
§ 1

1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Sp∏aty Kredytu dla
Kredytobiorców Banku, zwane dalej OWU, majà zastosowanie
do Umowy Ubezpieczenia zawartej pomí dzy BRE Ubezpiecze-

nia Towarzystwem Ubezpieczeƒ Spó∏kà Akcyjnà, zwanà dalej
BRE Ubezpieczenia, a BRE Bankiem Spó∏kà Akcyjnà, Oddzia-

∏em BankowoÊci Detalicznej (MultiBank), zwanym dalej Ban-

kiem. Umowa ta zwana jest dalej Umowà Ubezpieczenia.

2. Umow´ Ubezpieczenia zawiera sí na rachunek Kredytobior-
ców Banku.

3. Zawarcie Umowy Ubezpieczenia zostanie potwierdzone
przez BRE Ubezpieczenia poprzez wystawienie polisy gene-
ralnej stanowiàcej wraz z OWU integralnà cz´Êç Umowy
Ubezpieczenia.

§ 2
Definicje poj´ç

Terminy u˝yte w niniejszych OWU oznaczajà:

1) Ubezpieczajàcy — Bank zawierajàcy Umow´ Ubezpieczenia

i zobowiàzany do op∏acania sk∏adki;

2) Ubezpieczony — Kredytobiorca, który wyrazi∏ woĺ przystà-

pienia do Umowy Ubezpieczenia spe∏niajàcy warunki okreÊlo-

ne w niniejszych OWU;

3) Kredytobiorca — osoba lub osoby fizyczne, które wyst´pujà

jako strona w zawartej z Bankiem umowie kredytu;

4) Uposa˝ony — osoba wyznaczona przez Ubezpieczonego ja-

ko uprawniona do otrzymania Êwiadczenia w przypadku zaj-

Êcia zdarzenia obj́ tego ubezpieczeniem; Je˝eli Ubezpieczo-

ny nie wskaza∏ Uposa˝onego, Uposa˝ony zmar∏ lub przyczy-

ni∏ sí do Êmierci Ubezpieczonego, Êwiadczenie wyp∏acane

jest cz∏onkom rodziny Ubezpieczonego z pominí ciem Uposa-

˝onego, wed∏ug nast´pujàcej kolejnoÊci:

a. ma∏̋ onkowi,

b. dzieciom, w równych cz´Êciach, jeÊli brak jest wspó∏-

ma∏̋ onka,

c. rodzicom, w równych cz´Êciach, jeÊli brak jest wspó∏-

ma∏̋ onka i dzieci,

d. rodzeƒstwu w równych cz´Êciach, jeÊli brak jest wspó∏-

ma∏̋ onka, dzieci i rodziców,

e. innym ustawowym spadkobiercom;

5) polisa generalna — dokument potwierdzajàcy zawarcie

Umowy Ubezpieczenia pomí dzy BRE Ubezpieczenia a Ubez-

pieczajàcym.

6) powa˝ne zachorowanie — jedna z ni̋ ej okreÊlonych chorób,

o ile ich stwierdzenie przez lekarza nastàpi∏o po dniu obj́ cia

Ubezpieczonego ochronà ubezpieczeniowà na podstawie ni-

niejszych OWU:

a. zawa∏ serca — pierwszy w ˝yciu Ubezpieczonego przy-
padek martwicy cz´Êci mí Ênia sercowego w nast´p-
stwie nag∏ego przerwania dop∏ywu krwi, potwierdzony
wynikiem badania EKG. Z ochrony ubezpieczeniowej
wy∏àczone sà przypadki zawa∏u mi´Ênia sercowego
nie skutkujàce pilnà hospitalizacjà, leczone i nie pozosta-
wiajàce trwa∏ych zmian w zapisie EKG, tzw. nieme zawa∏y;

b. udar mózgu — nag∏e, ogniskowe uszkodzenie mózgu
powsta∏e w nast´pstwie zmian naczyniowych, powodujàce
powstanie trwa∏ych ubytków neurologicznych. Rozpo-
znanie musi zostaç poparte Êwie˝ymi zmianami w obrazie
tomografii komputerowej lub jàdrowego rezonansu
magnetycznego;

c. niewydolnoÊç nerek — schy∏kowe stadium choroby nerek
wyra˝ajàce sí nieodwracalnym upoÊledzeniem czynnoÊci
obu nerek oraz stanowiàce bezwzgl´dne wskazanie
do przewlek∏ej dializoterapii lub przeszczepu nerek;

d. nowotwór z∏oÊliwy — guz z∏oÊliwy, charakteryzujàcy sí
niekontrolowanym wzrostem i rozprzestrzenianiem
si´ komórek nowotworowych powodujàcy naciekanie
i niszczenie prawid∏owych tkanek, potwierdzony badaniem
histopatologicznym przeprowadzonym przez wykwalifi-
kowanego lekarza onkologa lub histopatologa, w tym
bia∏aczk´, ch∏oniaka z∏oÊliwego, choroba Hodgkina,
z∏oÊliwe nowotwory szpiku kostnego, czerniak z∏oÊliwy
oraz nowotwory skóry powodujàce powstawanie prze-
rzutów. Nie obj´te sà nowotwory b´dàce wynikiem
zaka˝enia HIV, nieinwazyjne nowotwory in-situ oraz inne
nowotwory skóry;

