
5. Informacje podstawowe
o Umowie Ubezpieczenia:

a) Warunki przystąpienia do ubezpieczenia:
• Kre�dy�to�bior�ca�do Umo�wy�Ubez�pie�cze�nia�mo�że�przy�stą�pić�

– z dniem�za�war�cia�umo�wy�kre�dy�tu�po�przez�zło�że�nie�pi�sem�ne�go
oświad�cze�nia�o przy�stą�pie�niu�do ubez�pie�cze�nia,�

– po dniu�za�war�cia�umo�wy�kre�dy�tu�z chwi�lą�zło�że�nia�oświad�cze�-
niaoprzy�stą�pie�niu�doubez�pie�cze�nia�w for�mie�pi�sem�nej�bądź
przez�te�le�fon.

UWA�GA! Przy�stą�pie�nie�do ubez�pie�cze�nia�moż�li�we�w przy�pad�ku�po�-
sia�da�nia�ak�tyw�ne�go�(uru�cho�mio�ne�go)�gru�po�we�go�Ubez�pie�cze�nia
Nie�ru�cho�mo�ści�go�to�wych�od�da�nych�doużyt�ku�wBRE�Ubez�pie�cze�nia.�

b) Cel ubezpieczenia/zakres:

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

2. Ubezpieczony:
• Kredytobiorca�zawierający�umowę�kredytu�z�mBank�S.A.,�który�wyraził

wolę�przystąpienia�do�Umowy�Ubezpieczenia.

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

TUiR�S.A.�i�występuję�w�roli�Ubezpieczającego�w�ramach�tej�Umowy
Ubezpieczenia.�

• mBank�S.A.�jako�Ubezpieczający��nie�pobiera�wynagrodzenia�od�BRE
Ubezpieczenia�TUiR�S.A.

4. Umowa Ubezpieczenia: 
• Ubezpieczenie�oferowane�w�formie�grupowej.��
• nr polisy generalnej 9000111. 

Karta Produktu

Ubezpieczenia „Mieszkam Bezpiecznie” w zakresie Ubezpieczenia Ruchomości Domowych, 
OC oraz Home Assistance dla kredytobiorców mBank S.A.

W�Karcie�Produktu�zawarte�są�najważniejsze�informacje�o�ubezpieczeniu�„Mieszkam�Bezpiecznie”�w�zakresie�Ubezpieczenia�Ruchomości�Domowych,�OC�oraz�Home
Assistance�oferowanego�dla�kredytobiorców�mBank�S.A.�Karta�Produktu�nie�jest�elementem�Umowy�Ubezpieczenia�ani�materiałem�marketingowym.�Karta�Produktu
została�przygotowana�przez�BRE�Ubezpieczenia�TUiR�S.A.�we�współpracy�z�mBank�S.A.�na�podstawie�Rekomendacji�U�z�dnia�24�czerwca�2014�r�dotyczącej�dobrych�praktyk
w�zakresie�Bancassurance�wydanej�przez�Komisję�Nadzoru�Finansowego�i�ma�za�zadanie�pokazać�kluczowe�informacje�o�produkcie�i�pomóc�klientowi�w�zrozumieniu
cech�produktu.�
przeczytaj uważnie ten dokument, abyś wiedział jakie są cechy produktu, jakie korzyści daje ci to ubezpieczenie oraz jakie obowiązki są z nim związane.
Decyzję�o�zawarciu/przystąpieniu�do�Umowy�Ubezpieczenia�podejmĳ�po�wcześniejszym�zapoznaniu�się�z�dokumentacją�ubezpieczeniową,�w�tym�zwłaszcza
z�Ogólnymi�Warunkami�Ubezpieczenia,�w�których�znajdują�się�szczegółowe�informacje�o�ubezpieczeniu.�
uwAGA: ubezpieczenie stanowi dodatkową opcję do ubezpieczenia „mieszkam bezpiecznie” w zakresie ognia i innych zdarzeń losowych i oferowane
jest tylko i wyłącznie kredytobiorcom, posiadającym ubezpieczenie nieruchomości gotowej (oddanej do użytku) w bre ubezpieczenia tuir s.A. 

