
• Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność maksymalnie do wysokości
sum ubezpieczenia określonych w polisie z uwzględnieniem limitów
na poszczególne świadczenia określonych w OWU, zgodnie z wybranym
wariantem umowy.

• Sumy ubezpieczenia w ramach poszczególnych ubezpieczeń i właściwych
wariantów niniejszej Umowy ulegają pomniejszeniu o każdą wypłaconą
kwotę odszkodowania/świadczenia z tytułu danego ubezpieczenia.
Wypłata z tytułu ubezpieczenia kosztów ratownictwa i poszukiwania
pomniejsza sumę ubezpieczenia kosztów leczenia.

• Ubezpieczenie obowiązuje w zależności od wybranego zakresu
terytorialnego:

— Europa – na terenie państw europejskich wraz ze wszystkimi krajami
położonymi w basenie Morza Śródziemnego,

— Świat – we wszystkich państwach świata.

• Dodatkowo, po opłaceniu dodatkowej składki, Ubezpieczający może
rozszerzyć zakres ochrony ubezpieczeniowej o:

– Ama tor skie upra wia nie spor tów zi mo wych – kosz ty zwią za ne z nie -
szczę śli wym wy pad kiem, po wsta łym wtrak cie ama tor skie go upra wia -
nia spor tów zi mo wych oraz wza kre sie rosz czeń cy wil no praw nych osób
trze cich, zaszko dy oso bo we irze czo we spo wo do wa ne przez Ubez pie -
czo ne go wtrak cie po dró ży za gra nicz nej wzwiąz ku zama tor skim upra -
wia niem spor tów zi mo wych.

– Wy ko ny wa nie pra cy za gra ni cą – kosz ty zwią za ne z nie szczę śli wym
wy pad kiem po zo sta ją cym wbez po śred nim związ ku zwy ko ny wa niem
przez Ubez pie czo ne go pra cy za gra ni cą (zwy łą cze niem pra cy o wy so -
kim stop niu ry zy ka).

– Ama tor skie nur ko wa nie – kosz ty zwią za ne z nie szczę śli wym wy pad -
kiem, po wsta łym wtrak cie ama tor skie go nur ko wa nia przyuży ciu sprzę tu
spe cja li stycz ne go.

PRZEDMIOT I ZAKRES OCHRONY W RAMACH UBEZPIECZENIA KOSZTÓW
LECZENIA, TRANSPORTU MEDYCZNEGO I TRANSPORTU ZWŁOK ORAZ
NATYCHMIASTOWEJ POMOCY „ASSISTANCE” 

• Przed mio tem ubez pie cze nia są:

– nie zbęd ne iudo ku men to wa ne kosz ty le cze nia, trans por tu me dycz ne go
i trans por tu zwłok po nie sio ne przez Ubez pie czo ne go zwią za ne z je go
na głym za cho ro wa niem pod czas po dró ży za gra nicz nej lub nie szczę śli -
wym wy pad kiem po wsta łym po za gra ni ca mi RP;

– kosz ty zwią za ne ze świad cze niem i or ga ni za cją na tych mia sto wej
po mo cy Ubez pie czo ne mu wtrak cie je go po dró ży za gra nicz nej (po moc
„As si stan ce”).

Koszty Leczenia

• Wprzy pad ku na głe go za cho ro wa nia lub nie szczę śli we go wy pad ku Ubez pie -
czo ne go Ubezpieczyciel po kry wa, do wy so ko ści su my ubez pie cze nia
kosz tów le cze nia udo ku men to wa ne kosz ty:

– ba dań iza bie gów am bu la to ryj nych,

– za ku pu le karstw i środ ków opa trun ko wych, nie zbęd nych środ ków
po moc ni czych (ku le, tem blak) prze pi sa nych przez le ka rza (wzwiąz ku
z nie szczę śli wym wy pad kiem lub na głym za cho ro wa niem ob ję tym
ochro ną ubez pie cze nio wą) za wy jąt kiem od ży wek, środ ków wzmac -
nia ją cych i pre pa ra tów ko sme tycz nych,

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

2. Ubezpieczony:
• Oso ba/-y wska za ne we wnio sku o ubez pie cze nie i po li sie po twier dza ją cej

za war cie umo wy.

3. Rola Banku: 
• mBank jest w tej umowie agentem ubezpieczeniowym. mBank z tytułu

czynności wykonywania czynności agencyjnych pobiera wynagrodzenie.

4. Umowa Ubezpieczenia: 
• Umo wa jest w for mie in dy wi du al nej i jest za wie ra na zgod nie z za kre sem

okre ślo nym przez Ubez pie cza ją ce go we wnio sku o ubez pie cze nie.

5. Informacje podstawowe o Umowie Ubezpieczenia:

a) Warunki zawarcia Umowy Ubezpieczenia::
• Umo wę mo że za wrzeć po sia dacz ra chun ku oszczęd no ścio wo -roz li cze -

nio we go w mBanku, składając wniosek o ubezpieczenie i dokonując
płatności składki.

b) Cel ubezpieczenia/zakres, Sumy Ubezpieczenia 
i wypłata świadczenia:

Uwaga. Ważne! Prosimy o uważną lekturę niniejszego punktu.

INFORMACJE OGÓLNE O ZAKRESIE UBEZPIECZENIA 
I OBOWIĄZUJĄCYCH SUMACH UBEZPIECZENIA 

• Umowa ubezpieczenia może być zawarta w jednym z 3 wariantów:
Minimum (dostępny dla zakresu terytorialnego Europa) oraz Medium
i Maksimum(dostępne dla zakresu terytorialnego: Europa albo Świat)

Karta Produktu

Ubezpieczenia turystycznego 
oferowanego dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w mBanku S.A.

W Karcie Produktu zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu turystycznym oferowanego dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych
w mBanku S.A. Karta Produktu nie jest elementem Umowy ubezpieczenia ani materiałem marketingowym. Karta Produktu została przygotowana przez AXA 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. 

ZAKRES UBEZPIECZENIA:

ŚWIADCZENIA (pozostałe):

MAKSIMUMMINIMUM MEDIUM

SUMA UBEZPIECZENIA 
(w poszczególnych wariantach):

35 000 PLN 
(brak)

80 000 PLN 
(brak)

250 000 PLN 
(20 000 PLN)

30 000 PLN 50 000 PLN 80 000 PLN

30 000 PLN 30 000 PLN 30 000 PLN

15 000 PLN 25 000 PLN 50 000 PLN

brak 100 000 PLN 200 000 PLN

brak 1 000 PLN 2 000 PLN

TAK TAK TAK

Ubezpieczenie kosztów leczenia 
– w razie nagłego zachorowania 
lub nieszczęśliwego wypadku
(w tym koszty ratownictwa
i poszukiwania)

Ubezpieczenie kosztów transportu
medycznego – w razie nagłego
zachorowania lub nieszczęśliwego
wypadku

Ubezpieczenie kosztów 
transportu zwłok

Ubezpieczenie następstw
nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie utraty 
lub uszkodzenia bagażu podróżnego

Ubezpieczenie natychmiastowej
pomocy „Assistance”



– kon sul ta cji le kar skich wraz zdo jaz dem le ka rza znaj bliż szej pla ców -
ki służ by zdro wia do miej sca za kwa te ro wa nia Ubez pie czo ne go,
w przy pad ku gdy wy ma ga te go je go stan zdro wia,