e. ca∏kowita utrata wzroku — ca∏kowita nieodwracalna

utrata widzenia w obu oczach, potwierdzona zaÊwiad-
czeniem wydanym przez ordynatora oddzia∏u okulistycz-
nego szpitala, w którym by∏o potwierdzone leczenie;

f. oparzenia — oparzenia III stopnia, obejmujàce co najmniej
20% cia∏a;

g. guzy mózgu — niez∏oÊliwe nowotwory mózgu, z wy∏àcze-
niem cyst, ropni, ziarniniaków, malformacji naczyniowych,
krwiaków, guzów przysadki mózgowej oraz szyszynki.
Konieczna jest weryfikacja histopatologiczna guza lub
w przypadku zaniechania operacji, potwierdzenie rozpozna-
nia badaniem rezonansu jàdrowego lub arteriograficznym;

h. anemia aplastyczna — wystàpienie przewlek∏ej i nieod-
wracalnej niewydolnoÊci szpiku, której rezultatem jest
∏àczne wystàpienie spadku poziomów krwinek czerwonych,
bia∏ych i p∏ytek krwi, wymagajàcego regularnego leczenia
przynajmniej jednà z nast´pujàcych metod:

— przetaczanie krwi i preparatów krwiopochodnych,

— leczenie lekami immunosupresyjnymi,

— leczenie czynnikami stymulujàcymi szpik,

— przeszczepienie szpiku kostnego.

Wymagane jest potwierdzenie rozpoznania badaniem histo-
patologicznym (trepanobiopsja) i opinia specjalisty hematologa;

7) nieszcz´Êliwy wypadek — nag∏e zdarzenie spowodowane
przyczynà zewn´trznà, niezale˝ne od woli Ubezpieczonego;
za nieszcz´Êliwy wypadek nie uznaje sí zawa∏u serca, uda-
ru mózgu i innych chorób, nawet wyst´pujàcych nagle;

8) ca∏kowita i trwa∏a niezdolnoÊç do pracy — ca∏kowita
i trwa∏a niezdolnoÊç do Êwiadczenia jakiejkolwiek pracy na
podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, wykony-
wania wolnego zawodu lub do prowadzenia dzia∏alnoÊci go-
spodarczej, potwierdzona wydaniem orzeczenia przez leka-
rza orzecznika ZUS okreÊlajàcego stan zdrowia Ubezpieczo-
nego jako trwa∏à i ca∏kowità niezdolnoÊç do pracy;

9) choroba — stwierdzona przez lekarza dynamiczna reakcja
ustroju na dzia∏ania czynnika chorobotwórczego zewn´trz-
nego lub wewn´trznego prowadzàca do zaburzeƒ naturalnego
wspó∏dzia∏ania narzàdów i tkanek, a w konsekwencji prowa-
dzàca do zaburzeƒ czynnoÊciowych i zmian organicznych
narzàdów lub ca∏ego ustroju;

10) lekarz — osoba posiadajàca uprawnienia do wykonywania za-
wodu lekarza, nie b´dàca cz∏onkiem rodziny Ubezpieczonego;

11) suma ubezpieczenia — kwota b´dàca podstawà do ustalenia
wysokoÊci Êwiadczenia w przypadku zajÊcia zdarzenia ubezpie-
czeniowego, stanowiàca górnà granic´ odpowiedzialnoÊci BRE
Ubezpieczenia, nie wy˝sza ni̋ 200 000 PLN;

12) zdarzenie ubezpieczeniowe — zdarzenie obj́ te ochronà
ubezpieczeniowà polegajàce na Êmierci w wyniku nieszcz´Êli-
wego wypadku albo ca∏kowitej i trwa∏ej niezdolnoÊci do pracy
w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku, albo powa˝nym zachoro-
waniu Ubezpieczonego;

13) Êwiadczenie — kwota wyp∏acana przez BRE Ubezpieczenia
w razie wystàpienia powa˝nego zachorowania Ubezpieczone-
go miesí cznie w wysokoÊci raty Kredytu nale˝nej od dnia
stwierdzenia powa˝nego zachorowania, a w odniesieniu do
Êmierci w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku oraz ca∏kowitej
i trwa∏ej niezdolnoÊci do pracy w wyniku nieszcz´Êliwego wy-
padku — w wysokoÊci sumy ubezpieczenia z dnia zdarzenia
ubezpieczeniowego. W przypadku, gdy w okresie 6 miesí cy
poprzedzajàcych zajÊcie powa˝nego zachorowania nastàpi∏a
na wniosek Ubezpieczonego zmiana harmonogramu sp∏at
skutkujàca podwy˝szeniem raty Kredytu, Êwiadczenie z tytu-
∏u powa˝nego zachorowania wyp∏acane jest w wysokoÊci ra-
ty Kredytu nale˝nej w miesiàcu poprzedzajàcym t´ zmian´;

