
Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia dla Klientów BRE Bank SA,
zwane w dalszej cz´Êci OWU, stanowià podstaw´ zawarcia Umowy
Ubezpieczenia pomi´dzy BRE Ubezpieczenia, zwanà dalej
BRE Ubezpieczenia, a BRE Bank SA, zwanà dalej Bankiem i majà
zastosowanie w stosunku do Ubezpieczonych, którzy przystàpià
do niniejszej Umowy Ubezpieczenia.

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Na podstawie OWU, BRE Ubezpieczenia zobowiàzuje sí wyp∏aciç
Êwiadczenie w przypadku zajÊcia zdarzenia obj´tego ochronà
ubezpieczeniowà, na warunkach okreÊlonych w OWU.

2. Terminy u˝yte w OWU oraz innych dokumentach zwiàzanych
z OWU oznaczajà:
a) Umowa Ubezpieczenia — Umowa Ubezpieczenia zawarta

pomi´dzy Bankiem a BRE Ubezpieczenia, na podstawie
postanowieƒ niniejszych OWU, potwierdzona polisà;

b) Ubezpieczajàcy — Bank, zawierajàcy Umow´ Ubezpieczenia
i zobowiàzany do op∏acania sk∏adki;

c) Kredytobiorca — osoba fizyczna w wieku 18-75 lat, która
zawar∏a z Ubezpieczajàcym umow´ kredytu;

d) Ubezpieczony — Kredytobiorca, którego ˝ycie i zdrowie
jest przedmiotem ubezpieczenia. W przypadku udzielenia
kredytu kilku osobom postanowienia dotyczàce Ubezpieczonego
stosuje sí odpowiednio w stosunku do ka˝dego z Kredyto-
biorców;

e) Uposa˝ony — osoba wyznaczona przez Ubezpieczonego,
której przys∏uguje Êwiadczenie w przypadku zajÊcia zdarzenia
obj́ tego ubezpieczeniem;

f) OÊwiadczenie woli o przystàpieniu do Umowy Ubezpieczenia
— oÊwiadczenie na podstawie którego Kredytobiorca wyra˝a
woĺ przystàpienia do Umowy Ubezpieczenia;

g) Polisa — dokument potwierdzajàcy zawarcie Umowy Ubezpie-
czenia pomí dzy BRE Ubezpieczenia a Bankiem i zawierajàcy
szczegó∏owe jej postanowienia;

h) Czasowa niezdolnoÊç do pracy — niezdolnoÊç do pracy
Ubezpieczonego spowodowana leczeniem szpitalnym, potwier-
dzona dokumentacjà leczenia szpitalnego, trwajàca co najmniej
30 dni;

i) Ca∏kowita niezdolnoÊç do pracy — ca∏kowita i trwa∏a
niezdolnoÊç do Êwiadczenia jakiejkolwiek pracy na podstawie
stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, wykonywania wolnego
zawodu lub do prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej;

j) Nieszcz´Êliwy wypadek — nag∏e zdarzenie spowodowane
przyczynà zewn´trznà, niezale˝ne od woli Ubezpieczonego;

k) Powa˝ne zachorowanie — jedna z ni̋ ej okreÊlonych chorób,
o ile jej stwierdzenie przez lekarza nastàpi∏o po dniu obj́ cia
Ubezpieczonego ochronà ubezpieczeniowà:
a. Zawa∏ serca — pierwszy w ˝yciu Ubezpieczonego przy-

padek martwicy cz´Êci mí Ênia sercowego w nast́ pstwie
nag∏ego przerwania dop∏ywu krwi, potwierdzona wynikiem
badania EKG. Z ubezpieczenia wy∏àczone sà przypadki
zawa∏u mí Ênia sercowego nie skutkujàce pilnà hospita-
lizacjà, leczone i nie pozostawiajàce 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. Rozpoznanie
musi zostaç poparte Êwie˝ymi zmianami w obrazie
tomografii komputerowej lub jàdrowego rezonansu magne-
tycznego;