– ho spi ta li za cji, tj. le cze nia, za bie gów iope ra cji, któ rych prze pro wa dze -
nia nie moż na by ło, ze wzglę du na stan zdro wia Ubez pie czo ne go,
odło żyć do cza su po wro tu do RP. Kosz ty le cze nia szpi tal ne go oraz
kosz ty trans por tu me dycz ne go itrans por tu zwłok re gu lo wa ne są przez
Cen trum Po mo cy Ubezpieczyciela,

– le cze nia sto ma to lo gicz ne go w przy pad ku ostrych sta nów bó lo wych
lub za pal nych, dowy so ko ści rów no war to ści wzło tych100 EUR (li mit
nawszyst kie za cho ro wa nia po wsta łe wcza sie waż no ści po li sy ubez -
pie cze nio wej), wy ma ga ją cych udzie le nia na tych mia sto wej po mo -
cy le kar skiej lub gdy by ło ono nie zbęd ne wsku tek nie szczę śli we go
wy pad ku ob ję te go ochro ną ubez pie cze nio wą,

– zwrot udo ku men to wa nych kosz tów na pra wy lub za ku pu środ ków
ochron nych i po moc ni czych oraz na pra wy pro tez w przy pad ku, gdy
ich uszko dze nie zwią za ne by ło z nie szczę śli wym wy pad kiem (z wy -
jąt kiem pro tez sto ma to lo gicz nych) – do wy so ko ści 10% su my ubez -
pie cze nia kosz tów le cze nia, wła ści wej dla okre ślo ne go w po li sie
wa rian tu Umo wyubez pie cze nia.

– wy ży wie nia i za kwa te ro wa nia Ubez pie czo ne go za gra ni cą w ce lu re -
kon wa le scen cji, przez okres nie dłuż szy niż7 dni, mak sy mal nie dowy -
so ko ści 100 EUR za każ dy dzień po by tu – zgod nie z pi sem nym
za le ce niem le ka rza pro wa dzą ce go le cze nie, w przy pad ku gdy trans -
port Ubez pie czo ne go do RP nie mo że na stą pić bez po śred nio po za -
koń cze niuho spi ta li za cji,

– wwy pad ku roz po czę cia le cze nia zagra ni cą moż li we jest po kry cie kosz -
tów jed nej wi zy ty kon tro l nej, je śli jej od by cie umoż li wi za koń cze nie
le cze nia lub je go eta pu (np.: kon tro la pole cze niu an ty bio ty kiem in fek -
cjidróg od de cho wych lub zdję cie szwów poza opa trze niu chi rur gicz -
nym ra ny). Po kry cie kosz tów wi zy ty kon tro l nej jest moż li we je dy nie
zgod nie z pi sem nym za le ce niem le ka rza pro wa dzą ce go i do wy so -
ko ści 50 EUR (zwy jąt kiem USA, gdzie li mit wy no si 100 USD);

– kosz ty ak cji ra tow ni czej ipo szu ki waw czej pro wa dzo nej po za gra ni ca -
mi RP w ce lu ra to wa nia zdro wia lub ży cia Ubez pie czo ne go do wy so -
ko ści li mi tu 20 000 PLN. Po nie sio ne kosz ty po mniej sza ją su mę
ubez pie cze nia kosz tów le cze nia. Świad cze nie do stęp ne jest je dy nie
w wa rian cie Mak si mum.

– zwią za ne zra to wa niem ży cia lub zdro wia Ubez pie czo ne go przyuży -
ciu ko mo ry de kom pre syj nej. Świad cze nie do stęp ne jest je dy nie
w przy pad ku roz sze rze nia za kre su ubez pie cze nia o ama tor skie nur -
ko wa nie.

Koszty Transportu Medycznego i Transportu Zwłok

• W przy pad ku na głe go za cho ro wa nia lub nie szczę śli we go wy pad ku
Ubez pie czo ne go Ubezpieczyciel po kry wa udo ku men to wa ne kosz ty:

– do wysokości sumy ubezpieczenia transportu medycznego: 

– transportu Ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku
lub nagłego zachorowania do najbliższego szpitala lub placówki
służby zdrowia (i powrót do miejsca z którego może kontynuować
podróż o ile zalecane jest to przez lekarza prowadzącego
leczenie),

– transportu Ubezpieczonego do innej placówki medycznej, jeżeli
placówka medyczna, w której znajduje się Ubezpieczony, nie
zapewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu
zdrowia, zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzącego
leczenie, 

– trans por tu Ubez pie czo ne go do RP (miej sca za miesz ka nia lub
naj bliż szej miej scu za miesz ka nia pla ców ki służ by zdro wia,
w któ rej le cze nie mo że być kon ty nu owa ne), o ile wy ma ga te go
stan zdro wia Ubez pie czo ne go oraz gdy trans port ten od był się
zgod nie z pi sem nym za le ce niem le ka rza pro wa dzą ce go le cze -
nie. Door ga ni za cji świad cze nia BRE Ubez pie cze nia przy stę pu je
wów czas gdy uprzed nio za pla no wa ny śro dek trans por tu nie mo -
że zo stać ze wzglę dów me dycz nych wy ko rzy sta ny.

– do wysokości sumy ubezpieczenia transportu zwłok:

– trans por tu zwłok Ubez pie czo ne go do miej sca po chów ku w RP
lub kosz ty po chów ku za gra ni cą. Wy bo ru spo so bu trans por tu
zwłok do ko nu je Cen trum Po mo cy Ubezpieczyciela w przy pad -
ku, gdy Ubez pie czo ny zmarł w trak cie po dró ży za gra nicz nej,
a śmierć wy stą pi ła w wy ni ku nie szczę śli we go wy pad ku lub na -
głe go za cho ro wa nia ob ję te go ochro ną ubez pie cze nio wą.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 
NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

• Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków jest
życie i zdrowie Ubezpieczonego. Ubezpieczyciel wypłaca następujące
rodzaje świadczeń:

– nawy pa dek śmier ci wwy ni ku nie szczę śli we go wy pad ku, je że li na stą pi -
ła w okre sie 6 mie się cy od da ty nie szczę śli we go wy pad ku – w wy so ko -
ści 50 % su my ubez pie cze nia na stępstw nie szczę śli wych wy pad ków,
wła ści wej dla okre ślo ne go wpo li sie wa rian tu Umo wy ubez pie cze nia,

– nawy pa dek trwa łe go in wa lidz twa – okre ślo ny wTa be li Trwa łe go In wa lidz -
twa pro cent su my ubez pie cze nia na stępstw nie szczę śli wych wy pad ków,
któ ra okre ślo na jest wOWU. 

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 
UTRATY LUB USZKODZENIA BAGAŻU PODRÓŻNEGO

• Przed mio tem ubez pie cze nia są rze czy Ubez pie czo ne go wcho dzą ce wskład
je go ba ga żu po dróż ne go w po sta ci odzie ży i rze czy na le żą cych do Ubez -
pie czo ne go, zwy cza jo wo prze zna czo ne dooso bi ste go użyt ku pod czas po -
dró ży za gra nicz nej.