14) Kredyt — konsumpcyjny kredyt gotówkowy w walucie z∏oty
polski (PLN), udzielany Kredytobiorcy przez Bank na podstawie
umowy kredytu, odpowiednich Warunków oraz Regulaminu,
przeznaczony na dowolny cel konsumpcyjny;

15) umowa kredytu — umowa o udzielenie Kredytu, zawarta
pomí dzy Kredytobiorcà/Kredytobiorcami a Bankiem, na
podstawie Regulaminu oraz Warunków;

16) Warunki — szczegó∏owe warunki okreÊlajàce zasady
udzielania, zabezpieczenia, postawienia do dyspozycji i sp∏aty
Kredytu;

17) Regulamin — dokument okreÊlajàcy ogólne zasady udzielania
osobom fizycznym przez Bank kredytów konsumpcyjnych;

18) uruchomienie kredytu — postawienie kwoty Kredytu
przez Bank do dyspozycji Kredytobiorcy;

19) harmonogram sp∏at — dokument, stanowiàcy za∏àcznik do

umowy kredytu, okreÊlajàcy kwoty i terminy wymaganych rat
sp∏aty Kredytu w okresie, na jaki Kredyt zosta∏ udzielony;

20) rata Kredytu — suma kwoty raty kapita∏owej i nale˝nych od-
setek przypadajàcych do sp∏aty zgodnie z harmonogramem
wynikajàcym z umowy kredytu, z wy∏àczeniem odsetek nali-
czanych za zad∏u˝enie przeterminowane;

21) wojna — wojna domowa, konflikt zbrojny z innym paƒstwem,
bunt, przewrót, dzia∏anie si∏ zbrojnych, wprowadzenie stanu
wojennego lub wyjàtkowego oraz inne zdarzenia o podobnym
charakterze;

22) zamieszki — gwa∏towne demonstracje lub wrogie akcje skie-
rowane przeciwko w∏adzy, których celem jest zmiana istnie-
jàcego porzàdku prawnego;

23) terroryzm/sabota˝ — nielegalne akcje indywidualne lub gru-
powe organizowane z pobudek politycznych, religijnych lub
ideologicznych skierowane przeciwko osobom lub obiektom:

a. w celu zastraszenia ludnoÊci i dezorganizacji ˝ycia
publicznego (terroryzm),

b. w celu dezorganizacji funkcjonowania transportu publiczne-
go, zak∏adów produkcyjnych lub us∏ugowych (sabota˝).

§ 3

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest ˝ycie i zdrowie Ubezpieczonego.

§ 4

Zakres ubezpieczenia

1. BRE Ubezpieczenia spe∏ni Êwiadczenie w razie zajÊcia nast´-
pujàcych zdarzeƒ ubezpieczeniowych:

a) Êmierç Ubezpieczonego w wyniku nieszcz´Êliwego wy-
padku — je˝eli nastàpi∏a w okresie 180 dni kalendarzo-
wych od daty zajÊcia nieszcz´Êliwego wypadku,

b) ca∏kowita i trwa∏a niezdolnoÊç do pracy w wyniku nie-
szcz´Êliwego wypadku,

c) powa˝ne zachorowanie Ubezpieczonego,

je˝eli nieszcz´Êliwy wypadek b´dàcy przyczynà Êmierci albo
ca∏kowitej i trwa∏ej niezdolnoÊci do pracy, albo powa˝ne za-
chorowanie nastàpi∏y w okresie udzielania przez BRE Ubez-
pieczenia ochrony ubezpieczeniowej, z zastrze˝eniem ogra-
niczeƒ odpowiedzialnoÊci oraz innych postanowieƒ niniej-
szych OWU.

2. Ochronà ubezpieczeniowà obj́ te sà zdarzenia ubezpiecze-
niowe, które mia∏y miejsce na terytorium ca∏ego Êwiata.

§ 5
Zawarcie Umowy Ubezpieczenia

1. Umow´ Ubezpieczenia uwa˝a sí za zawartà z dniem
okreÊlonym w polisie generalnej.

2. Umow´ Ubezpieczenia zawiera sí na czas nieokreÊlony.

§ 6
Rozwiàzanie Umowy Ubezpieczenia

1. Umowa Ubezpieczenia mo˝e byç rozwiàzana w ka˝dym
czasie, poprzez z∏o˝enie przez jednà ze stron pisemnego
oÊwiadczenia o wypowiedzeniu, z zachowaniem 3-mie-
si´cznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec
miesiàca kalendarzowego.

2. Okres wypowiedzenia rozpoczyna si´ w pierwszym dniu
miesiàca nast´pujàcego bezpoÊrednio po miesiàcu,
w którym jedna ze stron otrzyma∏a oÊwiadczenie o wy-
powiedzeniu.

