej oraz amu ni cji lub ma te ria łów wy bu cho wych, 
• wy rzą dzo ne wśro do wi sku przez je go za nie czysz cze nie oraz wdrze -

wo sta nie la sów i par ków.
4) Po nad to wubez pie cze niu ele men tów sta łych oraz ru cho mo ści do mo wych

BRE Ubez pie cze nia nie po no si od po wie dzial no ści za szko dy w za kre sie
stłu cze nia:
• wszkla nych, ce ra micz nych ika mien nych wy kła dzi nach pod ło go wych, 
• w szkle sta no wią cym osprzęt urzą dzeń tech nicz nych (ma szyn,

apa ra tów, na rzę dzi) oraz osprzęt wszel kie go ro dza ju in sta la cji, 
• wszy bach, przed mio tach szkla nych ipły tach ka mien nych wsta nie

uszko dzo nym, 

• w szy bach, przed mio tach szkla nych i pły tach ka mien nych przed
ich osta tecz nym za mon to wa niem bądź za in sta lo wa niem wmiej scu
prze zna cze nia, 

• w szy bach po jaz dów i środ ków trans por to wych, 
• w szy bach w szklar ni, cie plar ni, oran że rii, 
• po wsta łych przywy mia nie lub wy mon to wy wa niu ubez pie czo ne go

przed mio tu,
• po wsta łych wsku tek za dra pa nia, po ry so wa nia, po pla mie nia bądź

zmia ny bar wy.

 12. Rezygnacja z ubezpieczenia:

Uwaga. Ważne! Prosimy o uważną lekturę niniejszego punktu.

• Posiadacz rachunku ma prawo zrezygnować z automatycznego
przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej w każdym momencie jej
trwania. Posiadacz rachunku składa w tym celu Ubezpieczającemu
oświadczenie o rezygnacji z przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej na
kolejny okres ubezpieczenia, w formie pisemnej, ustnej przez telefon
lub za pośrednictwem systemu transakcyjnego, o ile Ubezpieczający
udostępni taką funkcjonalność.

• Rezygnacja z przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej na kolejny
okres nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.

13. Zgłoszenie szkody:
• W przypadku powstania zdarzenia ubezpieczeniowego prosimy

o kontakt z infolinią BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. pod nr tel.: 
801 884 444 lub 22 459 10 00 

BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. 
Ul. ks. Skorupki 5 00-963 Warszawa 

lub drogą elektroniczną na adres: 
likwidacjaszkod@axaubezpieczenia.pl

Zgłoszenie roszczenia ubezpieczeniowego możesz również dokonać
za pośrednictwem mBanku S.A. w jego placówce. 

Roszczenie z Umowy ubezpieczenia zgłoś jak najszybciej to możliwe.

14. Reklamacje i Skargi:
1) W każ dym przy pad ku oso ba upraw nio na z Umo wy Ubez pie cze nia mo że

wno sić Re kla ma cje. Re kla ma cja to wy stą pie nie, w tym skar ga i za ża le nie,
skie ro wa ne do To wa rzy stwa za wie ra ją ce za strze że nia do ty czą ce usług
świad czo nych przez To wa rzy stwo.

2) Re kla ma cja mo że być zło żo na w każ dej jed no st ce To wa rzy stwa ob słu gu ją cej
klien tów, moż na ją zło żyć w na stę pu ją cy spo sób:
• Towarzystwu BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.: 

— ustnie – telefonicznie pod nr telefonu +48 22 444 70 00 (koszt
połączenia zgodnie z taryfą operatora) albo osobiście podczas
wizyty w jednostce Towarzystwa,

— w formie elektronicznej na adres e-mail:
serwis@axaubezpieczenia.pl

— w formie pisemnej – osobiście w siedzibie Towarzystwa – BRE
Ubezpieczenia TUiR S.A. w Warszawie, ul. ks. i. Skorupki 5, albo 

— drogą pocztową na adres:
BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.
Ul. ks. i. Skorupki 5, 00-963 Warszawa

3) Reklamacje można składać  w Banku w następujący sposób:
— ust nie – te le fo nicz nie podnr mLi nii801300800zte le fo nów sta cjo nar nych

w Pol sce lub +48 426 300 800 (koszt po łą cze nia zgod nie z ta ry fą ope -
ra to ra) z te le fo nów sta cjo nar nych i ko mór ko wych z ca łe go świa ta al bo
oso bi ście do pro to ko łu pod czas wi zy ty Klien ta w pla ców ce Ban ku,

— w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@mbank.pl, 
— w formie pisemnej – osobiście w placówce Banku albo drogą pocztową

za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Banku:
mBank S.A. Wydział Obsługi klientów
Skrytka Pocztowa 2108, 90-959 Łódź.

