Karta Produktu
Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
W Karcie Produktu zawarte są najważniejsze informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oferowanym posiadaczom
rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków ﬁrmowych w mBanku. Karta Produktu nie jest elementem Umowy ubezpieczenia ani materiałem marketingowym. Karta
Produktu została przygotowana przez BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. we współpracy z mBankS.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 ozawarciu/przystąpieniu do UmowyUbezpieczenia podejmĳ po wcześniejszymzapoznaniu sięzdokumentacją ubezpieczeniową, w tymzwłaszczazUstawązdnia 22 maja 2003 r.
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 124, poz. 1152
z późn. zm).

1. Ubezpieczyciel:
•

BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.

2. Ubezpieczający:
•

10. Suma Gwarancyjna:
Uwaga. Ważne! Prosimy o uważną lekturę niniejszego punktu.
•

posiadaczrachunkuoszczędnościowo-rozliczeniowegolubﬁrmowegowmBanku,
będący posiadaczem ubezpieczanego pojazdu.

3. Ubezpieczony:
•

właściciel ubezpieczanego pojazdu.

4. Rola Banku:
•

mBank jest w tej umowie agentem ubezpieczeniowym. mBank z tytułu
wykonywania czynności agencyjnych pobiera wynagrodzenie.

5. Umowa Ubezpieczenia:
•

Umowa jest zawierana zgodnie z warunkami określonymi we wniosku o
ubezpieczenie.

11. Rezygnacja z ubezpieczenia:
Uwaga. Ważne! Prosimy o uważną lekturę niniejszego punktu.
•
•

6. Informacje podstawowe o Umowie Ubezpieczenia:
a) Warunki zawarcia umowy:
•

umowęmożezawrzećposiadaczpojazdu,składającwniosekoubezpieczenie
samochoduidokonującopłaceniaskładkibądźjejpierwszejraty.

b) Cel ubezpieczenia/zakres:

•

Uwaga. Ważne! Prosimy o uważną lekturę niniejszego punktu.
•

•

•

Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy osobowe i osobowe w nadwoziu
ciężarowym do dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz są zarejestrowane na terenie Polski lub podlegające rejestracji (gdzie Klient w ciągu 30 dni planuje zarejestrować auto). Ochroną mogą być objęte pojazdy
użytkowane prywatnie lub do działalności handlowo – usługowej oraz auta, których rokprodukcji jest nie wcześniej niż w 1988 r.
Jeżeli chcesz ubezpieczyć inne auto, które nie jest ubezpieczane w kanale
sprzedaży internetowej, skontaktuj się z BRE Ubezpieczenia, gdzie składka
zostanie wyliczona indywidualnie.
Warunki ubezpieczenia OC reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniachobowiązkowych,UbezpieczeniowymFunduszuGwarancyjnym
iPolskimBiurzeUbezpieczycieliKomunikacyjnychzdnia22maja2003(Dz.
U. z 2003r. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm).

ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z datą wskazaną we wniosku
o ubezpieczenie, po jego złożeniu. Ochrona trwa 12 miesięcy.

Uwaga. Ważne! Prosimy o uważną lekturę niniejszego punktu.
•

•

•

9. Opłata za ubezpieczenie:
Uwaga. Ważne! Prosimy o uważną lekturę niniejszego punktu.

•

W przypadku powstania zdarzenia ubezpieczeniowego prosimy o kontakt
z infolinią BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. pod nr tel.:
801 884 444 lub +48 22 459 10 00
BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.
Ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa

14. Skargi i reklamacje:

Ochrona ubezpieczeniowa kończy się:
• z upływem okresu na jaki umowa ubezpieczenia została zawarta lub automatycznie przedłużona, w przypadku złożenia pisemnego oświadczenia
o nie wyrażeniu zgody na przedłużenie Umowy na kolejny okres ubezpieczenia,
• z dniem zbycia lub wyrejestrowania Pojazdu,
• z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od Umowy..

Składka jest wyliczana indywidualnie dla każdego Ubezpieczającego, po
wprowadzeniudownioskuoubezpieczeniedanychniezbędnychdokwotacjiizawarcia Umowy ubezpieczenia. Składka może być opłacana jednorazowo lub
wrównychratach–wzależnościoddyspozycjiUbezpieczającego.
Wprzypadkupłatnościjednorazowejskładkazaubezpieczenieopłacanajest
wdniuzłożeniawnioskuzacałyokresubezpieczenia,natomiastwprzypadku
płatnościratalnych,pierwszaskładkaopłacanajestwdniuzłożeniawniosku,
apozostałepobieranesą automatyczniezkontaUbezpieczającegowterminach
i kwotach wskazanych na polisie.

W razie zajścia zdarzenia powodującego odpowiedzialność BRE Ubezpieczenia,odszkodowaniewypłacanejestzpolisyOCPoszkodowanemu/Poszkodowanym, po uprzednim zgłoszeniu Poszkodowanego/Poszkodowanych
i dostarczeniu dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania.

13. Zgłoszenie szkody:

8. Zakończenie ochrony ubezpieczeniowej:

•

Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia:
–
w terminie 30 dni, licząc od daty zawarcia umowy ubezpieczenia,
Ochrona przestaje obowiązywać od dnia odstąpienia (liczy się data stemplapocztowego),askładkarozliczanajestproporcjonalniedookresuświadczonej ochrony ubezpieczeniowej
–
wprzypadkuautomatycznegoodnowienia–wkażdymmomencie trwania umowy ubezpieczenia, pod warunkiem, że została zawarta nowa
umowa ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczypojazdów mechanicznych.
Ochrona przestaje obowiązywać od dnia wypowiedzenia (liczy się data stemplapocztowego),askładkarozliczanajestproporcjonalniedookresuświadczonej ochrony ubezpieczeniowej.

12. Wypłata odszkodowania:

7. Rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej:
•

SumygwarancyjnewubezpieczeniuOCposiadaczypojazdówmechanicznych
wynoszą:
–
5 000 000 euro w przypadku szkód na osobie,
–
1 000 000 euro w przypadku szkód w mieniu.
wodniesieniudojednegozdarzenia,któregoskutkisąobjęteubezpieczeniem
bez względu na liczbę poszkodowanych.

•

•

Skargi lub reklamacje związane z wykonywaniem Umowy Ubezpieczenia
należy składać:
— w Towarzystwie Ubezpieczeniowym BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. za
pośrednictwem infolinii pod numerem telefonu: 22 444 70 00 lub
— w Banku:
— w formie elektronicznej za pośrednictwem e-mail kierowanego
na adres kontakt@mbank.pl
— w formie telefonicznej za pośrednictwem mLinii pod numerem
telefonu 801 300 800 z telefonów stacjonarnych w Polsce lub
+48 426 300 800 z telefonów stacjonarnych i komórkowych
z całego świata
— wformiepisemnejwysłanejnaadreskorespondencyjnyBanku:
mBank S.A., Wydział Obsługi Klientów
Skrytka Pocztowa 2108
90-959 Łódź
— osobiście w placówce Banku
W sprawach, w których konieczne jest zgromadzenie dodatkowych dokumentów lub zasięgniecie dodatkowych informacji czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu. Klient jest informowany w momencie
upływu 30 dniowego terminu rozpatrzenia reklamacji lub skargi o przyczynie jego wydłużenia.
Szczegółowezasadyi tryb przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w Banku jest
opisany w Regulaminie przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w mBanku
dostępnym na stronie http://www.mbank.pl/o-nas/reklamacje.html oraz we
wszystkich placówkach Banku.