3. Ubezpieczajàcy ma prawo do odstàpienia od Umowy
Ubezpieczenia w terminie 7 dni od jej zawarcia.

4. Odstàpienie od Umowy Ubezpieczenia nast´puje na
podstawie pisemnego oÊwiadczenia Ubezpieczajàcego.

5. Wypowiedzenie lub odstàpienie od Umowy Ubezpiecze-
nia nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku zap∏aty
sk∏adki za okres, w którym BRE Ubezpieczenia udziela-
∏o ochrony ubezpieczeniowej.

§ 7

Przystàpienie do Umowy Ubezpieczenia

1. Do Umowy Ubezpieczenia zgodnie z niniejszymi OWU mo˝e
przystàpiç ka˝dy Kredytobiorca, który ukoƒczy∏ 18. rok ˝ycia
i jednoczeÊnie w momencie zakoƒczenia okresu umowy kre-
dytu nie ukoƒczy 70. roku ˝ycia.

2. Kredytobiorca przyst´puje do Umowy Ubezpieczenia podpi-
sujàc oÊwiadczenie woli o przystàpieniu do Umowy Ubezpie-
czenia.

3. W przypadku, gdy umowa kredytu zosta∏a zawarta przez
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wí cej ni̋ jednego Kredytobiorc´, ochronà ubezpieczeniowà
obj́ ci sà wy∏àcznie Kredytobiorcy, którzy podpisali oÊwiad-
czenie woli o przystàpieniu do Umowy Ubezpieczenia.

4. Przed przystàpieniem Kredytobiorcy do Umowy Ubezpiecze-
nia, Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany do udost´pnienia Kre-
dytobiorcy treÊci niniejszych OWU.

§ 8

Ochrona ubezpieczeniowa

1. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do poszczególnych
Ubezpieczonych rozpoczyna sí :

1) dla ubezpieczenia z tytu∏u Êmierci w wyniku nieszcz´Êli-
wego wypadku oraz ca∏kowitej i trwa∏ej niezdolnoÊci do
pracy w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku — od dnia uru-
chomienia Kredytu;

2) dla pozosta∏ych zdarzeƒ ubezpieczeniowych — od dzie-
wí çdziesiàtego dnia po uruchomieniu Kredytu.

2. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do poszczególnych
Ubezpieczonych koƒczy sí :

1) z chwilà Êmierci Ubezpieczonego;

2) z dniem ca∏kowitej sp∏aty Kredytu;

3) z dniem, w którym nastàpi∏o rozwiàzanie z Ubezpieczo-
nym umowy kredytu;

4) z dniem odstàpienia przez Ubezpieczonego od umowy
kredytu;

5) z dniem, w którym Ubezpieczony ukoƒczy∏ 70. rok ˝ycia;

6) z dniem nieop∏acenia nale˝nej sk∏adki przez Ubezpiecza-
jàcego.

3. Rozwiàzanie Umowy Ubezpieczenia nie powoduje wygaÊní -
cia ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do Ubezpieczo-
nych obj́ tych ochronà ubezpieczeniowà do zakoƒczenia
okresu, za który zosta∏a op∏acona sk∏adka ubezpieczeniowa.

4. WygaÊní cie ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do jed-
nego z Kredytobiorców nie powoduje wygaÊní cia ochrony
ubezpieczeniowej dla pozosta∏ych Kredytobiorców.

§ 9

Sk∏adka

1. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest op∏acaç sk∏adḱ za wszyst-
kich Ubezpieczonych w terminach i wysokoÊci okreÊlonych
w polisie generalnej na rachunek bankowy wskazany przez BRE
Ubezpieczenia.

2. Sk∏adk´ oblicza si´ za czas odpowiedzialnoÊci BRE Ubezpie-
czenia.

3. WartoÊç sk∏adki nale˝nej z tytu∏u ubezpieczenia danego Kredy-
tu jest obliczana w oparciu o taryf́ sk∏adki podanà w polisie ge-
neralnej, liczb´ miesí cy sp∏aty Kredytu okreÊlonej w harmono-
gramie sp∏at oraz o ∏àcznà kwot´ Kredytu, gdzie pod terminem
∏àczna kwota Kredytu rozumie sí sum´ kwoty przyznanego
Kredytu wraz ze wszystkimi kredytowanymi kosztami ∏àcznie
z prowizjà za udzielenie Kredytu, poza sk∏adkà za niniejsze ubez-
pieczenie.

4. Sk∏adka ubezpieczeniowa z tytu∏u ubezpieczenia danego Kredy-
tu jest p∏atna jednorazowo za ca∏y okres ubezpieczenia.

5. BRE Ubezpieczenia ponosi odpowiedzialnoÊç z tytu∏u wystàpie-
nia zdarzenia ubezpieczeniowego wy∏àcznie w odniesieniu do
tych Ubezpieczonych, za których zosta∏a op∏acona sk∏adka
ubezpieczeniowa z tytu∏u ubezpieczenia danego Kredytu.

