
§ 1
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia nieruchomoÊci

dla Kredytobiorców BRE Banku SA, zwane dalej OWU,
majà zastosowanie do Umowy Ubezpieczenia zawartej
pomí dzy BRE Ubezpieczenia Towarzystwem Ubezpieczeƒ
i Reasekuracji Spółkà Akcyjnà, zwanà dalej BRE Ubez-
pieczenia, a BRE Bankiem Spółkà Akcyjnà Oddziałem Ban-
kowoÊci Detalicznej BRE Banku SA – MultiBank. Umowa
ta zwana jest dalej Umowà Ubezpieczenia.

2. Umow´ Ubezpieczenia zawiera si´ na rzecz Kredyto-
biorców BRE Banku SA Oddziału BankowoÊci Detalicznej
– MultiBank.

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

§ 2
Definicje poj´ç

Terminy u˝yte w niniejszych OWU, oznaczajà:

1) Ubezpieczajàcy – BRE Bank SA Oddział BankowoÊci
Detalicznej – MultiBank;

2) Ubezpieczony – właÊciciel nieruchomoÊci obj́ tej
ochronà ubezpieczeniowà;

3) Kredytobiorca – osoba lub osoby fizyczne, a tak˝e
Firma wyst´pujàca/e jako strona w zawartej
z Bankiem umowie kredytu;

4) Firma – przedsí biorstwo nieposiadajàce osobo-
woÊci prawnej, prowadzone jednoosobowo lub
w formie spółki cywilnej, jawnej bàdê partnerskiej,
tak˝e przez osoby wykonujàce wolny zawód;

5) kredyt – kredyt lub po˝yczka zabezpieczona hipo-
tekà udzielana Kredytobiorcy przez Bank na pod-
stawie umowy kredytu;

6) harmonogram spłat – dokument stanowiàcy za-
łàcznik do umowy kredytowej, okreÊlajàcy kwoty
i terminy spłat rat kredytowych w okresie, na jaki
kredyt został udzielony;

7) nieruchomoÊç – b´dàcy zabezpieczeniem kredytu
budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny oraz po-
mieszczenia gospodarcze w tym wolnostojàce
gara˝e;

8) polisa generalna – dokument potwierdzajàcy za-
warcie Umowy Ubezpieczenia pomí dzy BRE Ubez-
pieczenia a Ubezpieczajàcym;

9) suma ubezpieczenia – kwota okreÊlona w oÊwiad-
czeniu o przystàpieniu do Umowy Ubezpieczenia,
w umowie kredytu lub wniosku o dokonanie zmiany
sumy ubezpieczenia, stanowiàca górnà granic´
odpowiedzialnoÊci BRE Ubezpieczenia;

10) doubezpieczenie – podwy˝szenie sumy ubezpie-
czenia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia;

11) szkoda – zniszczenie lub uszkodzenie nierucho-
moÊci;

12) osoby bliskie – osoby, z którymi Ubezpieczony
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;

13) pozwolenie na budow´ – decyzja administracyjna
zezwalajàca na prowadzenie inwestycji zgodnie
z prawem budowlanym;

14) wartoÊç odtworzeniowa – wartoÊç odpowiada-
jàca aktualnym kosztom odbudowy, odtworzenia lub
zastàpienia utraconej lub uszkodzonej nierucho-
moÊci z zachowaniem dotychczasowych wymiarów,
konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów
i technologii w odniesieniu do budynków oraz gara˝y,
a w przypadku pozostałych nieruchomoÊci z zacho-
waniem rodzaju, typu, modelu oraz takich samych,
a je˝eli nie jest to mo l̋iwe zbli̋ onych parametrów
technicznych i u˝ytkowych;

15) wartoÊç rynkowa – kwota odpowiadajàca iloczynowi
ceny rynkowej za 1m2 powierzchni u˝ytkowej lokalu
mieszkalnego oraz liczby metrów kwadratowych
powierzchni u˝ytkowej ubezpieczanego lokalu miesz-
kalnego, obowiàzujàca w danej miejscowoÊci lub
okreÊlonej dzielnicy miasta dla lokali o podobnych
parametrach i standardzie wykoƒczenia budynku,
z uwzgĺ dnieniem jego poło˝enia, zastosowanych
materiałów budowlanych i wykoƒczenia;

16) stałe elementy – elementy stanowiàce nieodłàcz-
nà cz´Êç ubezpieczonego budynku mieszkalnego lub
lokalu mieszkalnego, takie jak:

a) instalacjeelektryczne,grzewcze,wodno-kana-
lizacyjne, gazowe oraz technologiczne, znaj-
dujàce sí w Êcianach budynku mieszkalnego
lub lokalu mieszkalnego wraz z urzàdzeniami
technicznymi,

b) powłoki malarskie, pokrycia Êcian, sufitów
i podłóg,

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

17) lokal mieszkalny – powierzchnia mieszkalna wydzie-
lona trwałymi Êcianami, znajdujàca sí w budynku
wielomieszkaniowym lub budynku mieszkalnym,
słu˝àca do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
wraz ze stałymi elementami;

