
§ 1

1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia nieruchomoÊci dla Kredy-
tobiorców i Po˝yczkobiorców BRE Banku SA, zwane dalej OWU,
majà zastosowanie do umowy ubezpieczenia zawartej pomí dzy
BRE Ubezpieczenia Towarzystwem Ubezpieczeƒ Spó∏kà Akcyjnà,
zwanà dalej BRE Ubezpieczenia, a BRE Bankiem Spó∏kà Akcyjnà.
Umowa ta zwana jest dalej Umowà Ubezpieczenia.

2. Umow´ Ubezpieczenia zawiera si´ na rzecz Kredytobiorców
i Po˝yczkobiorców BRE Banku SA.

3. Zawarcie Umowy Ubezpieczenia zostanie potwierdzone przez
BRE Ubezpieczenia poprzez wystawienie polisy.

§ 2

Przedmiot ubezpieczenia

1. Przedmiotem ubezpieczenia sà:

1) zamieszkane na sta∏e i u y̋tkowane budynki i lokale mieszkalne
oraz przynale˝ne do nich pomieszczenia gospodarcze
i wolnostojàce gara˝e,

2) b´dàce w trakcie budowy budynki i lokale mieszkalne. 

2. Ubezpieczeniem obj́ te jest mienie znajdujàce sí  na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Definicje poj́ ç

Terminy u˝yte w niniejszych OWU oznaczajà:

1) Ubezpieczajàcy — BRE Bank Spó∏ka Akcyjna;

2) Ubezpieczony — osoba, która wyrazi∏a wol´ przystàpienia do
Umowy Ubezpieczenia;

3) Kredytobiorca — osoba lub osoby fizyczne, które wyst´pujà jako
strona w zawartej z Bankiem umowie kredytu, posiadajàca/e
zdolnoÊç kredytowà, ustalonà zgodnie z przepisami BRE Banku SA;

4) Po˝yczkobiorca — osoba lub osoby fizyczne, które wyst´pujà
jako strona w zawartej z Bankiem umowie po˝yczki, posiada-
jàca/e zdolnoÊç kredytowà, ustalonà zgodnie z przepisami BRE
Banku SA;

5) szkoda — zniszczenie lub uszkodzenie mienia;

6) osoby bliskie — osoby zamieszka∏e na sta∏e z Ubezpieczonym
i prowadzàce z nim wspólne gospodarstwo domowe, jego wspó∏-
ma∏̋ onek lub konkubent, wst́ pni, zst́ pni, rodzeƒstwo, teÊciowie,
zí ciowie, synowe, przysposabiajàcy i przysposobieni;

7) pozwolenie na budow´ — decyzja administracyjna zezwalajàca
na prowadzenie inwestycji zgodnie z prawem budowlanym;

8) wartoÊç odtworzeniowa — wartoÊç odpowiadajàca aktualnym
kosztom odbudowy, odtworzenia lub zastàpienia utraconego lub
uszkodzonego mienia z zachowaniem dotychczasowych wymiarów,
konstrukcji, rodzaju zastosowanych materia∏ów i technologii
w odniesieniu do budynków oraz gara y̋, a w przypadku pozosta∏e-
go mienia zzachowaniem rodzaju, typu, modelu oraz takich samych,
a je˝eli nie jest to mo l̋iwe zbli̋ onych parametrów technicznych
i u˝ytkowych;

9) wartoÊç rynkowa — kwota odpowiadajàca iloczynowi ceny
rynkowej za 1m2 powierzchni u˝ytkowej lokalu mieszkalnego oraz
liczby metrów kwadratowych powierzchni u˝ytkowej ubezpiecza-
nego lokalu mieszkalnego, obowiàzujàca w danej miejscowoÊci lub
okreÊlonej dzielnicy miasta dla lokali o podobnych parametrach
i standardzie wykoƒczenia budynku, z uwzgl´dnieniem jego
po∏o˝enia, zastosowanych materia∏ów budowlanych i wykoƒczenia;

10) pomieszczenia gospodarcze — zamkní te i nie przeznaczone do
zamieszkania pomieszczenia, znajdujàce si´ w tym samym
co ubezpieczone mieszkanie budynku np.: piwnica, pralnia, gara ;̋
pomieszczenia te muszà byç przynale˝ne do ubezpieczonego
mieszkania i byç u˝ytkowane wy∏àcznie przez Ubezpieczonego lub
osoby bliskie;

11) po˝ar — dzia∏anie ognia, który przedosta∏ sí  poza palenisko lub
powsta∏ bez paleniska i rozprzestrzeni∏ sí  o w∏asnej sile;

12) uderzenie pioruna — bezpoÊrednie oddzia∏ywanie si∏y i tempera-
tury pochodzàcych z wy∏adowania atmosferycznego (pioruna)
na ubezpieczone mienie lub bezpoÊredni, natychmiastowy skutek
takiego wy∏adowania, z wy∏àczeniem jego poÊrednich skutków,
w tym szkód spowodowanych zjawiskiem indukcji elektromagne-
tycznej lub przepí ciem pràdu, przenoszàcych sí  w instalacjach,
sieciach elektrycznych i elektronicznych oraz w maszynach, apa-
ratach lub innych urzàdzeniach, chyba ̋ e spowodowa∏y one jedno-
czeÊnie po˝ar w przedmiocie ubezpieczenia;

13) wybuch (eksplozja i implozja) — gwa∏towna zmiana stanu
równowagi uk∏adu z jednoczesnym wyzwoleniem sí  gazów, py∏ów
lub pary; wybuch zbiornika lub naczyƒ ciÊnieniowych ma miejsce
w razie rozerwania jego Êcianek w stopniu powodujàcym gwa∏-
towne wyrównanie ró˝nicy ciÊnieƒ pomí dzy wn´trzem zbiornika
a jego otoczeniem; do wybuchu zalicza sí  równie  ̋implozj́  (szkody
powsta∏e wwyniku podciÊnienia) polegajàcà na uszkodzeniu ciÊnie-
niem zewn´trznym zbiornika lub aparatu pró˝niowego;

14) uderzenie pojazdu — bezpoÊrednie uderzenie w ubezpieczone
mienie pojazdu mechanicznego, kierowanego przez inne osoby ni̋
Ubezpieczony, osoby za które ponosi odpowiedzialnoÊç oraz osoby
bliskie; do uderzenia pojazdu zalicza sí  równie  ̋uderzenie przez
przewo˝ony ∏adunek, który wypad∏ z pojazdu;

15) upadek statku powietrznego — katastrofa albo przymusowe
làdowanie statku powietrznego lub innego obiektu latajàcego,
a tak˝e upadek jego cz´Êci lub przewo˝onego ∏adunku;