c. NiewydolnoÊç nerek — schy∏kowe stadium choroby
nerek wyra˝ajàce si´ 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 si´
niekontrolowanym wzrostem i rozprzestrzenianiem sí
komórek nowotworowych powodujàcy naciekanie i nisz-
czenie prawid∏owych tkanek potwierdzone badaniem
histopatologicznym przeprowadzonym przez wykwali-
fikowanego lekarza onkologa lub histopatologa, w tym
bia∏aczḱ , ch∏oniaka z∏oÊliwego, choroba Hodgkina, z∏oÊliwe
nowotwory szpiku kostnego, czerniak z∏oÊliwy oraz
nowotwory skóry powodujàce powstawanie przerzutów.
Nie obj́ 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 okulistycznego
szpitala, w którym by∏o potwierdzone leczenie;

f. Przeszczep du˝ych narzàdów — przeszczep Ubezpie-
czonemu jako biorcy jednego z nast´pujàcych narzàdów
pochodzenia ludzkiego: serca (pe∏na transplantacja),
wàtroby, trzustki (z wy∏àczeniem transplantacji jedynie
komórek wysp Langerhansa) oraz p∏uca. Wy∏àcza si´
przeszczep narzàdów sztucznych, a tak˝e uzyskanych
metodà klonowania komórek lub narzàdów ludzkich.
Dokonanie zabiegu powinno byç jednoznacznie potwier-
dzone dokumentacjà medycznà;

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

h. Angioplastyka naczyƒ wieƒcowych — leczenie choroby
wieƒcowej, polegajàcej na likwidacji zw ˝́enia lub niedro˝noÊci
w jednej lub w kilku t´tnicach wieƒcowych za pomocà
zabiegu, polegajàcym na przezskórnym poszerzeniu t´tnicy
wieƒcowej przy u˝yciu balonu, cewnika, lasera lub innych
przyrzàdów wprowadzonych do naczynia;

i. Operacja zastawek serca — operacja na otwartym
sercu, polegajàca na przeszczepieniu, wszczepieniu lub
naprawie jednej lub wi´cej zastawek serca. Termin ten
nie obejmuje zabiegów polegajàcych na likwidacji zmian
w zastawkach za pomocà cewnika lub innych przyrzàdów,
wprowadzonych do naczyƒ;

j. Leczenie operacyjne choroby wieƒcowej (by-pass)
— operacja chirurgiczna, majàca na celu zlikwidowanie
zw´˝enia lub niedro˝noÊci jednej lub kilku t´tnic wieƒcowych
poprzez wszczepienie pomostu omijajàcego. Operacja
musi byç poprzedzona angiografià, wykazujàcà istotne
zw´˝enie t´tnicy wieƒcowej;

k. Operacja aorty — operacja chirurgiczna aorty piersiowej
lub brzusznej, przeprowadzona z powodu zagra˝ajàcej
˝yciu choroby naczynia, w tym t´tniaków, rozwarstwienia
lub koarktacji aorty. Termin nie obejmuje zabiegów pole-
gajàcych na wprowadzeniu stentu do aorty oraz zabiegów
dotyczàcych jedynie odga∏́ zieƒ aorty.

l) Suma ubezpieczenia — kwota b´dàca podstawà do ustalenia
wysokoÊci Êwiadczenia w przypadku zajÊcia zdarzenia obj́ tego
ochronà ubezpieczeniowà, nie wy˝sza ni̋ 100 000 z∏.;

m) Umowa kredytu — umowa o kredyt gotówkowy udzielany
przez Bank zgodnie z zasadami Regulaminu Kredytów dla osób
fizycznych w Banku;

n) Okres prolongaty — okres do 30 dni po terminie wymagal-
noÊci niezap∏aconej sk∏adki, w którym zap∏ata nale˝nej sk∏adki
utrzyma Umow´ Ubezpieczenia w mocy;