6. W przypadku wygaÊní cia ochrony ubezpieczeniowej przed up∏y-
wem okresu, na jaki zosta∏a udzielona, Ubezpieczajàcemu przy-
s∏uguje zwrot sk∏adki za okres niewykorzystanej ochrony ubez-
pieczeniowej.

§ 10

Ograniczenia odpowiedzialnoÊci

1. BRE Ubezpieczenia zwolnione jest z obowiàzku wyp∏aty
Êwiadczenia, je˝eli Êmierç lub ca∏kowita i trwa∏a niezdolnoÊç
do pracy albo powa˝ne zachorowanie powsta∏y bezpoÊrednio
lub poÊrednio wskutek:

1) choroby psychicznej, niedorozwoju umys∏owego lub za-
burzeƒ psychicznych Ubezpieczonego oraz ich skutków,
a tak˝e ataku konwulsji i epilepsji;

2) spo˝ycia przez Ubezpieczonego alkoholu, Êrodków odu-
rzajàcych lub psychotropowych, nie zaleconych przez le-
karza, usi∏owania pope∏nienia lub pope∏nienia przest´p-
stwa przez Ubezpieczonego, Êwiadomego samookale-
czenia Ubezpieczonego lub okaleczenia na jego proÊb´,
niezale˝nie od stanu poczytalnoÊci;

3) pope∏nienia lub usi∏owania pope∏nienia samobójstwa
Ubezpieczonego w ciàgu dwóch lat od daty rozpocz´cia
ochrony ubezpieczeniowej dla danego Ubezpieczonego,
niezale˝nie od stanu jego poczytalnoÊci;

4) poddania sí przez Ubezpieczonego eksperymentowi
medycznemu lub zabiegowi o charakterze medycznym,
przeprowadzonemu poza kontrolà lekarza lub innych
osób uprawnionych, nieuzasadnionego nieskorzystania
z porady lekarskiej, nieprzestrzegania zaleceƒ lekar-
skich;

5) wypadku lotniczego zaistnia∏ego w czasie przebywania
przez Ubezpieczonego na pok∏adzie innego samolotu ni̋
samolot pasa˝erskich licencjonowanych linii lotniczych;

6) wojny, dzia∏aƒ wojennych lub stanu wojennego, aktywne-
go i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w ak-
tach przemocy, terroryzmu, zamieszkach, rozruchach;

7) rozszczepienia jàdrowego lub promieniotwórczoÊci
wszelkiego rodzaju, bez wzgĺ du na ich pochodzenie,
êród∏o i sposób ich oddzia∏ywania na Ubezpieczonego;

8) epidemii i ska˝eƒ chemicznych;

9) udzia∏u Ubezpieczonego w zaj́ ciach sportowych lub re-
kreacyjnych o ryzykownym charakterze, a w szczególno-
Êci uprawiania: baloniarstwa, lotniarstwa, szybownic-
twa, sportów motorowych i motorowodnych, sportów
walki, sportów spadochronowych, wspinaczki, speleolo-
gii, skoków do wody, nurkowania przy u˝yciu specjali-
stycznego sprz´tu, skoków na gumowej linie oraz udzia-
∏u w wyÊcigach wszelkiego rodzaju poza lekkoatletykà
i p∏ywaniem;

10) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicz-
nego bez posiadania odpowiednich uprawnieƒ lub prowa-
dzenia pojazdów niedopuszczonych do ruchu drogowe-
go, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa;

11) choroby AIDS lub zaka˝enia wirusem HIV;

12) wad wrodzonych i schorzeƒ b´dàcych ich skutkiem.

2. BRE Ubezpieczenia ma prawo odmowy spe∏nienia Êwiadcze-
nia, je˝eli zdarzenie ubezpieczeniowe powsta∏o wskutek cho-
roby lub uszkodzenia cia∏a:

1) które zosta∏y zdiagnozowane lub leczone przed datà
rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej z tytu∏u Umowy
Ubezpieczenia;

2) których przyczyna zosta∏a zdiagnozowana lub leczona
przed datà rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej z ty-
tu∏u Umowy Ubezpieczenia.

3. BRE Ubezpieczenia ma prawo do odmowy przyznania Êwiad-
czenia, je˝eli Ubezpieczony:

1) nie podda∏ sí opiece lekarskiej, leczeniu lub zaleceniom
lekarza w celu zapobie˝enia wystàpieniu powa˝nego za-
chorowania lub w celu z∏agodzenia objawów zwiàzanych
z mo l̋iwoÊcià wystàpienia powa˝nego zachorowania
oraz

2) nie umo l̋iwi∏ BRE Ubezpieczenia uzyskania informacji
dotyczàcych okolicznoÊci wystàpienia u niego powa˝ne-
go zachorowania, szczególnie od lekarza, pod którego
opiekà pozostawa∏ lub nadal pozostaje.