16) silny wiatr — wiatr o pr´dkoÊci nie mniejszej ni̋  17,5 m/s,
co powinno zostaç potwierdzone orzeczeniem Instytutu Mete-
orologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku mo˝liwoÊci
uzyskania takiego potwierdzenia przyjmuje sí  stan faktyczny
i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub w sàsiedztwie Êwiad-
czàcy wyraênie o dzia∏aniu silnego wiatru;

17) deszcz nawalny — opady deszczu o wspó∏czynniku co najmniej 4,
co powinno zostaç potwierdzone orzeczeniem Instytutu Mete-
orologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku mo˝liwoÊci
uzyskania takiego potwierdzenia przyjmuje sí  stan faktyczny
i rozmiar szkód w miejscu ich powstania Êwiadczàcy niezbicie
o dzia∏aniu deszczu nawalnego;

18) akcja ratownicza — akcja ratownicza prowadzona w zwiàzku
ze zdarzeniami losowymi, obj´tymi zakresem ubezpieczenia,
w celu zmniejszenia rozmiaru szkody;

19) grad — opad atmosferyczny sk∏adajàcy sí  z bry∏ek lodu;

20) przepí cie spowodowane uderzeniem pioruna — nag∏e i krótko-
trwa∏e napi´cie pràdu wy˝sze od znamionowego dla danego
urzàdzenia, instalacji, sieci, linii, spowodowane wy∏adowaniem
atmosferycznym;

21) ci´˝ar Êniegu i lodu — niszczàce oddzia∏ywanie nagroma-
dzonego Êniegu lub lodu na elementy konstrukcji dachów lub
elementy noÊne;

22) zapadanie si´ ziemi — nag∏e obni˝enie terenu z powodu za-
walenia sí  naturalnych, pustych, podziemnych przestrzeni;

23) osuwanie si´ ziemi — nag∏y ruch ziemi na stokach nie spo-
wodowany dzia∏alnoÊcià cz∏owieka;

24) lawina — gwa∏towne zsuwanie si´ Êniegu, lodu, ziemi, ska∏
lub kamieni ze stoków górskich;

25) powódê — zalanie terenów w nast´pstwie podniesienia si´
wody w korytach wód p∏ynàcych lub zbiornikach wód stojàcych,
sztucznych lub naturalnych, na skutek: 

a) nadmiernych opadów atmosferycznych, 

b) sp∏ywu wód po zboczach lub stokach na terenach górzystych
lub pofa∏dowanych,

c) topnienia kry lodowej lub tworzenia sí  zatorów lodowych,

d) sztormu i podniesienia si´ poziomu morskich wód przy-
brze˝nych;

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

27) strajk — przerwa w pracy podj́ ta przez pracowników w zamiarze
wymuszenia spe∏nienia ˝àdaƒ o charakterze politycznym, ekono-
micznym lub socjalnym;

28) terroryzm/sabota˝ — nielegalne akcje indywidualne lub grupowe
organizowane z pobudek politycznych, religijnych lub ideolo-
gicznych skierowane przeciwko osobom lub obiektom:

a) w celu zastraszenia ludnoÊci i dezorganizacji ̋ ycia publicz-
nego (terroryzm),

b) w celu dezorganizacji funkcjonowania transportu publicznego,
zak∏adów produkcyjnych lub us∏ugowych (sabota )̋;

29) sta∏e elementy — elementy stanowiàce nieod∏àcznà cz´Êç
ubezpieczonego budynku lub lokalu mieszkalnego, takie jak:

a) instalacje elektryczne, grzewcze, wodno-kanalizacyjne,
gazowe oraz technologiczne, znajdujàce si´ w Êcianach
budynku lub lokalu mieszkalnego,

b) pow∏oki malarskie, pokrycia Êcian, sufitów i pod∏óg,

c) zewn´trzne drzwi wejÊciowe oraz okna wraz z zamkní ciami
i urzàdzeniami zabezpieczajàcymi;

30) lokal mieszkalny — powierzchnia mieszkalna wydzielona
trwa∏ymi Êcianami, znajdujàca sí  wbudynku wielomieszkaniowym,
s∏u˝àca do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wraz ze sta∏ymi
elementami;

31) budynek — obiekt budowlany trwale zwiàzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocà przegród budowlanych,
posiadajàcy fundamenty i dach wraz z elementami sta∏ymi, prze-
znaczony do celów mieszkaniowych, w którym znajdujà si´
nie wí cej ni̋  cztery samodzielne lokale mieszkalne.

§ 4
Zakres ubezpieczenia

Ochronà ubezpieczeniowà sà obj́ te szkody w ubezpieczonym mie-
niu powsta∏e w miejscu ubezpieczenia i w czasie trwania ochrony
ubezpieczeniowej, je˝eli bezpoÊrednià przyczynà ich powstania by∏y
nag∏e, nieprzewidziane i niezale˝ne od woli Ubezpieczonego zdarze-
nia okreÊlone w § 5 OWU.

§ 5

1. W przypadku budynków i lokali mieszkalnych u˝ytkowanych
i zamieszkanych na sta∏e oraz przynale˝nych do nich pomieszczeƒ
gospodarczych i wolnostojàcych gara˝y, BRE Ubezpieczenia
odpowiada za szkody powsta∏e wskutek:

1) po˝aru,

2) uderzenia pioruna,

3) wybuchu (eksplozja i implozja),

4) silnego wiatru,

5) gradu,

6) przepí cia spowodowanego uderzeniem pioruna,

7) zalania,

8) lawiny,

9) cí ˝aru Êniegu i lodu,

10) upadku statku powietrznego,

11) uderzenia pojazdu,

12) osuwania sí  ziemi,

13) zapadania sí  ziemi,

14) powodzi,

15) upadku obcych przedmiotów, pod warunkiem, ̋ e bezpoÊrednià
przyczynà tego zdarzenia by∏ silny wiatr lub grad.

2. BRE Ubezpieczenia ponosi równie  ̋odpowiedzialnoÊç za szkody
powsta∏e w nast́ pstwie akcji ratowniczej prowadzonej w zwiàzku
ze zdarzeniami losowymi, obj´tymi zakresem ubezpieczenia,
z wy∏àczeniem szkód polegajàcych na zaginí ciu ubezpieczonego
mienia podczas takiej akcji.