• Ba gaż jest ob ję ty ochro ną ubez pie cze nio wą, je że li znaj du je się podbez po -
śred nią opie ką Ubez pie czo ne go lub, je że li Ubez pie czo ny:

– po wie rzył ba gaż za wo do we mu prze woź ni ko wi doprze wo zu napod sta -
wie od po wied nie go do ku men tu prze wo zo we go,

– od dał ba gaż zapo kwi to wa niem doprze cho wal ni ba ga żu,

– zo sta wił ba gaż wza mknię tym po miesz cze niu zaj mo wa nym przez Ubez -
pie czo ne go wmiej scu za kwa te ro wa nia (zwy łą cze niem na mio tu),

– zo sta wił ba gaż w za mknię tym in dy wi du al nym po miesz cze niu ba ga żo -
wym nadwor cu (ko le jo wym, au to bu so wym, lot ni czym),

– umie ścił ba gaż wza mknię tym lu ku ba ga żo wym lub za mknię tym ba gaż -
ni ku sa mo cho du (je że li wsa mo cho dzie nie ma po łą cze nia po mię dzy lu -
kiem ba ga żo wym lub ba gaż ni kiem a ka bi ną kie row cy i pa sa że rów lub
nie ma zam ka cen tral ne go obej mu ją ce go ba gaż nik i luk ba ga żo wy) sto -
ją ce go na par kin gu strze żo nym, a za gi nię cie ba ga żu jest po twier dzo ne
wy sta wie niem od po wied nie go do ku men tu,

– umie ścił ba gaż wza mknię tym lu ku ba ga żo wym lub za mknię tym ba gaż -
ni ku za mknię te go sa mo cho du (w przy pad ku sa mo cho dów z zam kiem
cen tral nym obej mu ją cym ba gaż nik lub luk ba ga żo wy oraz sa mo cho dów
po sia da ją cych po łą cze nie mię dzy ka bi ną kie row cy alu kiem ba ga żo wym
lub ba gaż ni kiem) sto ją ce go napar kin gu strze żo nym, aza gi nię cie ba ga -
żu jest po twier dzo ne wy sta wie niem od po wied nie go do ku men tu,

– umie ścił ba gaż wza mknię tej ka bi nie przy cze py lub jed nost ki pły wa ją cej.

UBEZPIECZENIE  NATYCHMIASTOWEJ POMOCY „ASSISTANCE”

Wariant MINIMUM, MEDIUM, MAKSIMUM:

Wariant MEDIUM i MAKSIMUM – dodatkowe świadczenia:

• Koszty powrotu towarzyszących
członków rodziny Ubezpieczonego

• Koszty opieki nad towarzyszącymi
niepełnoletnimi dziećmi

• Koszty pobytu i podróży powrotnej
osoby towarzyszącej w razie
hospitalizacji Ubezpieczonego

• Koszty podróży i pobytu osoby
wezwanej do towarzyszenia

• Koszty wcześniejszego powrotu
Ubezpieczonego do RP

• Koszty kontynuacji 
zaplanowanej podróży

• Koszty organizacji usług 
kierowcy zastępczego

• Koszty pomocy prawnej

• do 5.000 PLN

• do 5.000 PLN

• Zakwaterowanie i wyżywienie max do 7 dni, 100 EUR
za 1 dzień , koszty podróży max do 5.000 PLN

• Zakwaterowanie i wyżywienie max do 7 dni, 100 EUR
za 1 dzień , koszty podróży max do 5.000 PLN

• Pociąg/autobus – jeżeli podróż do 12 godzin, 
powyżej 12 godzin – samolot w klasie ekonomicznej

• Pociąg/autobus – jeżeli podróż do 12 godzin,
powyżej 12 godzin – samolot w klasie ekonomicznej.
Koszty transportu pokrywane są maksymalnie 
do wysokości 5.000 złotych.

• 100 EUR za dzień zakwaterowania kierowcy
zastępczego (max 3 dni), koszty wynagrodzenia,
zakwaterowania i podróży powrotnej kierowcy
zastępczego pokrywane są do 4.000 PLN

• honorarium adwokata, do wysokości 4.000 złotych,
pod warunkiem, że zarzucane Ubezpieczonemu 
czyny dotyczą wyłącznie czynów z zakresu
odpowiedzialności cywilnej

• Ca ło do bo wy dy żur te le fo nu Cen trum Po mo cy Ubezpieczyciela

• Prze ka zy wa nie in for ma cji – Cen trum Po mo cy Ubezpieczyciela na ży cze nie Ubez pie czo ne go prze -
ka że nie zbęd ne in for ma cje ro dzi nie, lub in nej wska za nej oso bie, a tak że udzie li po mo cy przyzmia nie
re zer wa cji ho te lu, li nii lot ni czej lub wy po ży czal ni sa mo cho dów

• Po moc wprzy pad ku kra dzie ży lub utra ty do ku men tów nie zbęd nych wcza sie po dró ży



• Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczonemu odszkodowanie w wysokości
kosztów naprawy bagażu, który uległ uszkodzeniu albo wartości bagażu,
który został utracony przez Ubezpieczonego pod warunkiem, że szkoda była
spowodowana:
– wy stą pie niem zda rze nia lo so we go: po żar, hu ra gan, po wódź, deszcz na -

wal ny, grad, la wi na, bez po śred nie ude rze nie pio ru nu, trzę sie nie, za pa -
da nie lub osu wa nie się zie mi,

– znisz cze niem lub uszko dze niem ubez pie czo ne go ba ga żu wcza sie ak cji
ra tow ni czej, pro wa dzo nej wzwiąz ku ze zda rze nia mi lo so wy mi wy mie nio -
ny mi wpunk cie po wy żej,

– wy pad kiem wko mu ni ka cji lą do wej, wod nej lub po wietrz nej,
– kra dzie żą zwła ma niem dopo miesz czeń wy mie nio nych aka pi cie po wy -

żej oraz ra bun kiem,
– nie szczę śli wym wy pad kiem lub na głym za cho ro wa niem, wwy ni ku któ -

re go Ubez pie czo ny po zba wio ny był moż li wo ści za opie ko wa nia się iza -
bez pie cze nia ba ga żu,

– za gi nię ciem wprzy pad ku, gdy ba gaż znaj do wał się podopie ką za wo do -
we go prze woź ni ka, napod sta wie do ku men tu prze wo zo we go. 

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

• W ra mach ubez pie cze nia od po wie dzial no ści cy wil nej Ubezpieczyciel
udzie la ochro ny Ubez pie czo ne mu w za kre sie rosz czeń cy wil no praw nych
osób trze cich, opar tych na art. 415 K. C. za szko dy oso bo we i rze czo we
spo wo do wa ne przez Ubez pie czo ne go w trak cie po dró ży za gra nicz nej,
wzwiąz ku z:

– wy ko ny wa niem czyn no ści ży cia pry wat ne go,

– usta wo wą opie ką naddzieć mi oraz oso ba mi upo śle dzo ny mi umy sło wo,

– uży wa niem ro we ru, wóz ka in wa lidz kie go lub in ne go po jaz du nie wy ma -
ga ją ce go re je stra cji,

– spo wo do wa niem wy pad ku dro go we go wcha rak te rze prze chod nia.

• W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

– wszystkie szkody muszą być następstwem działania lub zaniechania
działania przez Ubezpieczonego,

– niezależnie od liczby osób poszkodowanych, w ramach jednego
zdarzenia ubezpieczeniowego przyjmuje się, że miało ono miejsce w
chwili wystąpienia pierwszej szkody,

– zdarzenie, następstwem którego jest szkoda, musi wystąpić w czasie
trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela, a w jego następstwie musi
zostać wysunięte roszczenie w stosunku do Ubezpieczonego.

• Po opła ce niu do dat ko wej skład ki, Ubezpieczyciel w ra mach ubez pie cze -
nia od po wie dzial no ści cy wil nej udzie la ochro ny Ubez pie czo ne mu, w za -
kre sie rosz czeń cy wil no praw nych osób trze cich, za szko dy oso bo we
i rze czo we spo wo do wa ne przez Ubez pie czo ne go w trak cie po dró ży za gra -
nicz nej wzwiąz ku zama tor skim upra wia niem spor tów zi mo wych. Wgra ni -
cach swej od po wie dzial no ści Ubezpieczycielzo bo wią za ny jest do:

– zbadania zasadności wysuwanych przeciwko Ubezpieczonemu
roszczeń,

– wypłaty odszkodowania, które Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić
osobie poszkodowanej z tytułu szkód objętych Umową na podstawie
zawar tej lub za twier dzo nej przez Ubez pie czy cie la ugo dy, wy da ne go lub
za twier dzo ne go przez Ubez pie czy cie la uzna nia rosz cze nia lub pra wo -
moc ne go orze cze nia są du,

– pokrycia kosztów wynajęcia obrońcy reprezentującego w trakcie procesu
interesy Ubezpieczonego.