Ochro�ną�ubez�pie�cze�nio�wą�są�ob�ję�te�szko�dy�po�wsta�łe
w Ru�cho�mo�ściach�do�mo�wych�w okre�sie�ubez�pie�cze�nia,
je�że�li�bez�po�śred�nią�przy�czy�ną�ich�po�wsta�nia�by�ły�na�głe,
nie�prze�wi�dzia�ne�i nie�za�leż�ne�od wo�li�Ubez�pie�czo�ne�go
zda�rze�nia�po�wsta�łe�wsku�tek:

• Po�ża�ru,�ude�rze�nia�pio�ru�na,�wy�bu�chu�(eks�plo�zja
i im�plo�zja),�sil�ne�go�wia�tru,�desz�czu�na�wal�ne�go,
gra�du,�prze�pię�cia�spo�wo�do�wa�ne�go�ude�rze�niem
pio�ru�na,�za�la�nia,�la�wi�ny,�cię�ża�ru�śnie�gu�i lo�du,
upad�ku�stat�ku�po�wietrz�ne�go,�ude�rze�nia�po�jaz�du,
osu�wa�nia�się�zie�mi,�za�pa�da�nia�się�zie�mi,�po�wo�dzi,
upad�ku�ob�cych�przed�mio�tów,�pod wa�run�kiem,
że�bez�po�śred�nią�przy�czy�ną�te�go�zda�rze�nia�był
sil�ny�wiatr�lub�grad,�stłu�cze�nia,�kra�dzie�ży�z wła�-
ma�niem,�ra�bun�ku,�de�wa�sta�cji.

• przez ru cho mo ści do mo we ro zu mie się:mie�nie
znaj�du�ją�ce�się�w Nie�ru�cho�mo�ści�i sta�no�wią�ce
wy�po�sa�że�nie�po�miesz�czeń�lub�słu�żą�ce�do pro�-
wa�dze�nia�go�spo�dar�stwa�do�mo�we�go,�w tym�an�-
te�ny�przy�mo�co�wa�ne�na sta�łe�do Nie�ru�cho�mo�ści
sta�no�wią�ce�wła�sność�Ubez�pie�czo�ne�go�lub�osób
bli�skich,�a tak�że�rze�czy�oso�bi�ste�osób�za�miesz�-
ku�ją�cych�Nie�ru�cho�mość,�sta�no�wią�ce�wła�sność
Ubez�pie�czo�ne�go�lub�osób�bli�skich.

Ubezpieczeniem�objęta�jest
odpowiedzialność�cywilna
Ubezpieczonego�i�osób�bliskich�
za�szkody�będące�następstwem
zdarzeń,�które�miały�miejsce�
w�okresie�ubezpieczenia�wskutek
wykonywania�przez�nich�czynności
związanych�z�posiadaniem�
i�użytkowaniem�Nieruchomości�
oraz�używaniem�Ruchomości
domowych�w�Nieruchomości.

Przed�mio�tem�ubez�pie�cze�nia�Ho�me�As�si�stan�ce�jest�
or�ga�ni�za�cja�al�bo�or�ga�ni�za�cja�i po�kry�cie�kosz�tów�usług
as�si�stan�ce�okre�ślo�nych�po�ni�żej,�świad�czo�nych�na rzecz
Ubez�pie�czo�ne�go�za po�śred�nic�twem�Cen�trum�Po�mo�cy:

• in ter wen cja spe cja li sty do mo we go–�zor�ga�nio�-
zo�wa�nie�wi�zy�ty,�po�kry�cie�kosz�tu�do�jaz�du�i ro�bo�ci�-
zny�wy�bra�ne�go�fa�chow�ca�(ślu�sa�rza,�hy�drau�li�ka,
elek�try�ka,�de�ka�rza,�mu�ra�rza,�gla�zur�ni�ka,�ma�la�rza,
sto�la�rza,�szkla�rza,�tech�ni�ka�urzą�dzeń�grzew�czych
i kli�ma�ty�za�cyj�nych)�wmiej�scu�ubez�pie�cze�nia

• Świad�cze�nia�za�mien�ne:
– do zór mie nia–�or�ga�ni�za�cja�ipo�kry�cie�kosz�tu

do�zo�ru�mie�nia�przez�fir�mę�ochro�niar�ską
– trans port mie nia –�or�gnia�za�cja�i po�kry�cie

kosz�tu�prze�wo�zu�mie�nia
– prze cho wa nie mie nia–�or�ga�ni�za�cja�ipo�kry�cie

kosz�tu�prze�cho�wy�wa�nia�mie�nia�wspe�cjal�nych
ma�ga�zy�nach.