o) Rata kredytu — kapita∏owo-odsetkowa rata kredytu zacià-
gní tego przez Ubezpieczonego w Banku, której wysokoÊç
wynika z harmonogramu sp∏aty kredytu, z wy∏àczeniem
odsetek naliczanych za zad∏u˝enie przeterminowane;

p) Harmonogram sp∏aty kredytu — harmonogram sp∏at
kolejnych rat kredytu, ustalony na dzieƒ zawarcia umowy
kredytu (lub w dniu z∏o˝enia dyspozycji o przed∏u˝enie
okresu kredytowania lub o zmian´ terminu sp∏at rat),
w oparciu o oprocentowanie kredytu, jego wysokoÊç oraz
liczb´ rat oraz wysokoÊç zad∏u˝enia w kolejnych miesiàcach
trwania umowy kredytu;

§ 2
Przedmiot i zakres ubezpieczenia

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ˝ycie i zdrowie Ubezpieczonego.
2. BRE Ubezpieczenia spe∏ni Êwiadczenie w razie zajÊcia nast´pujà-

cych zdarzeƒ:
a) Êmierç w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku Ubezpieczonego,
b) ca∏kowita trwa∏a niezdolnoÊç do wykonywania jakiejkolwiek

pracy,
c) czasowa niezdolnoÊç do pracy spowodowana pobytem

w szpitalu,
d) powa˝ne zachorowanie.

§ 3
Zawarcie Umowy Ubezpieczenia

1. Umow´ Ubezpieczenia uwa˝a sí za zawartà z datà okreÊlonà
w polisie.

2. Umow´ Ubezpieczenia zawiera si´ na czas nieokreÊlony.

§ 4
Przystàpienie do Umowy Ubezpieczenia

1. Kredytobiorca ma prawo przystàpienia do Umowy Ubezpieczenia
wy∏àcznie w dniu zawarcia z Ubezpieczajàcym umowy kredytu,
pod warunkiem obowiàzywania Umowy Ubezpieczenia.

2. Za dat´ przystàpienia do Umowy Ubezpieczenia uznaje sí dzieƒ
zawarcia umowy kredytu, pod warunkiem wype∏nienia i podpisania
oÊwiadczenia woli o przystàpieniu do ubezpieczenia oraz op∏acenia
nale˝nej sk∏adki w terminie wskazanym w polisie.

3. Kredytobiorca przyst́ puje do Umowy Ubezpieczenia na podstawie
z∏o˝onego i podpisanego oÊwiadczenia woli o przystàpieniu do
ubezpieczenia

4. Przed przystàpieniem Kredytobiorcy do Umowy Ubezpieczenia
Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany do udost´pnienia Ubezpie-
czonemu treÊci niniejszych OWU.

§ 5
Ochrona ubezpieczeniowa

1. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do poszczególnych Ubez-
pieczonych rozpoczyna si´ w dniu zawarcia umowy kredytu,
jednak nie wczeÊniej ni̋ w dniu uruchomienia kredytu, pod warun-
kiem podpisania oÊwiadczenia woli o przystàpieniu do Umowy
Ubezpieczenia oraz op∏acenia sk∏adki w terminie wyznaczonym
w polisie z zastrze˝eniem zapisów ust. 2.

2. W przypadku ubezpieczenia powa˝nego zachorowania ochrona
ubezpieczeniowa rozpoczyna sí dziewí çdziesiàtego dnia po dniu
podpisania umowy kredytu.

3. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do poszczególnych
Ubezpieczonych wygasa:
1) z chwilà Êmierci Ubezpieczonego;
2) z chwilà wyp∏aty w formie Êwiadczenia 100% sumy ubez-

pieczenia;

3) z dniem ca∏kowitej sp∏aty Kredytu;
4) z dniem, w którym nastàpi∏o rozwiàzanie z Ubezpieczonym

umowy kredytu, chyba ˝e umowa kredytu zosta∏a automa-
tycznie odnowiona na kolejny okres i Kredytobiorca wyrazi∏
zgod´ na odnowienie ubezpieczenia;

5) z dniem odstàpienia przez Ubezpieczonego od umowy kredytu;
6) z dniem, w którym Ubezpieczony ukoƒczy∏ 75. rok ˝ycia;
7) w przypadku rezygnacji Ubezpieczonego z ubezpieczenia;
8) z dniem nieop∏acenia sk∏adki — z up∏ywem okresu rozliczenio-

wego, za który op∏acono sk∏adk´, je˝eli kolejna sk∏adka nie
zosta∏a zap∏acona przed up∏ywem okresu prolongaty.