4) Od po wiedź To wa rzy stwa na Re kla ma cję zo sta nie udzie lo na w for mie pi sem nej
al bo za po mo cą in ne go trwa łe go no śni ka in for ma cji. Od po wiedź w for mie
elek tro nicz nej zo sta nie udzie lo na w przy pad ku gdy oso ba skła da ją ca Re kla -
ma cję zło ży wnio sek o udziel nie od po wie dzi w tej for mie. Do dat ko wo na wnio -
sek oso by skła da ją cej Re kla ma cję To wa rzy stwo po twier dza pi sem nie lub
w in ny uzgod nio ny spo sób fakt jej zło że nia.

5) Zło że nie Re kla ma cji nie zwłocz nie po po wzię ciu za strze żeń uła twi i przy spie szy
rze tel ne jej roz pa trze nie. 



z dniem 1 grudnia 2015 r. BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna zmieniło nazwę na AXA Ubezpieczenia Towarzystwo
Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna, w skrócie AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. zmianie uległ także adres siedziby Towarzystwa na ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

zasady oferowania oraz obsługi produktów pozostają bez zmian.

6) W przy pad ku gdy To wa rzy stwo nie po sia da da nych kon tak to wych oso by
skła da ją cej Re kla ma cję, przyskła da niu Re kla ma cji, na le ży po dać na stę pu ją ce
da ne: imię, na zwi sko, ad res do ko re spon den cji, ad res e -ma il (w przy pad ku
wy bo ru ta kiej for my kon tak tu).

7) Od po wie dzi naRe kla ma cję To wa rzy stwo udzie la bez zbęd nej zwło ki, nie póź -
niej niż w ter mi nie 30 dni od dnia otrzy ma nia Re kla ma cji. 

8) W szcze gól nie skom pli ko wa nych przy pad kach, unie moż li wia ją cych roz pa trze -
nie Re kla ma cji i udzie le nia od po wie dzi w ter mi nie 30 dni od dnia otrzy ma nia
Re kla ma cji, Klient zo sta nie po in for mo wa ny (w ww. ter mi nie) w ta kiej sa mej
for mie w ja kiej zo sta nie udzie lo na od po wiedź na Re kla ma cję, o przy czy nie
opóź nie nia, oko licz no ściach, któ re mu szą zo stać usta lo ne dla roz pa trze nia
spra wy oraz o prze wi dy wa nym ter mi nie roz pa trze nia Re kla ma cji i udzie le nia
od po wie dzi, któ ry nie mo że prze kro czyć60 dni oddnia otrzy ma nia Re kla ma cji.

9) Je że li oso ba skła da ją ca Re kla ma cję nie zga dza się ze sta no wi skiem To wa rzy -
stwawy ra żo nym w od po wie dzi na Re kla ma cję, mo że wy stą pić z wnio skiem
o roz pa trze nie spra wy do Rzecz ni ka Fi nan so we go. Oso ba skła da ją ca Re kla ma -
cję mo że rów nież wy stą pić do są du po wszech ne go z po wódz twem prze ciw ko
To wa rzy stwu tj. BRE Ubez pie cze nia To wa rzy stwo Ubez pie czeń iRe ase ku ra cjiS.A.
we dług wła ści wo ści okre ślo nej w ust. 10.

10) Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy Ubezpieczenia można wy -
to czyć we dług prze pi sów o wła ści wo ści ogól nej al bo przed sąd wła ści wy
dla miej sca za miesz ka nia lub sie dzi by ubez pie cza ją ce go, ubez pie czo ne go
lub upraw nio ne go z Umo wy Ubez pie cze nia. Po wódz two o rosz cze nie wy -
ni ka ją ce z Umo wy Ubez pie cze nia moż na wy to czyć we dług prze pi sów
o wła ści wo ści ogól nej al bo przed sąd wła ści wy dla miej sca za miesz ka nia
spad ko bier cy ubez pie czo ne go lub spad ko bier cy upraw nio ne go z Umo wy
Ubez pie cze nia.

11) Klient bę dą cy kon su men tem ma tak że moż li wość zwró ce nia się o po moc
dowła ści we go miej sco wo Po wia to we go (Miej skie go) Rzecz ni ka Kon su men tów.

12) To wa rzy stwo oraz Bank pod le ga ją nad zo ro wi Ko mi sji Nad zo ru Fi nan so we go.
13) Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym

rozwiązywaniu sporów konsumenckich Towarzystwo informuje, że podmio-
tem uprawnionym dla Towarzystwa do prowadzenia postępowań w sprawach
pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami w rozumieniu
tej ustawy jest Rzecznik Finansowy (Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa;
www.rf.gov.pl).