• in ter wen cja spe cja li sty w za kre sie sprzę tu
AGd/rtV/pc –�zor�ga�ni�zo�wa�nie�wi�zy�ty,�po�kry�cie
kosz�tu�do�jaz�du�i ro�bo�ci�zny�spe�cja�li�sty.

• In for ma cja o sie ci usłu go daw ców–�in�for�ma�cja
opod�mio�tach�świad�czą�cych�usłu�gi�m.in.�ślu�sar�skie,
hy�drau�licz�ne,�elek�trycz�ne,�szklar�skie�etc.

ubeZpiecZenie rucHomości domowycH od
krAdZieży Z włAmAniem i innycH ZdArZeń losowycH

ubeZpiecZenie 
odpowiedZiAlności cywilnej (oc)

ZAkres ubeZpiecZeniA: ZAkres ubeZpiecZeniA: ZAkres ubeZpiecZeniA:

Home AssistAnce



10. Wypłata świadczenia:

Uwaga. Ważne! Prosimy o uważną lekturę niniejszego punktu.

• Wy�so�kość�od�szko�do�wa�nia�zaszko�dy�usta�la�się�wkwo�cie�od�po�wia�da�ją�cej
roz�mia�ro�wi�szko�dy,�wgra�ni�cach�Su�my�ubez�pie�cze�nia�zgod�nie�zwy�bra�nym
wa�rian�tem.

• Ubez�pie�czo�ny�po�wi�nien�przed�sta�wić�BRE�Ubez�pie�cze�nia�wy�kaz�utra�-
co�nych�bądź�znisz�czo�nych�Ru�cho�mo�ści�do�mo�wych�oraz�in�ne�do�ku�men�ty
uza�sad�nia�ją�ce�wy�so�kość�rosz�cze�nia.�Wra�zie�bra�ku�do�ku�men�tów�po�twier�-
dza�ją�cych�war�tość�utra�co�ne�go�mie�nia�przyj�mu�je�się�śred�nią�war�tość
za�ku�pu�przed�mio�tu�ota�kich�sa�mych�lub�naj�bar�dziej�zbli�żo�nych�pa�ra�me�trach.�

• Roz�miar�szko�dy�wza�kre�sie�ubez�pie�cze�nia�Ru�cho�mo�ści�do�mo�wych�usta�la
się�we�dług�war�to�ści�od�two�rze�nio�wej.

• Je�że�li�sto�pień�tech�nicz�ne�go�zu�ży�cia�Ru�cho�mo�ści�do�mo�wych�wy�no�si
lub�prze�kra�cza50%�wmo�men�cie�przedpo�wsta�niem�szko�dy,�to�od�szko�do�-
wa�nie�wy�pła�ca�ne�jest�we�dług�war�to�ści�rze�czy�wi�stej.

• Roz�miar�szko�dy�zmniej�sza�się�owar�tość�Ru�cho�mo�ści�do�mo�wych�po�-
zo�sta�łych�poszko�dzie,�któ�re�ze�wzglę�du�naro�dzaj�lub�roz�miar�uszko�dzeń
na�da�ją�się�dodal�sze�go�użyt�ku.

11. Wyłączenia odpowiedzialności:

Uwaga. Ważne! Prosimy o uważną lekturę niniejszego punktu.

1. Ochro�ną�ubez�pie�cze�nio�wą�nie�są�ob�ję�te:

• szko�dy�spo�wo�do�wa�ne�wsku�tek�umyśl�ne�go�dzia�ła�nia�lub�za�nie�-
cha�nia�Ubez�pie�czo�ne�go�lub�osób�bli�skich;�w ra�zie�ra�żą�ce�go�nie�-
dbal�stwa�Ubez�pie�czo�ne�go,�od�szko�do�wa�nie�nie�na�le�ży�się,�chy�ba
że�je�go�za�pła�ta�od�po�wia�da�w da�nych�oko�licz�no�ściach�wzglę�dom
słusz�no�ści,

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

• szko�dy,�któ�rych�war�tość�w mo�men�cie�usta�la�nia�od�szko�do�wa�nia
nie�prze�kra�cza200zł,