Gór ną gra ni cę od po wie dzial no ści Ubezpieczyciela wod nie sie niu dowszyst kich
zda rzeń ubez pie cze nio wych po wsta łych wokre sie ubez pie cze nia sta no wi su ma
ubez pie cze nia od po wie dzial no ści cy wil nej, wła ści wa dla okre ślo ne go wpo li sie
wa rian tu Umo wy ubez pie cze nia, bez wzglę du na licz bę osób, któ re spo wo do -
wa ły lub przy czy ni ły się do po wsta nia szko dy.

6. Rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej: 
Uwaga. Ważne! Prosimy o uważną lekturę niniejszego punktu.

• Okres ochro ny jest okre śla ny przez Ubez pie cza ją ce go we wnio sku
o ubez pie cze nie, mo że wy no sić od 1 do 90 dni. Ochro na mo że roz po -
cząć się już w dniu zło że nia wnio sku i opła ce niu skład ki (pod wa run -
kiem, że wszy scy ubez pie cze ni prze by wa ją na te ry to rium Pol ski). Dla
osób, któ re prze by wa ją w dniu zło że nia wnio sku za gra ni cą, obo wią zu -
je 7 dnio wa ka ren cja.

• Od po wie dzial ność BRE Ubez pie cze nia koń czy się wraz z po wro tem
Ubez pie czo ne go do RP, nie póź niej jed nak niż o godz. 23:59:59 ostat -
nie go dnia okre su ubez pie cze nia, ozna czo ne go w po li sie ja ko ko niec
ubez pie cze nia.

• Okres ochro ny jest wska za ny w po li sie i jest toż sa my z okre sem ochro ny
wpro wa dzo nym przez Ubez pie cza ją ce go we wnio sku oubez pie cze nie.

7. Składka za ubezpieczenie:

Uwaga. Ważne! Prosimy o uważną lekturę niniejszego punktu.

• Skład ka ubez pie cze nio wa jest wy li cza na in dy wi du al nie iza le ży odokre -
su, na ja ki za war ta jest umo wa ubez pie cze nia, licz by ubez pie czo nych
osób, wa rian tu ubez pie cze nia, za kre su ry zyk do dat ko wych oraz za kre su
te ry to rial ne go obo wią zy wa nia umo wy ubez pie cze nia. Skład ka płat na
jest jed no ra zo wo w mo men cie skła da nia wnio sku o ubez pie cze nie.

8. Rezygnacja z ubezpieczenia:

Uwaga. Ważne! Prosimy o uważną lekturę niniejszego punktu.

• W przy pad ku umów za war tych na okres krót szy niż 30 dni, nie ma moż -
li wo ści od stą pie nia od umo wy, chy ba że klient udo ku men tu je od wo ła -
nie po dró ży – wów czas sy tu acja roz pa try wa na jest in dy wi du al nie przez
BRE Ubez pie cze nia. Dla umów za war tych po wy żej 30 dni, Ubez pie cza -
ją cy ma moż li wość od stą pie nia wter mi nie14 dni odda ty za war cia umo -
wy (zło że nia wnio sku o ubez pie cze nie i opła ce nia skład ki).

• W przy pad ku od stą pie nia od Umo wy ubez pie cze nia w ter mi nie wska za -
nym po wy żej, Umo wa uwa ża najest zanie za war tą, aUżyt kow nik iTo wa rzy -
stwo zwol nie ni są ze wszel kich zo bo wią zań z niej wy ni ka ją cych. Je że li
od stą pie nie odUmo wy ubez pie cze nia mia ło miej sce poroz po czę ciu się
ochro ny zty tu łu za war tej Umo wy ubez pie cze nia, To wa rzy stwu na leż nabę dzie
skład ka zakaż dy dzień udzie lo nej ochro ny ubez pie cze nio wej. Skład ka ta
li czo nabę dzie pro por cjo nal nie dookre su, naja ki zo sta ła za war ta Umo wa
ubez pie cze nia. 

• Odstąpienie od ubezpieczenia nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.

9. Wypłata odszkodowania/oświadczenia:

Uwaga. Ważne! Prosimy o uważną lekturę niniejszego punktu.

Ogólne Postanowienia Dotyczące Ustalenia i Wypłaty Świadczeń 
• Usta le nie za sad no ści rosz cze nia iwy so ko ści świad cze nia/od szko do wa -

nia na stę pu je na pod sta wie peł nej do ku men ta cji, okre ślo nej w OWU
oraz wy ma ga nej w trak cie usta la nia za sad no ści rosz cze nia przed ło żo -
nej przez Ubez pie czo ne go lub oso bę upo waż nio ną. Ubezpieczyciel
za strze ga jed nak so bie pra wo do we ry fi ka cji przed ło żo nych do ku men -
tów oraz za się gnię cia opi nii spe cja li stów.

• Ubezpieczyciel wy pła ca świad cze nie/od szko do wa nie dowy so ko ści sum
ubez pie cze nia w ra mach po szcze gól nych ubez pie czeń i wła ści we go,
okre ślo ne go w po li sie, wa rian tu Umo wy ubez pie cze nia.

• Ubezpieczyciel wy pła ci świad cze nie/od szko do wa nie w ter mi nie 30 dni
od da ty otrzy ma nia za wia do mie nia o wy pad ku, chy ba że wy ja śnie nie
oko licz no ści ko niecz nych do usta le nia od po wie dzial no ści lub wy so ko -
ści świad cze nia/od szko do wa nia w ter mi nie 30 dni oka za ło się nie -
moż li we; wów czas świad cze nie/od szko do wa nie zo sta nie wy pła co ne
wcią gu14 dni oddnia, wktó rym przyza cho wa niu na le ży tej sta ran no ści
wy ja śnie nie tych oko licz no ści by ło moż li we, z tym że Ubezpieczyciel
wy pła ci bez spor ną w świe tle przed ło żo nych do ku men tów część świad -
cze nia/od szko do wa nia w ter mi nie 30 dni od da ty otrzy ma nia za wia do -
mie nia o wy pad ku.

• Nażą da nie Ubezpieczyciela Ubez pie czo ny/Upo sa żo ny jest zo bo wią za -
ny doprzed sta wie nia in nych do ku men tów, uzna nych przez Ubez pie czy -
cie la zanie zbęd ne dostwier dze nia za sad no ści rosz cze nia lub wy so ko ści
świad cze nia/od szko do wa nia.

• Świad cze nie/od szko do wa nie wy pła ca się na te ry to rium RP w wa lu cie
pol skiej. Je że li wcza sie po dró ży zo sta ły po nie sio ne przez Ubez pie czo ne -
go wy dat ki wwa lu cie ob cej, świad cze nie/od szko do wa nie prze li cza nejest
we dług śred nie go kur su wa lut usta lo ne go przez NBP, obo wią zu ją ce go
w dniu wy pła ty świad cze nia/od szko do wa nia.