4. W odniesieniu do jednego Ubezpieczonego BRE Ubezpiecze-
nia nie wyp∏aci Êwiadczenia z tytu∏u powa˝nego zachorowa-
nia w przypadku, gdy powa˝ne zachorowanie jest bezpoÊred-
nim lub poÊrednim skutkiem któregokolwiek z poprzednich
powa˝nych zachorowaƒ, za które BRE Ubezpieczenia wyp∏a-
ci∏o Êwiadczenie.

§ 11
Suma ubezpieczenia

1. Suma ubezpieczenia ustalana jest odr´bnie w odniesieniu do
ka˝dej umowy kredytu, ∏àcznie dla wszystkich Kredytobior-
ców zawierajàcych danà umow´ kredytu i stanowi górnà
granic´ odpowiedzialnoÊci BRE Ubezpieczenia.

2. Suma ubezpieczenia z tytu∏u Êmierci w wyniku nieszcz´Êli-
wego wypadku oraz ca∏kowitej i trwa∏ej niezdolnoÊci do pra-
cy w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku jest równa saldu za-
d∏u˝enia pozostajàcego do sp∏aty tj. wysokoÊci kapita∏u Kre-
dytu wraz z nale˝nymi Bankowi odsetkami do dnia zajÊcia
zdarzenia ubezpieczeniowego, z wy∏àczeniem odsetek nali-
czanych za zad∏u˝enie przeterminowane, w dniu zajÊcia zda-
rzenia ubezpieczeniowego.

3. Sum´ ubezpieczenia z tytu∏u ubezpieczenia powa˝nego za-
chorowania stanowi 6-krotnoÊç ustalonej w umowie kredy-
tu najwy˝szej miesí cznej raty Kredytu przypadajàcej do
sp∏aty w okresie trwania umowy kredytu.

§ 12

Zg∏aszanie i wyp∏ata Êwiadczenia

1. Prawo do Êwiadczenia przys∏uguje Ubezpieczonemu lub Upo-
sa˝onemu pod warunkiem op∏acania sk∏adki przez Ubezpie-
czajàcego w terminach i wysokoÊci okreÊlonych w § 9 niniej-
szych OWU.

2. Ubezpieczony lub Uposa˝ony zobowiàzany jest niezw∏ocznie
z∏o˝yç do BRE Ubezpieczenia dokumenty niezb´dne do wy-
p∏aty Êwiadczenia zale˝nie od tytu∏u, z jakiego zg∏aszane jest
roszczenie, to jest:

1) W przypadku Êmierci w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku:

a) wniosek o wyp∏at´ Êwiadczenia;

b) kserokopí dokumentu potwierdzajàcego to˝sa-
moÊç Ubezpieczonego,

c) odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego;

d) zaÊwiadczenie okreÊlajàce przyczyn´ Êmierci, wy-
stawione przez lekarza lub odnoÊne w∏adze;

e) kopí umowy kredytu;

f) zaÊwiadczenie wydane przez Ubezpieczajàcego

o kwocie zad∏u˝enia na dzieƒ zajÊcia zdarzenia

ubezpieczeniowego;

g) inne wskazane przez BRE Ubezpieczenia dokumen-

ty niezb´dne do potwierdzenia zasadnoÊci zg∏oszo-

nego roszczenia, o ile dokumenty wskazane w pkt

a)-f) oka˝à sí niewystarczajàce.

2) W przypadku ca∏kowitej i trwa∏ej niezdolnoÊci do pracy

w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku:

a) wniosek o wyp∏at´ Êwiadczenia;

b) kserokopí dokumentu potwierdzajàcego to˝sa-

moÊç Ubezpieczonego,

c) orzeczenie lekarza orzecznika ZUS okreÊlajàce

stan zdrowia Ubezpieczonego jako trwa∏à i ca∏kowi-

tà niezdolnoÊç do pracy oraz dokumentacj́ me-

dycznà potwierdzajàcà przyczyn´ ca∏kowitej i trwa-

∏ej niezdolnoÊci do pracy;

d) kopí umowy kredytu;

e) zaÊwiadczenie wydane przez Ubezpieczajàcego

o kwocie zad∏u˝enia na dzieƒ zajÊcia zdarzenia

ubezpieczeniowego;

f) inne wskazane przez BRE Ubezpieczenia dokumen-

ty niezb´dne do potwierdzenia zasadnoÊci zg∏oszo-

nego roszczenia, o ile dokumenty wskazane w pkt

a)-e) oka˝à sí niewystarczajàce.