4. Rozwiàzanie Umowy Ubezpieczenia nie powoduje wygaÊni´cia
ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do Ubezpieczonych obj́ tych
ochronà ubezpieczeniowà do zakoƒczenia okresu, za który zosta∏a
op∏acona sk∏adka ubezpieczeniowa.

5. Wyp∏ata Êwiadczenia dla jednego z Kredytobiorców nie powoduje
wygaÊní cia ochrony ubezpieczeniowej dla pozosta∏ych Kredyto-
biorców.

§ 6
Rozwiàzanie Umowy Ubezpieczenia

1. Umowa Ubezpieczenia mo˝e byç rozwiàzana w ka˝dym czasie na
skutek wypowiedzenia z∏o˝onego przez Ubezpieczajàcego na
piÊmie z zachowaniem 3-miesi´cznego okresu wypowiedzenia
ze skutkiem na koniec miesiàca kalendarzowego.

2. Okres wypowiedzenia rozpoczyna sí w pierwszym dniu miesiàca
nast´pujàcego bezpoÊrednio po miesiàcu, w którym BRE Ubez-
pieczenia otrzyma∏o oÊwiadczenie o wypowiedzeniu.

3. Wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpie-
czajàcego z obowiàzku zap∏aty sk∏adki za okres, w którym BRE
Ubezpieczenia udziela∏o ochrony ubezpieczeniowej.

4. Ubezpieczajàcy ma prawo do odstàpienia od Umowy Ubezpie-
czenia w terminie 7 dni od jej zawarcia.

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

§ 7
Sk∏adka

1. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest op∏acaç sk∏adḱ w terminach
i wysokoÊci okreÊlonych w polisie potwierdzajàcej zawarcie
Umowy Ubezpieczenia na rachunek bankowy wskazany przez
BRE Ubezpieczenia.

2. Ca∏kowità wartoÊç sk∏adki nale˝nej za danego Ubezpieczonego ob-
licza sí w oparciu o taryf́ sk∏adki podanà w polisie, liczb´ miesí cy
sp∏aty kredytu okreÊlonej w harmonogramie sp∏at oraz o ∏àcznà
kwot́ kredytu, gdzie pod terminem ∏àczna kwota kredytu rozumie
sí sum´ kwoty przyznanego kredytu wraz ze wszystkimi kre-
dytowanymi kosztami.

3. W przypadku podniesienia kwoty kredytu Ubezpieczajàcy dop∏aca
ró˝nic´ w sk∏adce zgodnie z zasadami, jakie obowiàzywa∏y
w momencie przystàpienia do Umowy Ubezpieczenia Ubez-
pieczonego, dla którego dokonywana jest zmiana.

4. Sk∏adka ubezpieczeniowa za danego Kredytobiorc´ jest p∏atna
jednorazowo za ca∏y okres ubezpieczenia.

5. BRE Ubezpieczenia ponosi odpowiedzialnoÊç z tytu∏u wystàpienia
zdarzenia obj́ tego ochronà ubezpieczeniowà wy∏àcznie w odnie-
sieniu do tych Ubezpieczonych, za których zosta∏a op∏acona
sk∏adka ubezpieczeniowa.