• stra�ty�nie�ma�te�rial�ne,�utra�co�ny�zysk,�stra�ty�wo�dy,

• ka�ry�umow�ne,�grzyw�ny�są�do�we�i ad�mi�ni�stra�cyj�ne�oraz�in�ne�ka�ry
ocha�rak�te�rze�pie�nięż�nym,

• zwięk�szo�ne�kosz�ty�wy�ni�ka�ją�ce�z bra�ku�ma�te�ria�łów�po�trzeb�nych
do przy�wró�ce�nia�ubez�pie�czo�ne�go�mie�nia�do sta�nu�ist�nie�ją�ce�go
przedszko�dą;

2. Po�nad�to�ochro�ną�ubez�pie�cze�nio�wą�nie�są�ob�ję�te�szko�dy�po�wsta�łe
wsku�tek:

• kon�fi�ska�ty,�wy�własz�cze�nia,�na�cjo�na�li�za�cji,�za�ję�cia,�za�re�kwi�ro�wa�-
nia�lub�znisz�cze�nia�mie�nia�namo�cy�ak�tu�praw�ne�go,�nie�za�leż�nie
od je�go�for�my,�wy�da�ne�go�przez�wła�dze�pu�blicz�ne,

• woj�ny,�za�mie�szek,�straj�ków,�sa�bo�ta�żu�lub�ak�tu�ter�ro�ry�zmu,�

• dzia�ła�nia�ener�gii�ją�dro�wej,�pro�mie�ni�jo�ni�zu�ją�cych,�la�se�ro�wych�lub
ma�se�ro�wych,�po�la�ma�gne�tycz�ne�go�al�bo�elek�tro�ma�gne�tycz�ne�go,
atak�że�ska�że�nia�lub�za�nie�czysz�cze�nia�od�pa�da�mi�prze�my�sło�wy�mi,�

• za�pa�da�nia�się�zie�mi,�gdy�są�to�szko�dy:�

– po�wsta�łe�w związ�ku�z ru�chem�za�kła�du�gór�ni�cze�go,�

– po�wsta�łe�w związ�ku�z ro�bo�ta�mi�ziem�ny�mi�lub�in�ną�dzia�łal�-
no�ścią�czło�wie�ka,�

– po�wsta�łe�wsku�tek�ob�ni�ża�nia�się�zwier�cia�dła�wód�pod�ziem�nych.�

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

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

• po�wol�ne�go�i sys�te�ma�tycz�ne�go�od�dzia�ły�wa�nia�tem�pe�ra�tu�ry,�

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

6. Rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej: 
• W�przypadku�przystąpienia�do�Umowy�Ubezpieczenia�w�momencie

wnioskowania�o�kredyt,�ochrona�ubezpieczeniowa�rozpoczyna�się
w�dniu�uruchomienia�kredytu.

• W�przypadku�przystąpienia�do�Umowy�Ubezpieczenia�po�zawarciu
umowy�kredytu,�ochrona�ubezpieczeniowa�rozpoczyna�się�w�dniu
wskazanym�w�oświadczeniu�potwierdzającym�przystąpienie�do�Umowy
Ubezpieczenia.

• Ochrona�ubezpieczeniowa przedłuża się automatycznie na�następne
miesięczne�okresy�ubezpieczenia�określone�terminami�wymagalności
kolejnych�rat�kredytu.�

7. Zakończenie ochrony ubezpieczeniowej:
Ochro�na ubez�pie�cze�nio�wa�dla�po�szcze�gól�nych�Ubez�pie�czo�nych�wy�ga�sa:
• z ostat�nim�dniem�okre�su,�za któ�ry�przy�pa�da�ła�nie�za�pła�co�na�skład�ka,
• wprzy�pad�ku�od�stą�pie�nia�przez�Ubez�pie�cza�ją�ce�go�odUmo�wy�Ubez�pie�cze�nia,
• wprzy�pad�ku�re�zy�gna�cji�zochro�ny�ubez�pie�cze�nio�wej�przez�Ubez�pie�czo�ne�go,
• z dniem�cał�ko�wi�tej�spła�ty�kre�dy�tu,
• z dniem�roz�wią�za�nia�umo�wy�kre�dy�tu,
• z dniem�od�stą�pie�nia�Ubez�pie�czo�ne�go�od umo�wy�kre�dy�tu.�

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

• Opłata�tytułem�ubezpieczenia�pobierana�jest�automatycznie,�w�terminach
płat�no�ści�rat�kre�dy�tu,�z Two�je�go ra�chun�ku po�wią�za�ne�go�z kre�dy�tem
izgodnie�z�obowiązującą��taryfą�opłat�i�prowizji�Banku�wynosi�odpowiednio:
– dla wariantu 20 –�16�PLN;
– dla wariantu 50 –�33�PLN;
– dla wariantu 100 –�58�PLN.