3) W przypadku powa˝nego zachorowania:

a) wniosek o wyp∏at´ Êwiadczenia;

b) kserokopí dokumentu potwierdzajàcego to˝sa-

moÊç Ubezpieczonego,

c) dokumentacj́ medycznà potwierdzajàcà wystàpie-

nie powa˝nego zachorowania;

d) kopí umowy kredytu wraz z kopià aktualnego har-

monogramu sp∏at;

e) inne wskazane przez BRE Ubezpieczenia dokumen-

ty niezb´dne do potwierdzenia zasadnoÊci zg∏oszo-

nego roszczenia, o ile dokumenty wskazane w pkt

a)-d) oka˝à sí niewystarczajàce, a BRE Ubezpie-

czenia nie mo˝e uzyskaç ich na podstawie posiada-

nych uprawnieƒ wynikajàcych z powszechnie obo-

wiàzujàcych przepisów prawa.

3. BRE Ubezpieczenia zastrzega sobie prawo do weryfikacji do-
kumentów przed∏o˝onych przez Ubezpieczonego lub osob´
uprawnionà do wyst´powania z roszczeniem.

4. W przypadku Êmierci w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku,
BRE Ubezpieczenia zobowiàzane jest do wyp∏aty Uposa˝one-
mu Êwiadczenia w wysokoÊci sumy ubezpieczenia z dnia zgo-
nu Ubezpieczonego.

5. W przypadku ca∏kowitej i trwa∏ej niezdolnoÊci do pracy

w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku, BRE Ubezpieczenia
wyp∏aci Êwiadczenie w wysokoÊci sumy ubezpieczenia obo-
wiàzujàcej w dniu wydania orzeczenia przez lekarza orzeczni-
ka ZUS okreÊlajàce stan zdrowia Ubezpieczonego jako trwa-
∏à i ca∏kowità niezdolnoÊç do pracy.

6. WysokoÊç Êwiadczenia z tytu∏u Êmierci w wyniku nieszcz´-
Êliwego wypadku lub ca∏kowitej i trwa∏ej niezdolnoÊci do pra-
cy w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku ustala sí po stwier-
dzeniu, ˝e istnieje zwiàzek przyczynowy pomí dzy nieszcz´-
Êliwym wypadkiem a Êmiercià lub ca∏kowità i trwa∏à niezdol-
noÊcià do pracy Ubezpieczonego.

7. W przypadku powa˝nego zachorowania Êwiadczenia mie-
sí czne wyp∏acane sà od dnia zg∏oszenia powa˝nego zacho-
rowania przez Ubezpieczonego lub osob´ uprawnionà do wy-
st´powania z roszczeniemUposa˝onego, przez kolejne
6 miesí cy, nie d∏u˝ej jednak ni̋ do koƒca trwania umowy kre-
dytu.

8. Âwiadczenia miesí czne naliczane sà w wysokoÊci nale˝nych
rat Kredytu poczàwszy od dnia stwierdzenia przez lekarza
powa˝nego zachorowania.

9. W celu potwierdzenia powa˝nego zachorowania, BRE Ubez-
pieczenia ma prawo ˝àdania od Ubezpieczonego poddania sí
badaniom lekarskim u lekarza medycyny wskazanego przez
BRE Ubezpieczenia. Koszt takich badaƒ ponosi BRE Ubez-
pieczenia.

10. W przypadku, gdy w okresie ochrony ubezpieczeniowej Ubez-
pieczony przeszed∏ powa˝ne zachorowanie wí cej ni̋ jeden
raz, BRE Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialnoÊci z tytu-
∏u kolejnego powa˝nego zachorowania, je˝eli okres pomí dzy
powa˝nymi zachorowaniami by∏ krótszy ni̋ 6 miesí cy.

11. BRE Ubezpieczenia wyp∏aca Êwiadczenia miesí czne w ter-
minach wynikajàcych z umowy kredytu, w∏aÊciwych dla zap∏a-
ty rat Kredytu, pod warunkiem dope∏nienia przez Ubezpie-
czonego lub osob´ upowa˝nionà do wyst´powania z roszcze-
niem obowiàzków okreÊlonych w niniejszym paragrafie, z za-
strze˝eniem ust. 15 poni̋ ej.



12. W przypadku wyp∏aty Êwiadczenia z tytu∏u ca∏kowitej i trwa-
∏ej niezdolnoÊci do pracy w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku
danego Ubezpieczonego, a nast´pnie jego zgonu w nast´p-
stwie tego samego nieszcz´Êliwego wypadku, Êwiadczenie
z tytu∏u Êmierci w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku nie nale-
˝y sí .

13. W przypadku, gdy w stosunku do tej samej umowy kredytu
przystàpi do Umowy Ubezpieczenia wí cej ni̋ jeden Kredyto-
biorca, BRE Ubezpieczenia wyp∏aci Êwiadczenie z tytu∏u zaj-
Êcia zdarzenia ubezpieczeniowego proporcjonalnie do liczby
Kredytobiorców.

14. BRE Ubezpieczenia TU ma prawo do odmowy przyznania
Êwiadczenia, je˝eli Ubezpieczony nie podda∏ sí opiece lekar-
skiej, leczeniu, zaleceniom lekarza lub rehabilitacji majàcym
na celu z∏agodzenie skutków nieszcz´Êliwego wypadku.