3. W przypadku budynków i lokali mieszkalnych b´dàcych w trakcie
budowy, BRE Ubezpieczenia odpowiada za szkody powsta∏e wskutek:

1) po˝aru,

2) uderzenia pioruna,

3) wybuchu,

4) silnego wiatru,

5) deszczu nawalnego,

6) gradu,

7) uderzenia pojazdu,

8) lawiny,

9) upadku statku powietrznego,

10) osuwania sí  ziemi,

11) zapadania sí  ziemi,

12) powodzi,

13) upadek obcych przedmiotów, pod warunkiem ̋ e bezpoÊrednià
przyczynà tego zdarzenia by∏ silny wiatr lub grad.

4. W przypadku ukoƒczenia budowy, dokonania tzw. odbioru koƒco-
wego budynku oraz przeniesienia prawa w∏asnoÊci do budynku lub
lokalu mieszkalnego na Ubezpieczonego obowiàzuje zakres ubez-
pieczenia wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu

§ 6
Ograniczenia odpowiedzialnoÊci

1. BRE Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody

powsta∏e wskutek:

1) umyÊlnego dzia∏ania lub zaniechania Ubezpieczonego, osób

bliskich lub osób, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzial-

noÊç, a tak˝e wyrzàdzone przez Ubezpieczonego, osoby

bliskie lub osoby, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzial-

noÊç, b´dàce pod wp∏ywem alkoholu, narkotyków lub innych

Êrodków odurzajàcych; w razie ra˝àcego niedbalstwa Ubez-

pieczonego, osób bliskich lub osób, za które Ubezpieczony

ponosi odpowiedzialnoÊç, odszkodowanie nie nale˝y sí , chyba

˝e jego zap∏ata odpowiada w danych okolicznoÊciach

wzgl´dom s∏usznoÊci;

2) konfiskaty, zaw∏aszczenia, nacjonalizacji, zaj́ cia, zarekwiro-

wania lub zniszczenia mienia na mocy aktu prawnego, nieza-

le˝nie od jego formy, wydanego przez w∏adze paƒstwowe,

publiczne, lokalne, celne albo inne uprawnione w∏adze;

3) wojny, zamieszek, strajków, sabota˝u lub aktu terroryzmu;

4) dzia∏ania energii jàdrowej, promieni jonizujàcych, laserowych

lub maserowych, pola magnetycznego albo elektromagne-

tycznego, a tak˝e ska˝enia lub zanieczyszczenia odpadami

przemys∏owymi;

5) powsta∏e wskutek zapadania si´ ziemi, gdy sà to szkody:

a. powsta∏e w zwiàzku z ruchem zak∏adu górniczego, 

b. powsta∏e w zwiàzku z robotami ziemnymi lub innà

dzia∏alnoÊcià cz∏owieka,

c. powsta∏e wskutek obni˝ania si´ zwierciad∏a wód 

podziemnych;

6) katastrofy budowlanej nie b´dàcej bezpoÊrednim nast´p-

stwem ubezpieczonych zdarzeƒ;
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7) dzia∏ania pràdu elektrycznego w maszynach, aparatach
i innych urzàdzeniach, chyba ˝e dzia∏anie pràdu spowodowa∏o
jednoczeÊnie po˝ar; wówczas jednak odpowiedzialnoÊç
BRE Ubezpieczenia jest ograniczona wy∏àcznie do skutków
takiego po˝aru;

8) eksplozji spowodowanej przez Ubezpieczonego w celach
produkcyjnych, eksploatacyjnych lub innych, jak równie˝
w silniku, gdy wybuch zwiàzany jest z jego naturalnà funkcjà;

9) powolnego i systematycznego oddzia∏ywania temperatury;

10)deszczu nawalnego, je˝eli nieruchomoÊç w budowie nie
spe∏nia wymogów okreÊlonych jako stan surowy zamkní ty
z zadaszeniem oraz z zamkni´tymi otworami okiennymi
i drzwiowymi; 

11)zalania wodami opadowymi, je˝eli do powstania szkody
przyczyni∏ sí  z∏y stan techniczny lub nienale˝yte zabezpie-
czenie dachu, otworów dachowych, rynien dachowych lub
spustowych, istniejàcego zewn´trznego systemu odprowa-
dzania z terenu wód opadowych (kanalizacja, wpusty, drena )̋
oraz stolarki okiennej i innych elementów budynku, lokalu
mieszkalnego lub gara˝u;

12) uderzenia pojazdu wykorzystywanego do prowadzenia
budowy;

13)niewyjaÊnionego zaginí cia lub utraty mienia bez widocznych
Êladów dokonanego w∏amania lub dewastacji.

2. BRE Ubezpieczenia nie ponosi równie˝ odpowiedzialnoÊci
za szkody, których wartoÊç w momencie ustalenia wysokoÊci
odszkodowania nie przekracza 1% sumy ubezpieczenia.

3. BRE Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody
powsta∏e w:

1) obiektach budowlanych budowanych bez wymaganych
zezwoleƒ, pozwolenia na budow´ lub nie spe∏niajàcych
warunków prawa budowlanego;

2) budynkach i obiektach o charakterze tymczasowym, np.
namiotach, barakach, szklarniach, kioskach, kontenerach,
gara˝ach metalowych;

3) budynkach, w których przewa˝a funkcja handlowa, us∏ugowa,
produkcyjna;

4) budynkach opuszczonych lub przeznaczonych do rozbiórki;

5) budynkach wchodzàcych w sk∏ad gospodarstw rolnych
dla których istnieje ustawowy obowiàzek ubezpieczenia
od po˝aru i innych zdarzeƒ losowych budynków wchodzàcych
w sk∏ad gospodarstwa rolnego;

6) budynkach o charakterze rekreacyjnym np. domki letniskowe;

7) budynkach i gara˝ach o konstrukcji szkieletowej drewnianej,
niezale˝nie od rodzaju wykoƒczenia zewn´trznego (ceg∏a,
siding, itp.), budynki i gara˝e z bali drewnianych, budynki
i gara˝e, w których konstrukcj´ noÊnà stanowià s∏upy
drewniane;

8) istniejàcych budynkach lub lokalach mieszkalnych b´dàcych
w trakcie remontu, rozbudowy lub przebudowy;

9) elewacji budynku (np. graffiti) oraz przedmiotach zainstalo-
wanych na zewnàtrz budynku;

10)budynkach i lokalach mieszkalnych nie zamieszkanych
na sta∏e, chyba ˝e zosta∏y one ubezpieczone jako budynki
lub lokale mieszkalne w trakcie budowy;

11)mieniu innym ni˝ wymienione w ß 2 niniejszych OWU.