9. Suma Ubezpieczenia:
Uwaga. Ważne! Prosimy o uważną lekturę niniejszego punktu.

• W�odniesieniu�do�ubezpieczenia�Ruchomości�domowych��i�OC�sumy
ubezpieczenia�wynoszą:�

• W�odniesieniu�do�ubezpieczenia�Home�Assistance�limity�świadczeń
wynoszą:�

Ruchomości
domowe
od�kradzieży�
z�włamaniem�
i�innych�zdarzeń
losowych

Odpowiedzialność
Cywilna

wariant 20 wariant 50 wariant 100

20 000 pln 50 000 pln 100 000 pln

ZAkres ocHrony
sumA ubeZpiecZeniA

w przy pad ku zda rzeń lo so wych in nych niż kra dzież z wła ma -
niem, ra bu nek i de wa sta cja obo wią zu ją na stę pu ją ce pod li mi ty:

• 20%�Su�my�ubez�pie�cze�nia�Ru�cho�mo�ści�do�mo�wych�–�dla�szkód
wprzed�mio�tach�war�to�ścio�wych,�zwy�łą�cze�niem�go�tów�ki
i bi�żu�te�rii,

• 20%�Su�my�ubez�pie�cze�nia�Ru�cho�mo�ści�do�mo�wych�inie�wię�cej
niż 1000zł�–�dla�szkód�wgo�tów�ce�i bi�żu�te�rii,�

• 10%�Su�my�ubez�pie�cze�nia�Ru�cho�mo�ści�do�mo�wych�inie�wię�cej
niż3000zł�–�dla�szkód�do�ty�czą�cych�ro�we�rów,�

• 1000 zł�–�dla�szkód�po�wsta�łych�wwy�ni�ku�stłu�cze�nia.
wprzy pad ku kra dzie ży zwła ma niem, ra bun ku ide wa sta cji –li mit
od po wie dzial no ści bre ubez pie cze nia wy no si 50% su my ubez -
pie cze nia ru cho mo ści do mo wych, z za strze że niem:

• 10%�Su�my�ubez�pie�cze�nia�Ru�cho�mo�ści�do�mo�wych�–�dla�szkód
wprzed�mio�tach�war�to�ścio�wych,�zwy�łą�cze�niem�go�tów�ki
i bi�żu�te�rii,�

• 10%�Su�my�ubez�pie�cze�nia�Ru�cho�mo�ści�do�mo�wych�inie�wię�cej
niż 1000zł�–�dla�szkód�wgo�tów�ce�i bi�żu�te�rii,�

• 5%�Sumy�ubezpieczenia�Ruchomości�domowych�i�nie�więcej
niż�3000�zł�–�dla�szkód�dotyczących�rowerów.

50 000 pln 
dla�wszystkich�wariantów�ubezpieczenia�

UWAGA:�Minimalna�wartość�szkody�niezbędna�����������
do�wypłaty�świadczenia�wynosi�200�PLN.

Świadczenia
zamienne:

interwencja specjalisty domowego

dozór mienia

transport mienia

przechowanie mienia

interwencja specjalisty w zakresie 
napraw  sprzętu AGd/rtV/pc

informacja o sieci usługodawców

liczba należnych
świadczeń 

(w okresie 12 miesięcy)

suma
ubezpieczenia

(limit na 1 zdarzenie)

2 500 pln

1 1000 pln

2 500 pln

bez limitu nie dotyczy

świAdcZenie AssistAnce



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

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

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

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

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

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

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

• za�dy�mie�nia,�sa�dzy�z gril�la,�go�to�wa�nia,�sma�że�nia,�pie�cze�nia,�

• nie�wy�ja�śnio�ne�go�za�gi�nię�cia�lub�utra�ty�mie�nia�bez�wi�docz�nych
śla�dów�do�ko�na�ne�go�wła�ma�nia�lub�de�wa�sta�cji,�

• wan�da�li�zmu.