§ 8
Suma ubezpieczenia

1. Suma ubezpieczenia na wypadek Êmierci w wyniku nieszcz´Êliwego
wypadku, ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy lub powa˝nego
zachorowania jest równa saldu zad∏u˝enia pozostajàcego
do sp∏aty tj. wysokoÊci kapita∏u kredytu wraz z nale˝nymi
Bankowi odsetkami do dnia zajÊcia zdarzenia z wy∏àczeniem
odsetek naliczanych za zad∏u˝enie przeterminowane, w dniu
zajÊcia zdarzenia ubezpieczeniowego.
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2. Suma ubezpieczenia na wypadek czasowej niezdolnoÊci do pracy
spowodowanej pobytem w szpitalu nie mo˝e przekroczyç
6 miesí cznych rat kredytu nale˝nych z tytu∏u zawartej umowy
kredytu.

§ 9
Wyp∏ata Êwiadczeƒ

1. W przypadku Êmierci w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku,
ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy, powa˝nego zachorowania
Ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej,
BRE Ubezpieczenia zobowiàzane jest do wyp∏aty Uposa˝onemu
Êwiadczenia w wysokoÊci sumy ubezpieczenia.

2. W przypadku czasowej niezdolnoÊci do pracy Ubezpieczonego
spowodowanej pobytem w szpitalu BRE Ubezpieczenia zobo-
wiàzane jest do wyp∏aty Uposa˝onemu rat kredytu nale˝nych
za pe∏ne miesiàce kalendarzowe pobytu Ubezpieczonego w szpitalu,
przy czym Êwiadczenie to nie mo˝e przekroczyç 6 rat bez wzgĺ du
na liczb´ zdarzeƒ (pobytów w szpitalu) w czasie trwania ochrony
ubezpieczeniowej.

3. W przypadku ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy BRE Ubezpieczenia
wyp∏aci Êwiadczenie w wysokoÊci sumy ubezpieczenia obowiàzu-
jàcej w dniu wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS
okreÊlajàce stan zdrowia Ubezpieczonego jako trwa∏à i ca∏kowità
niezdolnoÊç do pracy.

4. Osoba zg∏aszajàca roszczenie o wyp∏at́ Êwiadczenia zobowiàzana
jest z∏o˝yç w BRE Ubezpieczenia dokumenty niezb´dne do wyp∏aty
Êwiadczenia zale̋ nie od tytu∏u, z jakiego zg∏aszane jest roszczenie,
to jest:
1) W przypadku Êmierci:

a. wniosek o wyp∏at´ Êwiadczenia;
b. odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego;
c. zaÊwiadczenie okreÊlajàce przyczyn´ Êmierci, wystawione

przez lekarza lub odnoÊne w∏adze;
d. kopí umowy kredytu wraz z harmonogramem sp∏at;
e. zaÊwiadczenie wydane przez Ubezpieczajàcego o kwocie

zad∏u˝enia na dzieƒ zajÊcia zdarzenia ubezpieczeniowego;
f. inne wskazane przez BRE Ubezpieczenia dokumenty

niezb´dne do potwierdzenia zasadnoÊci zg∏oszonego
roszczenia, o ile dokumenty wskazane w pkt. a-e oka˝à sí
niewystarczajàce.

2) W przypadku ca∏kowitej i trwa∏ej niezdolnoÊci do pracy:
a. wniosek o wyp∏at´ Êwiadczenia;
b. orzeczenie lekarza orzecznika ZUS okreÊlajàce stan

zdrowia Ubezpieczonego jako trwa∏à i ca∏kowità niezdolnoÊç
do pracy;

c. kopí umowy kredytu wraz z harmonogramem sp∏at;
d. zaÊwiadczenie wydane przez Ubezpieczajàcego o kwocie

zad∏u˝enia na dzieƒ zajÊcia zdarzenia ubezpieczeniowego;
e. inne wskazane przez BRE Ubezpieczenia dokumenty

niezb´dne do potwierdzenia zasadnoÊci zg∏oszonego
roszczenia, o ile dokumenty wskazane w pkt. a-d oka˝à
sí niewystarczajàce.