4. BRE Ubezpieczenia mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania
lub ograniczyç jego wysokoÊç, je˝eli:

1) Ubezpieczony, jego pe∏nomocnik lub inny przedstawiciel
zatai∏ lub poda∏ niezgodnie z prawdà okolicznoÊci, o które
by∏ pytany przed przystàpieniem do Umowy Ubezpieczenia,
w takim zakresie, w jakim okolicznoÊci te spowodowa∏y
szkod´; 

2) Ubezpieczony nie zastosowa∏ Êrodków zabezpieczenia
mienia lub je˝eli nie zosta∏y dope∏nione inne obowiàzki
okreÊlone w OWU, chyba ̋ e okolicznoÊci te lub niedope∏nienie
obowiàzków nie mia∏y wp∏ywu na zwi´kszenie prawdo-
podobieƒstwa powstania szkody, na zwí kszenie jej rozmiaru
lub na ustalenie okolicznoÊci jej powstania lub ustalenie
jej rozmiaru.

§ 7
Suma ubezpieczenia

1. Suma ubezpieczenia nieruchomoÊci, okreÊlona w oÊwiadczeniu
o przystàpieniu do Umowy Ubezpieczenia, stanowi górnà granic´
odpowiedzialnoÊci BRE Ubezpieczenia.

2. Suma ubezpieczenia ustalana jest na podstawie zadeklarowanej
przez Ubezpieczonego w porozumieniu z Ubezpieczajàcym
wartoÊci mienia zg∏oszonego do ubezpieczenia.

3. Zadeklarowana suma ubezpieczenia nie mo˝e byç ni˝sza ni˝
wartoÊç nieruchomoÊci zaakceptowana przez rzeczoznawc´
bankowego, wykorzystywana do celów kredytowych. 

4. Suma ubezpieczenia dla budynków wraz z elementami sta∏ymi
powinna odpowiadaç wartoÊci odtworzeniowej. 

5. Suma ubezpieczenia dla budynków w budowie powinna odpowia-
daç wartoÊci robót wykonanych (odpowiednio do stanu zaawan-
sowania budowy) oraz planowanych do ostatniego dnia okresu
ochrony ubezpieczeniowej wraz z materia∏ami budowlanymi. 

6. Suma ubezpieczenia dla lokali mieszkalnych wraz z elementami
sta∏ymi powinna odpowiadaç wartoÊci rynkowej, przy czym dla
lokali mieszkalnych w budowie — wartoÊci przewidywanej na
ostatni dzieƒ okresu ochrony ubezpieczeniowej.

7. Suma ubezpieczenia ulega ka˝dorazowemu zmniejszeniu
o wysokoÊç wyp∏aconego odszkodowania, a  ̋do jej wyczerpania.

8. W przypadku zmniejszenia lub wyczerpania sumy ubezpieczenia
na skutek wyp∏aty odszkodowania, jak te  ̋w przypadku zwí ksze-
nia wartoÊci ubezpieczonej nieruchomoÊci, Ubezpieczony mo˝e
podwy˝szyç sum  ́ubezpieczenia poprzez tzw. doubezpieczenie.
W celu dokonania doubezpieczenia Ubezpieczony jest obowiàzany
do z∏o˝enia na formularzu BRE Ubezpieczenia wniosku o dokonanie
zmian. 

9. W ka˝dà rocznic´ przystàpienia Ubezpieczonego do Umowy
Ubezpieczenia jego Suma ubezpieczenia podlega indeksacji
o wskaênik ustalony na podstawie aktualnego wskaênika wzrostu
cen produkcji budowlano-monta˝owej za okres od ostatniej
rocznicy przystàpienia do Umowy Ubezpieczenia, jednak nie
mniej ni̋  o 5%..

§ 8
Przystàpienie do Umowy Ubezpieczenia

1. Kredytobiorca/Po˝yczkobiorca przyst´puje do Umowy Ubezpie-
czenia na podstawie oÊwiadczenia woli o przystàpieniu do
Umowy Ubezpieczenia. 

2. BRE Ubezpieczenia zastrzega sobie prawo wyra˝enia zgody
na przystàpienie Kredytobiorcy/Po˝yczkobiorcy do Umowy
Ubezpieczenia od indywidualnej oceny ryzyka dokonanej przez
BRE Ubezpieczenia lub inny podmiot wyspecjalizowany w zakresie
oceny ryzyka. 

3. BRE Ubezpieczenia mo˝e zwróciç si´ do Kredytobiorcy/
Po˝yczkobiorcy o udzielenie dodatkowych informacji koniecznych
do oceny ryzyka.

4. Kredytobiorca/Po˝yczkobiorca obowiàzany jest udzieliç odpowiedzi
na wszystkie pytania zadane przed przystàpieniem do Umowy
Ubezpieczenia, skierowane do niego na piÊmie przed przystà-
pieniem do Umowy Ubezpieczenia. 

5. Je˝eli Kredytobiorca/Po˝yczkobiorca dzia∏a∏ przez swojego
pe∏nomocnika lub innego przedstawiciela, to powy˝sze obowiàzki
cià˝à równie˝ na pe∏nomocniku lub przedstawicielu i obejmujà
tak˝e okolicznoÊci jemu znane.

6. Kredytobiorca/Po˝yczkobiorca przyst´puje do Umowy Ubezpie-
czenia z chwilà podpisania umowy kredytowej, w której znajduje
sí  potwierdzenie przystàpienia do Umowy Ubezpieczenia albo
z chwilà podpisania oÊwiadczenia o przystàpieniu do Umowy
Ubezpieczenia, o ile uprzednio Ubezpieczony zadeklarowa∏
ch´ç przystàpienia do Umowy Ubezpieczenia.

§ 9
Okres ubezpieczenia

Umowa Ubezpieczenia jest zawarta na czas nieokreÊlony.

§ 10
1. Ochrona ubezpieczeniowa dla danego Ubezpieczonego rozpoczyna

sí  w dniu uruchomienia kredytu/po˝yczki albo w dniu przejÊcia
w∏asnoÊci do budynku/lokalu mieszkalnego na Kredytobiorc´/
Po˝yczkobiorc´, albo w innym dniu wskazanym w dokumencie
potwierdzajàcym przystàpienie do Umowy Ubezpieczenia i trwa
1 miesiàc, pod warunkiem uprzedniego op∏acenia sk∏adki ubezpie-
czeniowej za ten okres. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa odnawia sí  automatycznie na kolejne
miesí czne okresy ubezpieczenia, z zastrze˝eniem § 11 ust. 7
OWU. 

3. W przypadku rozwiàzania Umowy Ubezpieczenia, automatyczne
odnowienie okresu ubezpieczenia nie nast´puje. 

4. W przypadku doubezpieczenia, odpowiedzialnoÊç BRE Ubezpie-
czenia do wysokoÊci nowej sumy ubezpieczenia rozpoczyna
sí  od dnia wskazanego na wniosku o dokonanie zmian, jednak
nie wczeÊniej ni̋  od dnia op∏acenia sk∏adki liczonej od nowej sumy
ubezpieczenia.