15. BRE Ubezpieczenia wyp∏aca Êwiadczenie w ciàgu 30 dni od
daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu, pod warunkiem
z∏o˝enia przez Ubezpieczonego niezb´dnych dokumentów
uzasadniajàcych roszczenie.

16. Je˝eli wyjaÊnienie okolicznoÊci koniecznych do ustalenia od-
powiedzialnoÊci BRE Ubezpieczenia albo wysokoÊci Êwiad-
czenia w powy˝szym terminie nie b´dzie mo l̋iwe, Êwiadcze-
nie wyp∏acane jest w ciàgu 14 dni liczàc od dnia, w którym
przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci wyjaÊnienie tych oko-
licznoÊci by∏o mo l̋iwe. Jednak˝e bezsporna cz´Êç odszkodo-
wania zostanie wyp∏acona w terminie okreÊlonym w ust.
6 powy˝ej.

17. Je˝eli Ubezpieczony upowa˝ni Bank do otrzymywania Êwiad-
czenia z tytu∏u niniejszego ubezpieczenia, BRE Ubezpiecze-
nia wyp∏aca Êwiadczenie bezpoÊrednio na rachunek wskaza-
ny przez Bank.

18. BRE Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialnoÊci za koszty

dodatkowe (karne odsetki, koszty upomnienia itp.), powsta-

∏e wskutek nie wywiàzania sí przez Ubezpieczonego z obo-

wiàzków wynikajàcych z niniejszych OWU, a którymi Bank ob-

cià˝y∏ Ubezpieczonego w zwiàzku z niezap∏aceniem lub nie-

terminowym zap∏aceniem raty Kredytu.

19. Âwiadczenie wyp∏acane jest na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej w walucie polskiej (PLN).

§ 13

Postanowienia koƒcowe

1. Wszelkie zmiany Umowy Ubezpieczenia wymagajà zachowa-

nia formy pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci. BRE Ubezpie-

czenia potwierdzi uzgodnionà zmian´ Umowy Ubezpieczenia

wystawiajàc aneks do Umowy Ubezpieczenia.

2. Je˝eli Ubezpieczony lub Uposa˝ony nie zgadza sí z decyzja-

mi BRE Ubezpieczenia co do odmowy zaspokojenia roszcze-

nia albo wnosi inne skargi lub za˝alenia, mo˝e ona wystàpiç

do BRE Ubezpieczenia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie

sprawy.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 zostanie rozpatrzony

w ciàgu 30 dni od daty wp∏ywu do BRE Ubezpieczenia.

4. Ponadto, je˝eli Ubezpieczony lub Uposa˝ony nie zgadza sí z

decyzjami BRE Ubezpieczenia, co do odmowy zaspokojenia

roszczenia, mo˝e wnieÊç skarg´ lub za˝alenie do Rzecznika

Ubezpieczonych dzia∏ajàcego zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 22 maja 2003 roku o nadzorze ubezpieczeniowym

i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. Nr

124, poz. 1153 z póên. zm.).

5. W zakresie opodatkowania Êwiadczeƒ nale˝nych z tytu∏u

Umowy Ubezpieczenia zastosowanie majà odpowiednio obo-

wiàzujàce przepisy prawa podatkowego.

6. Powództwo o roszczenie z Umowy Ubezpieczenia mo˝e zo-

staç wytoczone albo wed∏ug przepisów o w∏aÊciwoÊci ogól-

nej, albo przed sàdem w∏aÊciwym dla miejsca zamieszkania

lub siedziby Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego, Uprawnio-

nego z tytu∏u Umowy Ubezpieczenia.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU stosuje sí

przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy

o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz innych obowiàzujàcych

aktów prawnych.

8. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Sp∏aty Kredytu dla

Kredytobiorców Banku zosta∏y zatwierdzone uchwa∏à Zarzà-

du BRE Ubezpieczenia TU S. A. nr BRE-TU/2008/5/2/2 z dnia

19.05.2008 r. i wchodzà w ˝ycie z dniem 16.06.2008 r.

W przypadku zajścia zdarzenia objętego

ochroną ubezpieczeniową prosimy o kontakt

z Centrum Pomocy BRE Ubezpieczenia

pod nr tel.: 0 801 884 444,

+48 22 459 10 00.

BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa
tel.: +48 22 444 70 00 • fax.: +48 22 444 70 02
www.breubezpieczenia.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000271543 • REGON 140806789 • NIP 107 000 61 55
Wysokość Kapitału Zak∏łdowego: 12941177 PLN opłaconywcałości

Od listopada 2013 r. zmienia się nazwa firmy i skrót Banku
z „BRE Bank Spółka Akcyjna“ i „BRE Bank S.A.“ na „mBank Spółka Akcyjna“ oraz „mBank S.A.“

W związku z powyższym zmienia się nazwę „MultiBank” na „mBank”.
Zasady oferowania oraz obsługi produktów pozostają bez zmian.