3) W przypadku powa˝nego zachorowania Ubezpieczonego:
a. wniosek o wyp∏at´ Êwiadczenia;
b. dokumentacj´ medycznà potwierdzajàcà wystàpienie

powa˝nego zachorowania;
c. kopí umowy kredytu wraz z harmonogramem sp∏at;
d. zaÊwiadczenie wydane przez Ubezpieczajàcego o kwocie

zad∏u˝enia na dzieƒ zajÊcia zdarzenia ubezpieczeniowego;
e. inne wskazane przez BRE Ubezpieczenia dokumenty

niezb´dne do potwierdzenia zasadnoÊci zg∏oszonego
roszczenia, o ile dokumenty wskazane w pkt. a-d oka˝à sí
niewystarczajàce.

4) W przypadku czasowej niezdolnoÊci do pracy:
a. wniosek o wyp∏at´ Êwiadczenia;
b. historí pobytu w szpitalu;

c. kopí umowy kredytu wraz z aktualnym harmonogramem
sp∏at;

d. zaÊwiadczenie wydane przez Ubezpieczajàcego o kwocie
zad∏u˝enia na dzieƒ zajÊcia zdarzenia ubezpieczeniowego;

e. inne wskazane przez BRE Ubezpieczenia dokumenty niezb́ dne
do potwierdzenia zasadnoÊci zg∏oszonego roszczenia,
o ile dokumenty wskazane w pkt. a-d oka˝à sí niewystar-
czajàce.

5. BRE Ubezpieczenia zobowiàzane jest do wyp∏aty Êwiadczenia
nie póêniej ni̋ w ciàgu 30 dni, liczàc od daty zg∏oszenia roszczenia
o wyp∏at´ Êwiadczenia.

6. Gdyby wyjaÊnienie, w terminie okreÊlonym w ust. 5, okolicznoÊci
koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoÊci BRE Ubezpieczenia
albo wysokoÊci Êwiadczenia okaza∏o sí niemo l̋iwe, BRE Ubez-
pieczenia spe∏ni Êwiadczenie w ciàgu 14 dni od dnia, w którym
przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci wyjaÊnienie tych okolicz-
noÊci by∏o mo˝liwe.

7. Bezspornà cz´Êç Êwiadczenia BRE Ubezpieczenia zobowià-
zane jest wyp∏aciç w terminie, o którym mowa w ust. 5.

8. W przypadku, gdy w stosunku do tej samej umowy kredytu przy-
stàpi do Umowy Ubezpieczenia wí cej ni̋ jeden Kredytobiorca,
BRE Ubezpieczenia wyp∏aci Êwiadczenie z tytu∏u zajÊcia zdarzenia
ubezpieczeniowego proporcjonalne do liczby Kredytobiorców.

§ 10
Ograniczenia i wy∏àczenia odpowiedzialnoÊci

1. BRE Ubezpieczenia zwolnione jest z obowiàzku wyp∏aty Êwiad-
czenia, je˝eli Êmierç lub niezdolnoÊç do pracy lub czasowa
niezdolnoÊç do pracy lub powa˝ne zachorowanie powsta∏o bez-
poÊrednio lub poÊrednio wskutek:
a) choroby psychicznej, niedorozwoju umys∏owego lub zaburzeƒ

psychicznych Ubezpieczonego oraz ich skutków, a tak˝e ataku
konwulsji, epilepsji;

b) spo˝ycia przez Ubezpieczonego alkoholu, Êrodków odurza-
jàcych lub psychotropowych, nie zaleconych przez lekarza,
usi∏owania lub pope∏nienia przest́ pstwa przez Ubezpieczonego,
Êwiadomego samookaleczenia Ubezpieczonego lub okaleczenia
na jego proÊb ,́ niezale˝nie od stanu poczytalnoÊci;

c) pope∏nienia lub usi∏owania pope∏nienia samobójstwa Ubez-
pieczonego w ciàgu dwóch lat od daty przystàpienia do Umowy
Ubezpieczenia, niezale˝nie od stanu poczytalnoÊci Ubezpieczo-
nego;

d) poddania sí przez Ubezpieczonego eksperymentowi medycz-
nemu lub zabiegowi o charakterze medycznym, przepro-
wadzonemu poza kontrolà lekarza lub innych osób upraw-
nionych, nieuzasadnionego nieskorzystania z porady lekarskiej,
nieprzestrzegania zaleceƒ lekarskich;