Tryb Udzie la nia Po mo cy/Wy pła ty Świad czeń w ra mach: Ubez pie cze nia Kosz -
tów Le cze nia, Trans por tu Me dycz ne go i trans por tu Zwłok oraz Na tych mia sto -
wej Po mo cy „As si stan ce”
• W przy pad ku zda rze nia spo wo do wa ne go na głym za cho ro wa niem lub

nie szczę śli wym wy pad kiem wcza sie po dró ży za gra nicz nej, Ubez pie czo -
ny zo bo wią za ny jest:
– skon tak to wać się z Cen trum Po mo cy Ubezpieczyciela w ce lu uzy -

ska nia po mo cy lub gwa ran cji po kry wa nia kosz tów usług me dycz -
nych jak też kosz tów trans por tu me dycz ne go i trans por tu zwłok,
oraz:

– po dać nu mer po li sy wraz z na zwi skiem Ubez pie czo ne go,

– wy ja śnić oso bie dy żu ru ją cej oko licz no ści, w któ rych znaj du je się
Ubez pie czo ny,



– okre ślić ja kiej po mo cy po trze bu je,

– sto so wać się do za le ceń Cen trum Po mo cy Ubezpieczyciela. 

– Udzie lić in for ma cji i nie zbęd nych peł no moc nictw oraz umoż li wić
Cen trum Po mo cy Ubezpieczyciela do ko na nie czyn no ści nie zbęd -
nych dousta le nia oko licz no ści po wsta nia szko dy, za sad no ści iwy -
so ko ści rosz cze nia. 

– Po kryć we wła snym za kre sie na miej scu zda rze nia kosz ty do wy -
so ko ści rów no war to ści100 EUR, na stęp nie kosz ty ob ję te ubez pie -
cze niem zwra ca ne są po po wro cie Ubez pie czo ne go do RP. 

• Je że li Ubez pie czo ny zpo wo dów odnie go nie za leż nych nie do peł nił obo -
wiąz ków, o któ rych mo wa po wy żej oraz gdy po niósł wy dat ki, o któ rych
mo wa po wy żej i chce zwró cić się o ich re fun da cję zo bo wią za ny jest
zgło sić rosz cze nie do Ubezpieczyciela w for mie pi sem nej. Do ku men ta -
cję na le ży prze słać na ad res: Inter Partner Assistance Polska  S.A., Dział
likwidacji szkód ul. Chłodna 51,00-867 Warszawa. 

• Zgło sze nie rosz cze nia owy pła tę od szko do wa nia zty tu łu ubez pie cze nia
kosz tów le cze nia, trans por tu me dycz ne go i trans por tu zwłok oraz na -
tych mia sto wej po mo cy „As si stan ce” po win no za wie rać:
– nu mer po li sy,

– szcze gó ło wy opis oko licz no ści za ist nie nia zda rze nia,

– do ku men ta cję me dycz ną do ty czą cą szko dy za wie ra ją cą do kład ną
dia gno zę oraz za le co ne le cze nie,

– wszyst kie fak tu ry, ra chun ki, do wo dy wpła ty, któ re umoż li wią
Ubezpieczycielowi okre śle nie łącz nych kosz tów le cze nia po nie sio -
nych przez Ubez pie czo ne go.

Ustalenie Świadczeń Ubezpieczenia Następst Nieszczęśliwych Wypadków
• Zatrwa łe in wa lidz two wro zu mie niu OWU uwa ża się tyl ko iwy łącz nie ta -

kie na stęp stwa nie szczę śli wych wy pad ków, któ re są wy mie nio ne w Ta -
be li Trwa łe go In wa lidz twa, okre ślo nej w OWU.

• Usta le nia fak tu wy stą pie nia trwa łe go in wa lidz twa do ko nu ją le ka rze wy -
zna cze ni przez Ubezpieczyciela napod sta wie do ku men ta cji me dycz nej.

• Fakt wy stą pie nia trwa łe go in wa lidz twa po wi nien być usta lo ny nie zwłocz -
nie po za koń cze niu le cze nia, z uwzględ nie niem za le co ne go le cze nia
uspraw nia ją ce go. Orze cze nie mo że być wy da ne wcze śniej, je śli fakt wy -
stą pie nia trwa łe go in wa lidz twa jest nie wąt pli wy.

• Wra zie utra ty lub uszko dze nia or ga nu, na rzą du, ukła du, któ rych funk cje
przedzaj ściem nie szczę śli we go wy pad ku by ły już ogra ni czo ne wsku tek
sa mo ist nej cho ro by lub in wa lidz twa, fakt wy stą pie nia trwa łe go in wa lidz -
twa wro zu mie niu OWU okre śla się wwy so ko ści róż ni cy mię dzy trwa łym
in wa lidz twem wła ści wym dla da ne go or ga nu, na rzą du lub ukła du pozaj -
ściu nie szczę śli we go wy pad ku a stop niem in wa lidz twa ist nie ją cym
przed zaj ściem nie szczę śli we go wy pad ku.

• W przy pad ku wy stą pie nia dwóch ro dza jów trwa łe go in wa lidz twa
Ubezpieczyciel wy pła ci świad cze nie rów ne su mie pro cen tów usta lo nych
za po szcze gól ne ro dza je trwa łe go in wa lidz twa, z tym że ich łącz na war -
tość nie mo że być więk sza niż 100%.

• Je że li Ubez pie czo ny otrzy mał świad cze nie zty tu łu trwa łe go in wa lidz twa,
a na stęp nie zmarł na sku tek te go sa me go nie szczę śli we go wy pad ku,
świad cze nie z ty tu łu śmier ci wy pła ca się tyl ko wte dy, gdy jest ono wyż -
sze odświad cze nia wy pła co ne go Ubez pie czo ne mu zty tu łu trwa łe go in -
wa lidz twa, przy czym po trą ca się po przed nio wy pła co ną kwo tę z ty tu łu
trwa łe go in wa lidz twa.

• Je że li Ubez pie czo ny zmarł po usta le niu fak tu wy stą pie nia trwa łe go in -
wa lidz twa z przy czyn zwią za nych z nie szczę śli wym wy pad kiem, ale nie
zo sta ło wy pła co ne świad cze nie z ty tu łu trwa łe go in wa lidz twa, wów czas
Upo sa żo ne mu wy pła ca się tyl ko świad cze nie z ty tu łu śmier ci Ubez pie -
czo ne go.

Ustalenie Wysokości Odszkodowania Ubezpieczenia Utraty lub Uszkodzenia
Bagażu Podróżnego
• Wy so kość od szko do wa nia w przy pad ku utra ty lub uszko dze nia ba ga żu

po dróż ne go usta la się we dług kosz tów na pra wy bądź we dług rze czy wi -
stej war to ści przed mio tu z uwzględ nie niem stop nia je go fak tycz ne go
zu ży cia. War tość przed mio tów okre śla na jest przez Ubezpieczyciela
napod sta wie ory gi na łów ra chun ków za ku pu lub napod sta wie war to ści
no we go przed mio tu o iden tycz nych wła ści wo ściach użyt ko wych w dniu
za ist nie nia zda rze nia.

• Przy usta la niu roz mia ru szko dy nie uwzględ nia się:
– war to ści na uko wej, ko lek cjo ner skiej, za byt ko wej lub pa miąt ko wej

przed mio tów,

– kosz tów po nie sio nych na od ka że nie po zo sta ło ści po szko dzie.

• Przy usta la niu wy so ko ści od szko do wa nia, w przy pad ku czę ścio we go
znisz cze nia ubez pie czo ne go ba ga żu, od li cza na jest fran szy za re duk cyj -
na wwy so ko ści100 zło tych, tj. każ de od szko do wa nie w przy pad ku czę -
ścio we go znisz cze nia ubez pie czo ne go ba ga żu ule ga zmniej sze niu
o kwo tę 100 zło tych.