5. W przypadku rozwiàzania Umowy Ubezpieczenia odpowiedzialnoÊç
BRE Ubezpieczenia dla ka˝dego Ubezpieczonego koƒczy si´
w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia.

§ 11
Sk∏adka

1. Sk∏adki sà op∏acane przez Ubezpieczajàcego w cyklu miesí cznym,
z góry za okres, w którym udzielana b´dzie ochrona ubezpiecze-
niowa danemu Ubezpieczonemu. 

2. Pierwsza miesí czna sk∏adka op∏acana jest w dniu uruchomienia
kredytu/po˝yczki albo w dniu okreÊlonym w oÊwiadczeniu
o przystàpieniu do Umowy Ubezpieczenia, za okres od dnia
uruchomienia kredytu/po˝yczki albo od dnia okreÊlonego
w oÊwiadczeniu o przystàpieniu do Umowy Ubezpieczenia
do dnia wymagalnoÊci najbli˝szej raty kredytu/po˝yczki.

3. Kolejne miesi´czne sk∏adki op∏acane sà w dniu wymagalnoÊci
nast´pnych rat kredytu/po˝yczki za okresy pomí dzy terminami
wymagalnoÊci rat kredytu/po˝yczki. 

4. Sk∏adk´ ubezpieczeniowà oblicza si´ na podstawie stawek
taryfowych okreÊlonych w polisie generalnej. WysokoÊç stawki
taryfowej uzale˝niona jest m. in. od: struktury portfela klientów,
rodzaju przedmiotu ubezpieczenia oraz zakresu ubezpieczenia.

5. Stawka taryfowa mo˝e ulec zmianie ze wzgl´du na wskaênik
szkodowoÊci odnoszàcy si´ do wszystkich Ubezpieczonych
obj´tych Umowà Ubezpieczenia w okresie poprzedzajàcym
rocznic´ Umowy Ubezpieczenia.

6. BRE Ubezpieczenia zaproponuje nowà wysokoÊç sk∏adki nie
póêniej ni̋  na 6 tygodni przed datà rozpocz´cia kolejnej rocznicy
Umowy Ubezpieczenia.

7. Nieop∏acenie sk∏adki w terminie wymagalnoÊci spowoduje
wygaÊni´cie ochrony ubezpieczeniowej dla Ubezpieczonego,
za którego nie zosta∏a op∏acona sk∏adka.

8. JeÊli w ciàgu jednego miesiàca po up∏ywie terminu wymagalnoÊci
sk∏adki zostanie ona op∏acona i o ile w okresie mí dzy wymaganym
terminem p∏atnoÊci zaleg∏ej sk∏adki a dniem zap∏aty tej sk∏adki nie
wystàpi∏a szkoda, to uznaje sí , ˝e skutki okreÊlone w ust. 7.
powy˝ej nie nastàpi∏y.

§ 12
Odstàpienie i wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia

1. Ubezpieczajàcy mo˝e odstàpiç od Umowy Ubezpieczenia
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. 

2. Ubezpieczajàcy ma prawo wypowiedzieç Umow´ w ka˝dej
chwili z zachowaniem 3-miesi´cznego okresu wypowiedzenia
ze skutkiem na koniec miesiàca kalendarzowego. 

3. W przypadku przejÊcia w∏asnoÊci nieruchomoÊci na innà osob´
wszelkie prawa i obowiàzki wynikajàce z Umowy Ubezpieczenia
przys∏ugujàcej Ubezpieczonemu, który by∏ w∏aÊcicielem mienia,
mogà zostaç przeniesione na nowego w∏aÊciciela. W takim
przypadku zarówno BRE Ubezpieczenia, jak i nowy w∏aÊciciel,
mo˝e wypowiedzieç ochron´ ubezpieczeniowà w terminie
30 dni od momentu powzí cia informacji o przejÊciu w∏asnoÊci
nieruchomoÊci, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedze-
nia. W przeciwnym wypadku ochrona ubezpieczeniowa wygasa
z chwilà przejÊcia w∏asnoÊci na nowego w∏aÊciciela. 

4. Ubezpieczony ma prawo wypowiedzieç ochron  ́ubezpieczeniowà
wka˝dej chwili z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

5. WygaÊní cie ochrony ubezpieczeniowej nie zwalnia Ubezpieczajà-
cego z obowiàzku op∏acenia sk∏adki za okres, w którym BRE
Ubezpieczenia udziela∏o ochrony ubezpieczeniowej. 

6. Ubezpieczajàcemu przys∏uguje zwrot sk∏adki za okres niewykorzy-
stanej ochrony ubezpieczeniowej.

§ 13
WygaÊni´cie ochrony ubezpieczeniowej 

Ochrona ubezpieczeniowa dla poszczególnych Ubezpieczonych
wygasa:

1) z dniem nieop∏acenia sk∏adki w terminie jej wymagalnoÊci,
z zastrze˝eniem § 11 ust. 8 OWU,

2) w przypadku odstàpienia przez Ubezpieczajàcego albo wypowie-
dzenia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczonego zgodnie
z postanowieniami § 12 OWU,

3) z dniem wyp∏aty odszkodowania wyczerpujàcego sum´
ubezpieczenia,

4) z dniem ca∏kowitej sp∏aty kredytu/po˝yczki,

5) z dniem rozwiàzania z Ubezpieczonym umowy kredytu/po˝yczki,

6) z dniem odstàpienia Ubezpieczonego od umowy kredytu/po˝yczki.

§ 14
Obowiàzki Ubezpieczonego

1. Ubezpieczony jest zobowiàzany podaç zgodnie z prawdà wszelkie
okolicznoÊci, o które by∏ pytany na piÊmie przed przystàpieniem
do Umowy Ubezpieczenia. Je˝eli Ubezpieczony dzia∏a przez
swojego pe∏nomocnika lub innego przedstawiciela, to obowiàzek
ten spoczywa równie  ̋na tej osobie i obejmuje ponadto okolicznoÊci
jej znane. 