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

f) wojny, dzia∏aƒ wojennych lub stanu wojennego, aktywnego
i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach
przemocy, terroryzmu, zamieszkach, rozruchach;

g) udzia∏u Ubezpieczonego w zaj́ ciach sportowych lub rekreacyj-
nych o ryzykownym charakterze, a w szczególnoÊci uprawiania:
baloniarstwa, lotniarstwa, szybownictwa, sportów moto-
rowych i motorowodnych, sportów walki, sportów spadochro-
nowych, wspinaczki, speleologii, skoków do wody, nurkowania
przy u˝yciu specjalistycznego sprz´tu, skoków na gumowej
linie oraz udzia∏u w wyÊcigach wszelkiego rodzaju poza lekko-
atletykà i p∏ywaniem;

h) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego
bez posiadania odpowiednich uprawnieƒ lub prowadzenia
pojazdów niedopuszczonych do ruchu drogowego, zgodnie
z obowiàzujàcymi przepisami prawa;

i) choroby AIDS lub zaka˝enia wirusem HIV.

2. BRE Ubezpieczenia ma prawo odmowy spe∏nienia Êwiadczenia,
je˝eli niezdolnoÊç do wykonywania pracy lub czasowa niezdolnoÊç
do pracy lub powa˝ne zachorowanie powsta∏o wskutek choroby lub
uszkodzenia cia∏a, które zosta∏y zdiagnozowane przed datà rozpo-
cz´cia ochrony ubezpieczeniowej.

3. BRE Ubezpieczenia ma prawo do odmowy przyznania Êwiadczenia,
je˝eli Ubezpieczony:
a) nie podda∏ sí opiece lekarskiej, leczeniu lub zaleceniom lekarza

w celu zapobie˝enia wystàpieniu powa˝nej choroby lub w celu
z∏agodzenia objawów zwiàzanych z mo l̋iwoÊcià wystàpienia
powa˝nej choroby oraz

b) nie umo˝liwi∏ BRE Ubezpieczenia uzyskania informacji do-
tyczàcych okolicznoÊci wystàpienia u niego powa˝nej choroby,
szczególnie od lekarza, pod którego opiekà pozostawa∏ lub nadal
pozostaje.

4. Ponadto w przypadku pobytu w szpitalu BRE Ubezpieczenia nie
przyzna prawa do Êwiadczenia, je˝eli pobyt w szpitalu zwiàzany
by∏ z:
a) wykonywaniem rutynowych badaƒ lekarskich, badaƒ bio-

chemicznych, badaƒ rentgenowskich nie wynikajàcych
z choroby lub nieszcz´Êliwego wypadku;

b) zabiegami rehabilitacyjnymi;
c) cià˝à, porodem lub po∏ogiem, poza przypadkami gdy zdiagno-

zowano cià˝´ wysokiego ryzyka, porodu o przebiegu pato-
logicznym lub komplikacji porodu;

d) zabiegiem usuní cia cià˝y, o ile nie zosta∏ on wykonany w celu
ratowania ˝ycia lub zdrowia Ubezpieczonego, sztucznym
zap∏odnieniem lub innym sposobem leczenia niep∏odnoÊci;

e) przeprowadzeniem operacji plastycznej lub kosmetycznej,
z wyjàtkiem operacji niezb´dnych do usuni´cia nast´pstw
nieszcz´Êliwego wypadku zaistnia∏ego w okresie ochrony
ubezpieczeniowej;

f) poddaniem si´ leczeniu dentystycznemu z wyjàtkiem przy-
padków, gdy pobyt w szpitalu spowodowany by∏ nieszcz´Êliwym
wypadkiem.