18) budynek mieszkalny – obiekt budowlany trwale
zwiàzany z gruntem,wydzielony z przestrzeni za po-
mocà przegród budowlanych, posiadajàcy funda-
menty i dach wraz z elementami stałymi, prze-
znaczony do celów mieszkaniowych, w którym znaj-
dujà sí nie wí cej ni̋ cztery samodzielne lokale
mieszkalne;

19) budynek wielomieszkaniowy – obiekt budowlany
trwale zwiàzany z gruntem, wydzielony z prze-
strzeni za pomocà przegród budowlanych, posia-
dajàcy fundamenty i dachwraz z elementami stałymi,
przeznaczony do celów mieszkaniowych, w którym
znajdujà sí wí cej ni̋ cztery samodzielne lokale
mieszkalne;

20) pomieszczenia gospodarcze – b´dàce w posia-
daniu Ubezpieczonego na podstawie okreÊlonego
tytułu prawnego oraz słu˝àce do wyłàcznego
u˝ytku Ubezpieczonego lub osób bliskich, nieprze-
znaczone do zamieszkania pomieszczenia:

a) znajdujàcesí w tymsamymbudynkucoubez-
pieczony budynek mieszkalny/lokal mieszkalny
np.: piwnica, pralnia, komórka lokatorska,

b) budynki gospodarcze poło˝one na terenie
posesji, na której usytuowany jest wskazany
w umowie ubezpieczenia budynek mieszkalny,

c) gara ,̋ miejsce postojowe, miejsce postojowe
w gara˝u wielopoziomowym, w gara˝u wolno-
stojàcym lub budynku wielomieszkaniowym
bez wzgĺ duna lokalizacj́ ;

21) domek letniskowy – zamieszkany sezonowo lub
okresowo obiekt budowlany przeznaczony na cele
rekreacyjne;

22) po˝ar – działanie ognia, który przedostał sí poza
palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił
sí o własnej sile;

23) uderzenie pioruna – bezpoÊrednie oddziaływanie
siły i temperatury pochodzàcych z wyładowania
atmosferycznego (pioruna) na ubezpieczonà nieru-
chomoÊç lub bezpoÊredni, natychmiastowy skutek
takiego wyładowania, z wyłàczeniem jego poÊred-
nich skutków, w tym szkód spowodowanych zjawi-
skiem indukcji elektromagnetycznej lub przepí ciem
pràdu, przenoszàcych sí w instalacjach, sieciach
elektrycznych i elektronicznych oraz w maszynach,
aparatach lub innych urzàdzeniach, chyba ˝e spo-
wodowały one jednoczeÊnie po˝ar w przedmiocie
ubezpieczenia;

24) wybuch (eksplozja i implozja) – gwałtowna zmiana
stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwo-
leniem sí gazów, pyłów lub pary; wybuch zbiornika
lub naczyƒ ciÊnieniowych ma miejsce w razie roze-
rwania jego Êcianek w stopniu powodujàcym gwał-
towne wyrównanie ró˝nicy ciÊnieƒ pomí dzy wn´-
trzem zbiornika a jego otoczeniem; do wybuchu
zalicza si´ równie˝ implozj´ (szkody powstałe
w wyniku podciÊnienia) polegajàcà na uszkodzeniu
ciÊnieniem zewn´trznym zbiornika lub aparatu
pró˝niowego;

25) uderzenie pojazdu – bezpoÊrednie uderzenie
w ubezpieczonà nieruchomoÊç pojazdu mechanicz-
nego, kierowanego przez inne osoby ni˝ Ubez-
pieczony lub osoby bliskie; do uderzenia pojazdu
zalicza si´ równie˝ uderzenie przez przewo˝ony
ładunek, który wypadł z pojazdu;

26) upadek statku powietrznego – katastrofa albo
przymusowe làdowanie statku powietrznego lub
innego obiektu latajàcego, a tak˝e upadek jego
cz´Êci lub przewo˝onego ładunku;

27) silny wiatr – wiatr o pr´dkoÊci nie mniejszej ni˝
17,5 m/s, co powinno zostaç potwierdzone orze-
czeniem Instytutu Meteorologii 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
Êwiadczàcy wyraênie o działaniu silnego wiatru;