2. W czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony
obowiàzany jest:

1) w ciàgu 3 dni roboczych zawiadomiç BRE Ubezpieczenia
o wszelkich zmianach okolicznoÊci, które mogà mieç wp∏yw
na zwi´kszenie prawdopodobieƒstwa powstania szkody
i o które BRE Ubezpieczenia zapytywa∏o przed przystàpie-
niem do Umowy Ubezpieczenia,

2) ÊciÊle przestrzegaç zaleceƒ producenta dotyczàcych
eksploatacji technicznej mienia obj´tego ubezpieczeniem
i ponosiç zwiàzane z tym koszty we w∏asnym zakresie,

3) przestrzegaç obowiàzujàcych przepisów majàcych na celu
zapobieganie powstawaniu szkód, w szczególnoÊci prze-
pisów o budowie i eksploatacji urzàdzeƒ technicznych,
prawa budowlanego, a tak˝e stosowaç si´ do decyzji
i zaleceƒ wydanych w tych sprawach przez w∏aÊciwe w∏adze,

4) zapewniç wystarczajàce ogrzewanie ubezpieczanych
pomieszczeƒ w okresie wyst´powania ujemnych temperatur,
a w razie potrzeby zakŕ ciç zawory i spuÊciç wod  ́z instalacji,
jeÊli Ubezpieczony by∏ odpowiedzialny za ogrzewanie budynku
i obs∏ug´ instalacji grzewczej,

5) zawiadomiç BRE Ubezpieczenia o utracie tytu∏u prawnego
do ubezpieczonego mienia,

6) zawiadomiç BRE Ubezpieczenia w przypadku wzrostu
wartoÊci nieruchomoÊci powy˝ej 20% sumy ubezpieczenia,

7) zapewniç przedstawicielom BRE Ubezpieczenia dost´p
do ubezpieczonego mienia w celu ogĺ dzin ryzyka zwiàzanego
z jego ubezpieczeniem i ewentualnego sformu∏owania
rekomendacji oraz zaleceƒ dotyczàcych kontroli tego ryzyka,

8) przestrzegaç dodatkowych zaleceƒ BRE Ubezpieczenia
warunkujàcych przystàpienie do Umowy Ubezpieczenia lub
kontynuacj´ ochrony ubezpieczeniowej oraz terminów ich
realizacji — w szczególnoÊci dotyczàcych usuní cia zagro˝eƒ
b´dàcych przyczynà powsta∏ej w okresie wczeÊniejszym
szkody,

9) zawiadomiç BRE Ubezpieczenia o zawartych w tym czasie innych
umowach ubezpieczenia dotyczàcych tego samego przedmiotu
ubezpieczenia.
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§ 15
Obowiàzki Ubezpieczonego w przypadku

powstania szkody

1. W razie powstania szkody wskutek zajÊcia zdarzenia obj́ tego
ochronà ubezpieczeniowà Ubezpieczony obowiàzany jest:

1) do podj́ cia w ramach swoich mo l̋iwoÊci wszelkich dzia∏aƒ
w celu ograniczenia rozmiarów szkody lub zabezpieczenia
mienia bezpoÊrednio zagro˝onego szkodà,

2) niezw∏ocznie zawiadomiç o zaistnia∏ym zdarzeniu miejscowà
jednostḱ  policji oraz zarzàdc  ́budynku, je˝eli zachodzi podej-
rzenie, ˝e szkoda powsta∏a w wyniku przest´pstwa,

3) powiadomiç administracj´ budynku o zaistnieniu szkody
majàcej wp∏yw na stan budynku,

4) niezw∏ocznie, nie póêniej ni̋  w ciàgu 3 dni roboczych od jej
powstania lub powzí cia informacji o jej powstaniu, zawiadomiç
BRE Ubezpieczenia o zajÊciu szkody, 

5) bez zgody przedstawiciela BRE Ubezpieczenia nie dokonywaç
˝adnych napraw w ubezpieczonym mieniu i zmian w miejscu
wystàpienia szkody, w tym równie  ̋nie usuwaç uszkodzonych
cz´Êci mienia, chyba ̋ e zmiana jest niezb´dna do zabezpie-
czenia mienia pozosta∏ego po szkodzie lub zmniejszenia szkody;
BRE Ubezpieczenia nie mo˝e powo∏ywaç sí  na ten zakaz,
je˝eli nie rozpoczà∏ czynnoÊci likwidacyjnych w ciàgu 5 dni
roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie,

6) umo l̋iwiç przedstawicielowi BRE Ubezpieczenia dokonanie
czynnoÊci niezb´dnych do ustalenia okolicznoÊci powstania
szkody, zasadnoÊci roszczenia i wysokoÊci odszkodowania
oraz udzieliç BRE Ubezpieczenia wtym celu pomocy iwyjaÊnieƒ,
w szczególnoÊci udost´pniç pe∏nà dokumentacj́  dotyczàcà
ubezpieczonego mienia, umo l̋iwiç wejÊcie na teren budynku,
lokalu mieszkalnego lub gara˝u, w których zasz∏a szkoda,

7) przed∏o˝yç BRE Ubezpieczenia wykaz uszkodzonego lub
utraconego mienia wraz z jego opisem i dowodami zakupu,
nie póêniej ni̋  w terminie 14 dni od daty zg∏oszenia szkody,

8) bez dodatkowego wezwania, niezw∏ocznie dostarczyç BRE
Ubezpieczenia postanowienie prokuratora koƒczàce post́ po-
wanie prowadzone w zwiàzku ze szkodà lub odpis prawomoc-
nego orzeczenia sàdu,

9) upowa˝niç BRE Ubezpieczenia, na ̋ àdanie BRE Ubezpieczenia,
do rozporzàdzania odzyskami z uszkodzonego mienia, które
z uwagi na rodzaj lub rozmiar uszkodzeƒ nadajà sí  do dalszego
u˝ytku lub sprzeda˝y.

§ 16
Odszkodowanie

1. WysokoÊç odszkodowania za szkody ustala sí  w kwocie odpo-
wiadajàcej rozmiarowi szkody, w granicach sum ubezpieczenia
okreÊlonych przez Ubezpieczajàcego i Ubezpieczonego.