9. Wyłączenia odpowiedzialności:

Uwaga. Ważne! Prosimy o uważną lekturę niniejszego punktu.

Wyłączenia Generalne:
• Ubezpieczyciel nie od po wia da zaszko dy po wsta łe nate ry to rium RP oraz

na te re nie kra ju re zy den cji.

• Ubezpieczyciel nie od po wia da za szko dy po wsta łe wsku tek umyśl ne go
lub ra żą co nie dba łe go dzia ła nia lub za nie cha nia dzia ła nia przez Ubez -
pie czo ne go.

• Ochro ną ubez pie cze nio wą nie są ob ję te tak że szko dy po wsta łe wsku tek:

– woj ny, dzia łań wo jen nych, kon flik tów zbroj nych lub ak tyw ne go udzia -
łu wza miesz kach i roz ru chach, za ma chu sta nu, ak tach ter ro ru,

– roz sz cze pie nia ją dro we go lub pro mie nio twór czo ści wszel kie go ro -
dza ju, bez wzglę du naich po cho dze nie, źró dło ispo sób ich od dzia -
ły wa nia naUbez pie czo ne go,

– epi de mii, ska żeń che micz nych,

– uczest nic twa wza kła dach ibój kach zwy jąt kiem dzia ła nia wobro nie
wła snej,

– cho ro by psy chicz nej, nie do ro zwo ju umy sło we go lub za bu rzeń psy -
chicz nych Ubez pie czo ne go oraz ich skut ków, awszcze gól no ści ata -
ku kon wul sji, epi lep sji,

– pro wa dze nia po jaz du me cha nicz ne go bez wy ma ga nych pra wem
upraw nień,

– nie prze strze ga nia za ka zu pro wa dze nia po jaz dów me cha nicz nych,
ob słu gi ma szyn i prze by wa nia na wy so ko ściach w trak cie le cze nia
le ka mi upo śle dza ją cy mi zdol ność kon cen tra cji (zgod nie zulot ką pro -
du cen ta),

– po zo sta wa nia Ubez pie czo ne go podwpły wem al ko ho lu, nar ko ty ków
lub in nych sub stan cji psy cho ak tyw nych i tok sycz nych o po dob nym
dzia ła niu, le ków nie prze pi sa nych przez le ka rza lub uży tych nie zgod -
nie zza le ce niem le ka rza bądź ze wska za niem ich uży cia, chy ba że fakt
ten nie miał wpły wu napo wsta nie zda rze nia ob ję te go ochro ną ubez -
pie cze nio wą.

– po wsta łe wzwiąz ku zprze by wa niem Ubez pie czo ne go w miej scach
cha rak te ry zu ją cych się eks tre mal ny mi wa run ka mi kli ma tycz ny mi czy
przy rod ni czy mi al bo wmiej scach od osob nio nych.

• Ubezpieczycielnie od po wia da zaszko dy bę dą ce na stęp stwem:

– upra wia nia spor tów wy so kie go ry zy ka (za wy jąt kiem ama tor skie go
nur ko wa nia przy uży ciu sprzę tu spe cja li stycz ne go – je że li opcję ta -
ką za zna czo no we wnio sku o ubez pie cze nie i opła co no do dat ko wą
skład kę)

– wy czy no we go upra wia nia spor tu, w szcze gól no ści udział Ubez pie -
czo ne go w tre nin gach, za wo dach, obo zach kon dy cyj nych i szko le -
nio wych bę dą cych źró dłem do cho du zupra wia nej dys cy pli ny spor tu,

– wy ko ny wa nia za rob ko wej pra cy (chy ba że we wnio sku za zna czo no tę
opcję iopła co na zo sta ła do dat ko wa skład ka),

– uczest nic twa wwy ści gach sa mo cho do wych,

– wy pad ku lot ni cze go, je że li Ubez pie czo ny był pa sa że rem nie li cen cjo -
no wa nych li nii lot ni czych,

– peł nie nia przez Ubez pie czo ne go czyn nej służ by wsi łach zbroj nych ja -
kie go kol wiek pań stwa,

– ama tor skie go upra wia nia spor tów zi mo wych (chy ba że we wnio sku
za zna czo no tę opcję izo sta ła opła co na do dat ko wa skład ka).

Ograniczenia Odpowiedzialności – Natychmiastowa Pomoc Assistance 

• Ubezpieczyciel nie po no si od po wie dzial no ści zty tu łu kosz tów le cze nia,
trans por tu me dycz ne go, trans por tu zwłok i na tych mia sto wej po mo cy
„As si stan ce” do ty czą cych cho rób, w tym cho rób prze wle kłych, ist nie ją -
cych przed za war ciem Umo wy ubez pie cze nia oraz ich po wi kłań.

• Ubezpieczyciel nie po no si od po wie dzial no ści za kosz ty le cze nia,
trans por tu me dycz ne go, trans por tu zwłok i na tych mia sto wej po mo cy
„As si stan ce”, je śli ze wzglę dów zdro wot nych ist nia ły prze ciw wska za nia
do od by cia przez Ubez pie czo ne go po dró ży za gra nicz nej.



– cho ro by za wo do we oraz in ne cho ro by, na wet wy stę pu ją ce na gle
lub ujaw nia ją ce się pozaj ściu nie szczę śli we go wy pad ku, za kłó ce -
nia cią ży i po ro du je że li nie by ły skut kiem na głe go za cho ro wa nia
lub nie szczę śli we go wy pad ku oraz wy le wy krwi do mó zgu, uda ry
i za wa ły. 

Ograniczenia Odpowiedzialności Ubezpieczenia Utraty lub Uszkodzenia
Bagażu Podróżnego 

• Ubez pie cze niem nie są ob ję te kosz ty:
– znisz czeń, wy ni ka ją ce z za gu bie nia lub po zo sta wie nia przed mio -

tów wcho dzą cych w skład ba ga żu po dróż ne go,

– za ist nia łe pod czas prze pro wadz ki,

– uszko dzeń po le ga ją cych wy łącz nie na uszko dze niu lub znisz cze -
niu po jem ni ków ba ga żu (wa liz, ku frów itp.),

– znisz czeń wy ni ka ją cych z wad ubez pie czo ne go przed mio tu,

– bę dą ce na stęp stwem zwy kłe go zu ży cia, uszko dze nia lub znisz cze -
nia ubez pie czo nej rze czy w związ ku z jej użyt ko wa niem, sa mo za -
pa le nia, sa mo zep su cia i wy cie ku, a w przy pad ku przed mio tów
tłu ką cych się lub w szkla nym opa ko wa niu – po tłu cze nia lub utra -
ty war to ści ubez pie czo nej rze czy,

– po wsta łe wsku tek kra dzie ży bez wła ma nia lub przy uży ciu do ra -
bia nych klu czy w sy tu acji okre ślo nej w §29 pkt. 5, 6 i 7,

– po wsta łe wsku tek kra dzie ży zwła ma niem, do ko na nej zba gaż ni ka
da cho we go po jaz du sa mo cho do we go w przy pad ku, gdy cho ciaż
jed na ze ścian ba gaż ni ka zo sta ła wy ko na na ze sła be go ma te ria łu
(ty pu bre zent) lub gdy ba gaż nik nie był wy po sa żo ny w za mek za -
bez pie cza ją cy,

– po wsta łe w apa ra tach i urzą dze niach elek trycz nych wsku tek ich
wad lub dzia ła nia prą du elek trycz ne go pod czas eks plo ata cji, chy -
ba że dzia ła nie prą du elek trycz ne go spo wo do wa ło po żar,

– po wsta łe wsku tek emi sji, wy cie ku lub in nej for my prze do sta nia się
do po wie trza, wo dy lub grun tu ja kich kol wiek sub stan cji.