§ 11
Zmiany w Umowie Ubezpieczenia

1. Wszelkie zmiany w Umowie Ubezpieczenia oraz oÊwiadczenia
zwiàzane z jej wykonywaniem wymagajà formy pisemnej pod
rygorem niewa˝noÊci.

2. Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany do powiadomienia BRE Ubez-
pieczenia o zmianach danych personalnych, a w szczególnoÊci
imion, nazwisk i adresów dotyczàcych Ubezpieczajàcego, Ubez-
pieczonego i Uposa˝onego w terminie 14 dni od dnia zajÊcia tych
zmian. W przypadku niedope∏nienia obowiàzku okreÊlonego powy̋ ej,
wszelkie oÊwiadczenia i zawiadomienia wysy∏ane przez BRE
Ubezpieczenia, skierowane zgodnie z posiadanymi przez BRE
Ubezpieczenia danymi, uwa˝a sí za prawid∏owe.

3. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do przekazywania Ubezpie-
czonemu otrzymanych od BRE Ubezpieczenia informacji o:
1) zmianach warunków Umowy Ubezpieczenia;
2) zmianach prawa w∏aÊciwego dla Umowy Ubezpieczenia wraz

z okreÊleniem wp∏ywu tych zmian na wartoÊç Êwiadczeƒ
przys∏ugujàcych z tytu∏u zawartej Umowy Ubezpieczenia.

4. Informacje, o których mowa w ust. 2 powinny byç przekazane
Ubezpieczonemu:
1) po wyra˝eniu przez Ubezpieczajàcego zgody na zmian´

warunków Umowy Ubezpieczenia lub prawa w∏aÊciwego dla
Umowy Ubezpieczenia;

2) niezw∏ocznie po przekazaniu przez BRE Ubezpieczenia Ubez-
pieczajàcemu informacji o wysokoÊci Êwiadczeƒ przys∏ugujà-
cych z tytu∏u zawartej Umowy Ubezpieczenia.

5. Obowiàzek przekazywania Ubezpieczonemu informacji wskazanych
w ust. 2 i 3, Ubezpieczajàcy wype∏nia poprzez okazanie stosownych
dokumentów oraz udost´pnienia ich w celu wykonania kopii.

§ 12
Postanowienia koƒcowe

1. Je˝eli osoba uprawniona do wystàpienia z roszczeniem nie
zgadza si´ z decyzjami BRE Ubezpieczenia co do odmowy
zaspokojenia roszczenia albo wnosi inne skargi lub za˝alenia,
mo˝e ona wystàpiç z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zostanie rozpatrzony w ciàgu
30 dni od daty wp∏ywu do BRE Ubezpieczenia.

3. Ponadto, je˝eli Ubezpieczony lub osoba uprawniona do wystà-
pienia z roszczeniem nie zgadza si´ z decyzjami BRE Ubez-
pieczenia 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 r. o nadzorze
ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1153 ze zm.).

4. W zakresie opodatkowania Êwiadczeƒ nale˝nych z tytu∏u Umowy
Ubezpieczenia zastosowanie majà odpowiednio obowiàzujàce
przepisy prawa podatkowego.

5. Powództwo o roszczenie z Umowy Ubezpieczenia mo˝e zostaç
wytoczone albo wed∏ug przepisów o w∏aÊciwoÊci ogólnej, albo
przed sàdem w∏aÊciwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby
Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego, Uposa˝onego z tytu∏u Umowy
Ubezpieczenia.

6. Roszczenia z Umowy Ubezpieczenia podlegajà jurysdykcji sàdów
polskich.

7. Strony mogà dokonaç rozszerzenia zakresu Umowy Ubezpie-
czenia o umowy dodatkowe, przyj´te w formie za∏àczników do
Umowy Ubezpieczenia.

8. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia zosta∏y zatwierdzone
uchwa∏à Zarzàdu BRE Ubezpieczenia nr BRE-TU/2007/4/4/1
z dnia 27.04.2007 r.
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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.“
Zasady oferowania

oraz obsługi produktów
pozostają bez zmian.