3. Po�nad�to�w ubez�pie�cze�niu�Od�po�wie�dzial�no�ści�Cy�wil�nej�BRE�Ubez�pie�-
cze�nia�nie�po�no�si�od�po�wie�dzial�no�ści�za szko�dy:�

• co�doktó�rych�od�po�wie�dzial�ność�po�win�na�zo�stać�ob�ję�ta�ochro�ną
ubez�pie�cze�nio�wą�na pod�sta�wie�obo�wiąz�ku�ubez�pie�cze�nia�od�po�-
wie�dzial�no�ści�cy�wil�nej�wy�ni�ka�ją�ce�go�zobo�wią�zu�ją�cych�prze�pi�sów
pra�wa,�

• wy�ni�kłe�z prze�nie�sie�nia�ja�kich�kol�wiek�cho�rób,�

• wy�ni�kłe�z ty�tu�łu�po�sia�da�nia�lub�użyt�ko�wa�nia�jed�no�stek�pły�wa�ją�-
cych,�stat�ków�po�wietrz�nych�(w tym�lot�ni�i mo�to�lot�ni),�po�jaz�dów
me�cha�nicz�nych,�mo�to�cy�kli�imo�to�ro�we�rów,�

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

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

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

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

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

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

• po�wsta�łe�w związ�ku�z po�sia�da�niem�ko�ni�i psów,�

• po�wsta�łe�w związ�ku�z uży�wa�niem�i po�sia�da�niem�bro�ni�siecz�nej,
kłu�ją�cej,�pal�nej�oraz�amu�ni�cji�lub�ma�te�ria�łów�wy�bu�cho�wych,�

• wy�rzą�dzo�ne�w śro�do�wi�sku�przez� je�go�za�nie�czysz�cze�nie�oraz
wdrze�wo�sta�nie�la�sów�i par�ków,�

4. Po�nad�to�w ubez�pie�cze�niu�ele�men�tów�sta�łych�oraz�ru�cho�mo�ści�do�mo�-
wych BRE�Ubez�pie�cze�nia�nie�po�no�si�od�po�wie�dzial�no�ści�za szko�dy
w za�kre�sie�stłu�cze�nia:

• w szkla�nych,�ce�ra�micz�nych�i ka�mien�nych�wy�kła�dzi�nach�pod�ło�go�-
wych,�

• w szkle�sta�no�wią�cym�osprzęt�urzą�dzeń�tech�nicz�nych�(ma�szyn,
apa�ra�tów,�na�rzę�dzi)�oraz�osprzęt�wszel�kie�go�ro�dza�ju�in�sta�la�cji,�

• w szy�bach,�przed�mio�tach�szkla�nych�i pły�tach�ka�mien�nych�w sta�nie
uszko�dzo�nym,�

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

• w szy�bach�po�jaz�dów�i środ�ków�trans�por�to�wych,�

• w szy�bach�w szklar�ni,�cie�plar�ni,�oran�że�rii,�

• po�wsta�łych�przywy�mia�nie�lub�wy�mon�to�wy�wa�niu�ubez�pie�czo�ne�go
przed�mio�tu,

• po�wsta�łych�wsku�tek�za�dra�pa�nia,�po�ry�so�wa�nia,�po�pla�mie�nia�bądź
zmia�ny�bar�wy.

12. Rezygnacja z ubezpieczenia:

Uwaga. Ważne! Prosimy o uważną lekturę niniejszego punktu.

• Ubez�pie�czo�ny�ma�pra�wo�re�zy�gna�cji�z au�to�ma�tycz�ne�go�prze�dłu�że�nia
ochro�ny�ubez�pie�cze�nio�wej�wkaż�dym�mo�men�cie�trwa�nia�Umo�wy�Ubez�-
pie�cze�nia.�

• Wprzy�pad�ku�re�zy�gna�cji�Ubez�pie�czo�ne�go�zubez�pie�cze�nia�lub�roz�wią�za�-
niaUmo�wy�Ubez�pie�cze�nia,�au�to�ma�tycz�ne�prze�dłu�że�nie�ochro�ny�ubez�-
pie�cze�nio�wej�nie�na�stę�pu�je,�a od�po�wie�dzial�ność�BRE�Ubez�pie�cze�nia
wod�nie�sie�niu�doda�ne�go�Ubez�pie�czo�ne�go�koń�czy�się�wostat�nim�dniu
okre�su�ubez�pie�cze�nia,�za któ�ry�zo�sta�ła�opła�co�na�skład�ka.�

• Rezygnacja�z�ubezpieczenia�nie�powoduje�zmiany�warunków�cenowych
kredytu.�

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

o�kontakt�z�infolinią�BRE�Ubezpieczenia�TUiR�S.A.�niezwłocznie,
nie�później�niż�w�ciągu�5�dni� roboczych�od� jej�powstania� lub
powzięcia�informacji�o�jej�powstaniu�pod�nr�tel.:�
801 884 444 lub�22 459 10 00

bre ubezpieczenia tuir s.A.
ul. ks. skorupki 5
00-963 warszawa

lub�drogą�elektroniczną�na�adres:
likwidacjaszkod@axaubezpieczenia.pl

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

• Wza�kre�sie�świad�czeń�Ho�me�As�si�stan�ce�pro�si�my�okon�takt�zCen�trum
Po�mo�cy�pod nr�tel: 22 205 50 68

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

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

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

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

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

—� w�formie�pisemnej�–�osobiście�w�siedzibie�Towarzystwa�–�bre
ubezpieczenia tuir s.A. w warszawie, ul. ks. i. skorupki 5,�albo�

—� drogą�pocztową�na�adres:
bre ubezpieczenia tuir s.A.
ul. ks. i. skorupki 5, 00-963 warszawa

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

wPol�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�zca�łe�go�świa�ta�al�bo
oso�bi�ście�dopro�to�ko�łu�pod�czas�wi�zy�ty�Klien�ta�wpla�ców�ceBan�ku,

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

za�pośrednictwem�operatora�pocztowego�na�adres�Banku:
mbank s.A. wydział obsługi klientów
skrytka pocztowa 2108, 90-959 łódź.

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



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

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

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

8) 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�iudzie�le�nia�od�po�wie�dzi�wter�mi�nie30�dni�oddnia�otrzy�ma�nia�Re�-
kla�ma�cji,�Klient�zo�sta�nie�po�in�for�mo�wa�ny�(www.�ter�mi�nie)�w ta�kiej�sa�mej for�-
mie�w ja�kiej�zo�sta�nie�udzie�lo�na�od�po�wiedź�na Re�kla�ma�cję,�o przy�czy�nie
opóź�nie�nia,�oko�licz�no�ściach,�któ�re�mu�szą�zo�stać�usta�lo�ne�dla�roz�pa�trze�nia
spra�wy�oraz�o prze�wi�dy�wa�nym�ter�mi�nie�roz�pa�trze�nia�Re�kla�ma�cji�i udzie�le�nia
od�po�wie�dzi,�któ�ry�nie�mo�że�prze�kro�czyć60�dni�oddnia�otrzy�ma�nia�Re�kla�ma�cji.

9) Je�że�li�oso�ba�skła�da�ją�ca�Re�kla�ma�cję�nie�zga�dza�się�ze�sta�no�wi�skiem�To�wa�rzy�-
stwawy�ra�żo�nym�wod�po�wie�dzi�naRe�kla�ma�cję,�mo�że�wy�stą�pić�zwnio�skiem
oroz�pa�trze�nie�spra�wy�doRzecz�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
To�wa�rzy�stwu�tj.�BRE�Ubez�pie�cze�nia�To�wa�rzy�stwo�Ubez�pie�czeń�iRe�ase�ku�ra�cjiS.A.
we�dług�wła�ści�wo�ści�okre�ślo�nej�w ust. 10.

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

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

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

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

Z dniem 1 grudnia 2015 r. bre ubezpieczenia towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji spółka Akcyjna zmieniło nazwę na AXA ubezpieczenia towarzystwo
ubezpieczeń i reasekuracji spółka Akcyjna, w skrócie AXA ubezpieczenia tuir s.A. Zmianie uległ także adres siedziby towarzystwa na ul. chłodna 51, 00-867 warszawa.

Zasady oferowania oraz obsługi produktów pozostają bez zmian.