2. Rozmiar szkody w poszczególnych rodzajach mienia okreÊla sí
nast´pujàco:

1) wodniesieniu do budynków mieszkalnych, budynków wbudowie
ubezpieczonych wed∏ug wartoÊci odtworzeniowej — czyli
wed∏ug kosztów ich odbudowy lub remontu w tym samym
miejscu, z zastosowaniem dotychczasowych wymiarów,
konstrukcji, technologii i materia∏ów, bez ulepszeƒ, potwier-
dzonych rachunkiem wykonawcy ze szczegó∏owà specyfikacjà
kosztów lub szczegó∏owà kalkulacjà w∏asnà bez naliczonego
narzutu na zysk;

2) wodniesieniu do lokali mieszkalnych wed∏ug wartoÊci rynkowej
— wed∏ug kosztów zakupu, odtworzenia, odbudowy lub w przy-
padku szkody cz´Êciowej nie wyczerpujàcej sumy ubezpie-
czenia — wed∏ug kosztów odbudowy, remontu w tym samym
miejscu, z zastosowaniem dotychczasowych wymiarów,
konstrukcji, technologii i materia∏ów, bez ulepszeƒ, potwier-
dzonych rachunkiem wykonawcy ze szczegó∏owà specyfikacjà 
kosztów lub szczegó∏owà kalkulacjà w∏asnà bez naliczonego
narzutu zysku;

3) w odniesieniu do sta∏ych elementów ubezpieczonych wed∏ug
wartoÊci odtworzeniowej — wed∏ug kosztów zakupu mienia
o takich samych parametrach u˝ytkowych i jakoÊciowych
co uszkodzone lub zniszczone mienie lub naprawy uszkodzenia,
bez ulepszeƒ, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy
ze szczegó∏owà specyfikacjà kosztów lub szczegó∏owà 
kalkulacjà w∏asnà bez naliczonego narzutu zysku.

3. Za koszty odbudowy, o których mowa w ust. 2 przyjmuje si´
koszty wykonania robót budowlanych i instalacyjnych (wodno-
-kanalizacyjnych, ogrzewania i elektrycznych) z uwzgĺ dnieniem
ewentualnych nak∏adów na opracowanie dokumentacji projektowej
i nadzoru nad budowà. Koszty te muszà byç wyliczone zgodnie
z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych w oparciu
o nak∏ady rzeczowe z Katalogu Norm Rzeczowych oraz Êrednich
cen iwskaêników narzutów zpublikacji wydawnictwa „Sekocenbud“
dla danego kwarta∏u oraz potwierdzone rachunkiem wykonawcy
wraz z kosztorysem powykonawczym lub szczegó∏owà specyfikacjà
kosztów, a w przypadku, wykonywania robót we w∏asnym zakresie
— kosztorysem powykonawczym bez naliczonego narzutu na zysk.

4. Koszty odbudowy, remontu, naprawy, wytworzenia oraz koszty
zakupu, o których mowa w ust. 2 odnoszà si´ do cen z dnia
ustalenia odszkodowania.

5 BRE Ubezpieczenia zastrzega sobie prawo do weryfikacji wszelkich
przed∏o˝onych kosztorysów i rachunków.

6. Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzgĺ dnia sí :

1) kosztów zwiàzanych z wszelkimi nieuzasadnionymi zmianami
lub ulepszeniami dokonanymi w przedmiocie ubezpieczenia
po wystàpieniu szkody,

2) kosztów wynikajàcych zbraku cź Êci zamiennych lub materia∏ów
poztrzebnych do przywrócenia stanu istniejàcego przed
szkodà,

3) kosztów poniesionych na odka˝enie pozosta∏oÊci po szkodzie,
usuní cie zanieczyszczeƒ Êrodowiska oraz rekultywacji gruntów,

4) wartoÊci naukowej, pamiàtkowej, kolekcjonerskiej lub zabytkowej.

7. BRE Ubezpieczenia zwróci Ubezpieczonemu, w granicach sumy
ubezpieczenia, poniesione przez Ubezpieczonego udokumentowane
koszty wynik∏e z zastosowania wszelkich dost´pnych mu Êrodków
w celu zmniejszenia szkody w ubezpieczonym mieniu oraz w celu
zabezpieczenia bezpoÊrednio zagro˝onego mienia przed szkodà,
je˝eli Êrodki te by∏y celowe, chocia˝by okaza∏y sí  bezskuteczne.

8. BRE Ubezpieczenia zwróci Ubezpieczonemu, w granicach sumy
ubezpieczenia, udokumentowane koszty zwiàzane z uprzàtní ciem
pozosta∏oÊci po szkodzie, ∏àcznie z kosztami rozbiórki i demonta˝u
cz´Êci niezdatnych do u˝ytku oraz inne koszty ni̋  wymienione
w ust. 6, z zastrze˝eniem ̋ e odpowiedzialnoÊç BRE Ubezpieczenia
ograniczona jest w przypadku tych kosztów do 10% ustalonej
wysokoÊci szkody.

9. Rozmiar szkody zmniejsza sí  o wartoÊç mienia pozosta∏ego po
szkodzie, które ze wzgĺ du na rodzaj lub rozmiar uszkodzeƒ nadaje
sí  do dalszego u˝ytku.

§ 17
Niedoubezpieczenie i nadubezpieczenie

1. W przypadku ubezpieczenia budynków oraz lokali mieszkalnych,
je˝eli okreÊlona przez Ubezpieczajàcego i Ubezpieczonego suma
ubezpieczenia dla mienia dotkni´tego szkodà jest ni˝sza od
wartoÊci tego mienia w dniu powstania szkody (niedoubezpie-
czenie), to odszkodowanie zmniejsza sí  w takiej proporcji, w jakiej
w dniu powstania szkody podana suma ubezpieczenia pozostaje
do faktycznej wartoÊci tego mienia (zasada proporcji).

2. Równie˝ kwota zwracanych kosztów, o których mowa w § 16
ust. 7-8, jest zmniejszana w takiej samej proporcji jak odszko-
dowanie, to jest proporcjonalnie do stopnia zani˝enia przez
Ubezpieczajàcego i Ubezpieczonego sumy ubezpieczenia podanej
dla mienia dotkní tego szkodà.

3. Zasady proporcji nie stosuje sí :

1) gdy wartoÊç szkody nie przekracza 10 % sumy ubezpieczenia
dla danego rodzaju mienia;

2) gdy niedoubezpieczenie nie przekracza 20 % sumy ubez-
pieczenia dla danego przedmiotu lub rodzaju mienia,

3) w przypadku gdy suma ubezpieczenia nie jest ni˝sza ni˝
wartoÊç nieruchomoÊci zaakceptowana przez Ubezpiecza-
jàcego na potrzeby udzielanego kredytu lub po˝yczki.

4. Je˝eli podana przez Ubezpieczajàcego i Ubezpieczonego suma
ubezpieczenia dla mienia dotkni´tego szkodà jest wy˝sza
od wartoÊci tego mienia w dniu powstania szkody (nadubezpie-
czenie), to odszkodowanie wyp∏aca sí  tylko do wysokoÊci faktycznie
poniesionej szkody.

§ 18
Wyp∏ata odszkodowania

1. Ubezpieczony obowiàzany jest dostarczyç do BRE Ubezpieczenia
dokumenty niezb´dne do rozpatrzenia wniosku owyp∏at  ́odszko-
dowania.

2. BRE Ubezpieczenia zastrzega sobie prawo do weryfikacji przed-
∏o˝onych przez Ubezpieczonego rachunków, kosztorysów i innych
dokumentów zwiàzanych z ustaleniem rozmiaru szkody.