• Po nad to ochro ną ubez pie cze nio wą nie są ob ję te:
– środ ki płat ni cze (kar ty płat ni cze, pie nią dze itp.), bi le ty po dróż ne,

bo ny to wa ro we, ksią żecz ki i bo ny oszczęd no ścio we, pa pie ry war -
to ścio we i klu cze,

– bi żu te ria, przed mio ty z me ta li i ka mie ni szla chet nych, 

– dzie ła sztu ki, zbio ry ko lek cjo ner skie i nu mi zma tycz ne, do ku men -
ty, rę ko pi sy, in stru men ty mu zycz ne,

– pa li wa i broń wszel kie go ro dza ju,

– sprzęt pły wa ją cy ta ki jak np. pon to ny, ro we ry wod ne itp.,

– przed mio ty słu żą ce dodzia łal no ści pro duk cyj no -usłu go wej Ubez -
pie czo ne go,

– ak ce so ria sa mo cho do we, przed mio ty bę dą ce wy po sa że niem przy -
czep kem pin go wych, pół cię ża ró wek kem pin go wych i ło dzi,

– sprzęt kom pu te ro wy,

– sprzęt spor to wy mię dzy in ny mi ro we ry, na mio ty i wia tro chro ny,
sprzęt nar ciar ski itp.,

– sprzęt me dycz ny, le kar stwa i pro te zy,

– przed mio ty z fu tra lub wy koń czo ne fu trem na tu ral nym.

• Te le fo ny prze no śne, gry wi deo, sprzęt fo to gra ficz ny ika me ry vi deo, sprzęt
słu żą cy dona gry wa nia iod twa rza nia dźwię ku iob ra zu ubez pie czo ne są
wy łącz nie od ry zy ka ra bun ku w przy pad ku no sze nia ich przy so bie,
przy czym gór ną gra ni cę od po wie dzial no ści Ubezpieczyciela z ty tu łu
wy żej wy mie nio nej szko dy sta no wi 50% su my ubez pie cze nia ba ga żu.

Ograniczenia Odpowiedzialności Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

• Ubezpieczyciel nie po no si od po wie dzial no ści za szko dy po wsta łe
w związ ku z po sia da niem w trak cie po dró ży za gra nicz nej:
– psów,

– ko ni,

– zwie rząt dzi kich i eg zo tycz nych,

– bro ni siecz nej, kłu ją cej i pal nej, jak rów nież uży wa niem jej w ce -
lach spor to wych lub w ce lu sa mo obro ny.

• Ubezpieczyciel nie obej mu je ochro ną ubez pie cze nio wą rosz czeń:
– nie prze kra cza ją cych 1.000 zło tych i każ de świad cze nie z ty tu łu

Umo wy Ubez pie cze nia od po wie dzial no ści cy wil nej po mniej szo ne
jest o ta ką kwo tę,

– wy su wa nych wza jem nie przez oso by ob ję te Umo wą ubez pie cze nia.

• Ubezpieczyciel nie po no si od po wie dzial no ści za na stęp stwa na głych
za cho ro wań i nie szczę śli wych wy pad ków zwią za nych z:

– le cze niem prze kra cza ją cym za kres nie zbęd ny doprzy wró ce nia sta -
nu zdro wia umoż li wia ją ce go po wrót lub prze wóz Ubez pie czo ne go
do RP,

– le cze niem, ho spi ta li za cją lub za kwa te ro wa niem, wprzy pad ku, gdy
Ubez pie czo ny od mó wi po wro tu do kra ju wbrew de cy zji le ka rza
Cen trum Po mo cy Ubezpieczyciela. De cy zja ta ka mu si być za apro -
bo wa na i uzgod nio na z le ka rzem pro wa dzą cym le cze nie,

– le cze niem, ho spi ta li za cją, za kwa te ro wa niem wprzy pad ku, gdy we -
dług opi nii le ka rza mo ment roz po czę cia le cze nia mo że być odło żo -
ny do mo men tu po wro tu Ubez pie czo ne go do RP,

– prze pro wa dze niem ba dań zbęd nych do roz po zna nia lub le cze nia
cho ro by, ba dań kon tro l nych oraz uzy ska nia za świad czeń le kar -
skich i wy ko ny wa nia szcze pień pro fi lak tycz nych,

– wy jaz da mi w ce lu pla no we go le cze nia oraz po wi kłań zwią za nych
z tym le cze niem,

– le cze niem psy cho ana li tycz nym i psy cho te ra peu tycz nym,

– le cze niem sa na to ryj nym, ku ra cja mi w do mach wy po czyn ko wych
lub ośrod kach le cze nia uza leż nień, 

– ope ra cja mi pla stycz ny mi lub za bie ga mi ko sme tycz ny mi,

– le cze niem za bu rzeń psy chicz nych, de pre sji, wad wro dzo nych, cho -
rób we ne rycz nych i AIDS, na wet gdy nie by ły wcze śniej le czo ne,

– umyśl nym dzia ła niem Ubez pie czo ne go (pró ba sa mo bój stwa lub
sa mo oka le cze nie),

– prze wle kłym lub nad mier nym uży wa niem al ko ho lu, nar ko ty ków
i in nych sub stan cji psy cho ak tyw nych sto so wa nych bez za le ce nia
le ka rza lub w spo sób in ny niż za le co ny przez le ka rza, 

– spe cjal nym od ży wia niem Ubez pie czo ne go, ma sa ża mi, ką pie la mi,
in ha la cja mi, gim na sty ką lecz ni czą, na świe tla nia mi, za bie ga mi me -
dy cy ny nie kon wen cjo nal nej (na wet gdy któ ry kol wiek z tych środ -
ków był za le co ny przez le ka rza) oraz in ny mi za bie ga mi
re ha bi li ta cyj ny mi i fi zy ko te ra peu tycz ny mi, 

– roz po zna niem i pla no wym pro wa dze niem cią ży,

– po ro dem, któ ry na stą pił po 32 ty go dniu cią ży,

– za bie giem usu wa nia cią ży, o ile nie zo stał on wy ko na ny w ce lu ra -
to wa nia ży cia lub zdro wia Ubez pie czo ne go i któ re go prze pro wa -
dze nie do pusz czo ne jest przez pra wo pań stwa, nate re nie któ re go
za bieg jest do ko na ny,

– zwią za ne ze sztucz nym za płod nie niem ikaż dym in nym le cze niem
bez płod no ści, a tak że zwią za nych z za ku pem środ ków an ty kon -
cep cyj nych,

– ko rzy sta niem pod czas po by tu wszpi ta lu zusług in nych niż stan dar -
do we, ta kich jak uży wa nie od bior ni ków ra dio wych, te le wi zyj nych,
ko rzy sta nia z usług fry zjer skich lub ko sme tycz nych itp.,

– le cze niem den ty stycz nym prze kra cza ją cym rów no war tość100 EUR
oraz je śli nie by ło wy ni kiem ostrych sta nów bó lo wych wy ma ga ją -
cych na tych mia sto wej nie zbęd nej po mo cy,

– upra wia niem spor tów zi mo wych (oile nie zo sta ła wy ku pio na od po -
wied nia skład ka),

– wy ko ny wa niem pra cy zagra ni cą (oile nie zo sta ła wy ku pio na od po -
wied nia skład ka), 

– wy ko ny wa niem pra cy o wy so kim stop niu ry zy ka.