3. BRE Ubezpieczenia wyp∏aci odszkodowanie w kwocie odpowiada-
jàcej wysokoÊci szkody, ustalonej zgodnie z zasadami okreÊlonymi
w § 16, nie wí kszej jednak ni̋  suma ubezpieczenia stanowiàca
górnà granic  ́odpowiedzialnoÊci BRE Ubezpieczenia.

4. BRE Ubezpieczenia wyp∏aci odszkodowanie w terminie 30 dni od
daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie, chyba ˝e wyjaÊnienie
okolicznoÊci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoÊci lub
wysokoÊci odszkodowania w terminie 30 dni okaza∏o sí  niemo l̋iwe;
wówczas odszkodowanie zostanie wyp∏acone wciàgu 14 dni od dnia,
w którym przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci wyjaÊnienie tych
okolicznoÊci by∏o mo l̋iwe. BRE Ubezpieczenia wyp∏aci bezspornà
w Êwietle przed∏o˝onych dokumentów cz´Êç odszkodowania
w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie.

5. Za zgodà Ubezpieczonego wyra˝onà w deklaracji przystàpienia
do Umowy Ubezpieczenia, uprawnionym do odszkodowania, z tytu∏u
umowy ubezpieczenia, w zwiàzku z zajÊciem zdarzenia ubezpie-
czeniowego, jest Ubezpieczajàcy.

6. Odszkodowanie zostanie wyp∏acone w polskich z∏otych. Je˝eli
Ubezpieczony przy odtwarzaniu ubezpieczonego mienia poniesie
wydatki w walutach obcych, wysokoÊç odszkodowania ustala sí
na podstawie kursu sprzeda˝y NBP dla danej waluty w dniu
dokonania p∏atnoÊci.

7. Je˝eli Ubezpieczony lub osoba uprawniona do wystàpienia z rosz-
czeniem nie zgadza sí  z decyzjami BRE Ubezpieczenia co do od-
mowy zaspokojenia roszczenia, mo˝e ona wystàpiç do BRE
Ubezpieczenia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7, zostanie rozpatrzony w ciàgu
30 dni od daty wp∏ywu do BRE Ubezpieczenia.

9. Je˝eli Ubezpieczony lub osoba uprawniona do wystàpienia z rosz-
czeniem nie zgadza sí  z decyzjami BRE Ubezpieczenia co do od-
mowy zaspokojenia roszczenia mo˝e wnieÊç skarg  ́lub za˝alenie
do Rzecznika Ubezpieczonych.

§ 19
Roszczenia regresowe

1. Z dniem wyp∏aty odszkodowania z mocy prawa przechodzi na BRE
Ubezpieczenia roszczenie Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej,
pozostajàcej poza stosunkiem ubezpieczenia, odpowiedzialnej za
szkod´, do wysokoÊci wyp∏aconego odszkodowania (roszczenie
regresowe).

2. Je˝eli sprawcà szkody jest osoba, za którà Ubezpieczony ponosi
odpowiedzialnoÊç, roszczenie nie przechodzi na BRE Ubezpieczenia. 

3. Je˝eli BRE Ubezpieczenia pokry∏o tylko cz´Êç szkody, Ubezpie-
czonemu przys∏uguje co do pozosta∏ej cz´Êci pierwszeƒstwo
zaspokojenia przed roszczeniem BRE Ubezpieczenia. 

4. Ubezpieczony obowiàzany jest zabezpieczyç mo˝noÊç dochodzenia
roszczeƒ odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych
za szkod´ oraz udzieliç BRE Ubezpieczenia wszelkiej pomocy
przy dochodzeniu roszczeƒ regresowych, w tym dostarczyç
odpowiednie dokumenty oraz udzieliç niezb´dnych informacji. 

5. Je˝eli ubezpieczajàcy nie zastosowa∏ Êrodków okreÊlonych
w ust. 4 lub nie dope∏ni∏ obowiàzków wskazanych w ust. 4, BRE
Ubezpieczenia jest wolny od odpowiedzialnoÊci i mo˝e ˝àdaç
od Ubezpieczonego zwrotu ca∏oÊci lub cz´Êci wyp∏aconego
odszkodowania.

6. Je˝eli Ubezpieczony bez zgody BRE Ubezpieczenia zrzek∏ si´
roszczenia przeciwko osobie trzeciej, odpowiedzialnej za szkod´
lub je ograniczy∏, BRE Ubezpieczenia mo˝e odmówiç wyp∏aty
odszkodowania lub je odpowiednio zmniejszyç. Je˝eli zrzeczenie
sí  lub ograniczenie roszczenia zosta∏o ujawnione po wyp∏acie
odszkodowania, BRE Ubezpieczenia mo˝e ˝àdaç od Ubezpieczo-
nego zwrotu ca∏oÊci lub cz´Êci wyp∏aconego odszkodowania.

§ 20
Postanowienia koƒcowe

1. Wszelkie zmiany Umowy Ubezpieczenia wymagajà zachowania
formy pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci. BRE Ubezpieczenia
potwierdzi uzgodnionà zmian  ́Umowy Ubezpieczenia wystawiajàc
aneks do Umowy Ubezpieczenia.

2. Wszelkie spory wynikajàce z Umowy Ubezpieczenia b´dà rozpa-
trywane przez sàd w∏aÊciwoÊci ogólnej lub przez sàd w∏aÊciwy
dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajàcego, Ubez-
pieczonego lub innego Uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia.

3. Zawiadomienia oraz oÊwiadczenia dotyczàce Umowy Ubezpie-
czenia powinny byç przesy∏ane w formie pisemnej pod adresem
siedziby BRE Ubezpieczenia. Je˝eli Ubezpieczony zmieni∏ adres
i nie zawiadomi∏ o tym BRE Ubezpieczenia, przyjmuje si´,
˝e BRE Ubezpieczenia dope∏ni∏o obowiàzku zawiadomienia, je˝eli
pismo zosta∏o wys∏ane pod ostatni adres Ubezpieczonego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU stosuje si´
przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz inne obowiàzujàce akty
prawne.

5. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zosta∏y zatwierdzone
uchwa∏à Zarzàdu BRE Ubezpieczenia TU S.A. nr BRE-TU/2007/8/1/1
z dnia 8 sierpnia 2007 i wchodzà w ˝ycie z dniem 09.08.2007 r.

W przypadku szkody 
prosimy o kontakt z: 

Centrum Pomocy
BRE Ubezpieczenia

0801 88 44 44 

(+48 58) 766 34 44