• Ubezpieczyciel nie po kry wa rów nież kosz tów zwią za nych z ko niecz no -
ścią wcze śniej sze go po wro tu do Pol ski w ce lu pod da nia się pla no wej
dia gno sty ce lub le cze niu w sy tu acji, kie dy cho ry nie wy ma gał roz po czę -
cia le cze nia za gra ni cą i je go pil nej kon ty nu acji w Pol sce.

• Ubezpieczyciel nie po kry wa kosz tów pier wot nej re kon struk cji apa ra tu
wię za dło we go ko la na.

Ograniczenia Odpowiedzialności Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych
Wypadków 
• Ochro ną ubez pie cze nio wą nie są ob ję te:

– na stęp stwa nie szczę śli wych wy pad ków po wsta łe w wy ni ku:

– świa do me go sa mo oka le cze nia lub oka le cze nia na wła sną
proś bę oraz pró by sa mo bój czej Ubez pie czo ne go,

– pod da nia się przez Ubez pie czo ne go za bie gom o cha rak te -
rze me dycz nym, chy ba że prze pro wa dze nie ich by ło zwią za -
ne zle cze niem na stępstw nie szczę śli we go wy pad ku izo sta ło
zle co ne przez le ka rza.

– za tru cia sub stan cja mi sta ły mi lub płyn ny mi, któ re wnik nę ły do or -
ga ni zmu dro gą po kar mo wą,



12. 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 AXA Ubezpieczenia za wie ra ją ce za strze że nia do ty czą ce
usług świad czo nych przez AXA Ubezpieczenia.

2) Re kla ma cja mo że być zło żo na w każ dej jed no st ce AXA Ubezpieczenia ob słu -
gu ją cej klien tów, moż na ją zło żyć w na stę pu ją cy spo sób:
• Towarzystwu AXA 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 AXA Ubezpieczenia,

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

— w formie pisemnej – osobiście w siedzibie Towarzystwa 
– AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. w Warszawie, ul. Chłodna 51, albo 

— drogą pocztową na adres:
AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
Ul. Chłodna 51, 00-867 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 AXA Ubezpieczenia 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 wprzy 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 AXA Ubezpieczenia 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. 

6) Wprzy pad ku gdy AXA Ubezpieczenia 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 na Re kla ma cję AXA Ubezpieczenia 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) Wszcze 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 AXA
Ubez pie cze nia wy 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 dosą du po wszech ne go zpo wódz twem
prze ciw ko AXA Ubez pie cze nia To wa rzy stwo Ubez pie czeń i Re ase ku ra cji S.A.
we dług wła ści wo ści okre ślo nej w ust. 10.

10) Powództwo o roszczeniawynikające z Umowy Ubezpieczenia można wyto-
czyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla
miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub
uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia. Powództwo o roszczenie wynika-
jące  z Umowy Ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości
ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy ubez-
pieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia.

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) AXA Ubezpieczenia 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 Ubezpieczyciel informuje, że podmiotem
uprawnionym dla AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. 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).

• Umo wą ubez pie cze nia nie są ob ję te rosz cze nia zty tu łu od po wie dzial no -
ści cy wil nej w związ ku ze szko da mi:
– wy rzą dzo ny mi oso bom bli skim,

– wy rzą dzo ny mi umyśl nie przez oso by, z któ rą Ubez pie czo ny po zo -
sta je we wspól nym go spo dar stwie do mo wym,

– zaktó re przy słu gu je od szko do wa nie zty tu łu ubez pie czeń obo wiąz -
ko wych,

– zaktó re oso ba ob ję ta ubez pie cze niem jest od po wie dzial na wsku -
tek umow ne go prze ję cia

– od po wie dzial no ści cy wil nej oso by trze ciej al bo wsku tek roz sze rze -
nia za kre su wła snej od po wie dzial no ści cy wil nej wy ni ka ją cej zusta -
wy (z ty tu łu czy nów nie do zwo lo nych),

– po wsta ły mi wsku tek nor mal nej eks plo ata cji przed mio tu lub wsku -
tek je go tech nicz ne go zu ży cia,

– obej mu ją cy mi utra co ne ko rzy ści,

– po wsta ły mi wsku tek utra ty lub uszko dze nia mie nia na le żą ce go
doUbez pie czo ne go lub mie nia in nej oso by, po wie rzo ne go, wy na -
ję te go, po ży czo ne go lub bę dą ce go podpie czą bądź kon tro lą Ubez -
pie czo ne go lub osób, za któ re po no si od po wie dzial ność,

– po wsta ły mi wsku tek czyn no ści zwią za nych z wy ko ny wa niem za -
wo du lub pro wa dze niem przez Ubez pie czo ne go dzia łal no ści go -
spo dar czej,

– po wsta ły mi w na stęp stwie prze nie sie nia cho ro by,

– zwią za ny mi zna ru sze niem praw au tor skich, pa ten tów, zna ków to -
wa ro wych, i nazw fa brycz nych, 

– rze czo wy mi w war to ściach pie nięż nych, do ku men tach, pla nach
i zbio rach ar chi wal nych, fi la te li stycz nych, nu mi zma tycz nych al bo
dzie łach sztu ki,

– po wsta ły mi na te ry to rium RP.

• Ochro na ubez pie cze nio wa nie obej mu je od szko do wań orze ka nych
w opar ciu o prze pi sy pra wa kar ne go.

11. Zgłoszenie szkody:
• W przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego prosimy o niezwłoczny

kontakt z Infolinią pod numerem tel.: +48 22 459 10 00.
Wszelkie pytania dotyczące złożenia dokumentów potrzebnych do
wypłaty świadczenia oraz dokumentów potrzebnych do refundacji
kosztów assistance należy kierować do AXA Ubezpieczenia pod
numery telefonu +48 22 459 10 00 (koszt połączenia zgodny z taryfą
operatora). 

• Zgłosić zdarzenie ubezpieczeniowe możliwe jest w formie pisemnej
– osobiście w siedzibie Towarzystwa lub drogą pocztową:
AXA Ubezpieczenia TUiRS.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
lub drogą elektroniczną na adres: axa-likwidacja.szkod@ipa.com.pl
Zgłoszenie roszczenia ubezpieczeniowego możesz również dokonać
za pośrednictwem mBanku S.A. w jego placówce.

• W przypadku refundacji kosztów z ubezpieczenia kosztów leczenia,
transportu medycznego i transportu zwłok oraz natychmiastowej
pomocy assistance dokumentację o której mowa poniżej należy
przesłać na adres:
Inter Partner Assistance Polska S.A.
Dział likwidacji szkód
ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa 
Złożenie wniosku o refundację powinno zawierać:
— numer polisy,
— szczegółowy opis okoliczności zaistnienia zdarzenia,
— dokumentację medyczną dotyczącą szkody zawierającą dokładna

diagnozę oraz zalecone leczenie,
— wszystkie faktury, rachunki, dowody wpłaty, które umożliwiają

Ubezpieczycielowi określenie łącznych kosztów leczenia ponie-
sionych przez Ubezpieczonego.

• W przypadku zgłoszenia roszczenia ubezpieczeniowego z tytułu
utraty lub uszkodzenia bagażu podróżnego należy zgłosić je do
Ubezpieczyciela w terminie 7 dni od daty powrotu do kraju.
Zgłoszenie powinno zawierać:
— numer polisy,
— szczegółowy opis okoliczności zaistnienia szkody,
— spis uszkodzonych lub utraconych przedmiotów z określeniem

ich wartości oraz roku nabycia,
— dowody potwierdzające utratę, zniszczenie lub uszkodzenie. 