28) deszcz nawalny – opady deszczu o współczynniku
co najmniej 4, co powinno zostaç potwierdzone
orzeczeniem Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej; w przypadku braku mo l̋iwoÊci uzyskania
takiego potwierdzenia przyjmuje sí stan faktyczny
i rozmiar szkód w miejscu ich powstania Êwiad-
czàcy niezbicie o działaniu deszczu nawalnego;

29) akcja ratownicza – akcja ratownicza prowadzona
w zwiàzku ze zdarzeniami losowymi, obj́ tymi zakre-
sem ubezpieczenia, w celu zmniejszenia rozmiaru
szkody;

30) grad – opad atmosferyczny składajàcy sí z bryłek
lodu;

31) przepi´cie spowodowane uderzeniem pioruna
– nagłe i krótkotrwałe napi´cie pràdu wy˝sze
od znamionowego dla danego urzàdzenia, instalacji,
sieci, linii, spowodowane wyładowaniem atmosfe-
rycznym;

32) zalanie – bezpoÊrednie działanie pary, wody lub
innej cieczy w zwiàzku z:

a) awaryjnym wydostaniem sí ze znajdujàcych
sí wewnàtrz budynku mieszkalnego lub lokalu
mieszkalnego i zamontowanychnastałe prze-
wodów i urzàdzeƒ instalacji wodociàgowych,
wodnokanalizacyjnych lub technologicznych
– z wyłàczeniem sytuacji, gdy szkoda powstała
podczas prób ciÊnieniowych, napraw lub kon-
serwacji tych instalacji,

b) cofní ciem sí wody lub Êcieków z publicznych
urzàdzeƒ kanalizacyjnych,

c) nieumyÊlnym pozostawieniem otwartych
kranów lub innych zaworów w czasowo nie
zasilanychurzàdzeniachwodociàgowych,wod-
no-kanalizacyjnych lub technologicznych,

d) przedostaniem sí jej z pomieszczeƒ nie zaj-
mowanych przez Ubezpieczonego – zalanie
przez osob´ trzecià,

e) bezpoÊrednim zalaniem wodà pochodzàcà
z opadów atmosferycznych, z zastrze˝eniem
postanowieƒ § 12 ust. 1 pkt 11)-13);

33) ci´˝ar Êniegu i lodu – niszczàce oddziaływanie
nagromadzonego Êniegu lub lodu na elementy
konstrukcji dachów lub elementy noÊne;

34) zapadanie si´ ziemi – nagłe obni˝enie terenu
z powodu zawalenia si´ naturalnych, pustych,
podziemnych przestrzeni;

35) osuwanie si´ ziemi – nagły ruch ziemi na stokach
nie spowodowany działalnoÊcià człowieka;

36) lawina – gwałtowne zsuwanie sí Êniegu, lodu,
ziemi, skał lub kamieni ze stoków górskich;

37) powódê – zalanie terenów w nast´pstwie podnie-
sienia si´ wody w korytach wód płynàcych lub
zbiornikach wód stojàcych, sztucznych lub natu-
ralnych, na skutek:

a) nadmiernych opadów atmosferycznych,

b) spływu wód po zboczach lub stokach na tere-
nach górzystych lub pofałdowanych,

c) topnienia kry lodowej lub tworzenia sí zato-
rów lodowych,

d) sztormu i podniesienia sí poziomu morskich
wód przybrze˝nych;

38) zamieszki – gwałtowne demonstracje lub wrogie
akcje skierowane przeciwko władzy, których celem
jest zmiana istniejàcego porzàdku prawnego;

39) strajk – przerwa w pracy podj́ ta przez pracow-
ników w zamiarze wymuszenia spełnienia ˝àdaƒ
o charakterze politycznym, ekonomicznym lub
socjalnym;

40) terroryzm/sabota˝ – nielegalne akcje indywidualne
lub grupowe 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 trans-
portu publicznego, zakładów produkcyjnych
lub usługowych (sabota˝).

§ 3

Przedmiot Ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia sà:

1) nieruchomoÊci u˝ytkowane i zamieszkałe na stałe,

2) nieruchomoÊci w budowie,

znajdujàce sí na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
NIERUCHOMOÂCI

DLA KREDYTOBIORCÓW BRE BANKU SA
ODDZIAŁU BANKOWOÂCI DETALICZNEJ - MULTIBANK



§ 4

Zakres ubezpieczenia

Ochronà ubezpieczeniowà sà obj́ te szkody w ubezpieczonej
nieruchomoÊci powstałe w czasie trwania ochrony ubezpie-
czeniowej, je˝eli bezpoÊrednià przyczynà ich powstania były
nagłe, nieprzewidziane i niezale˝ne od woli Ubezpieczonego
zdarzenia okreÊlone w § 5 OWU.

§ 5

1. W przypadku budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych
u˝ytkowanych i zamieszkanychnastałeorazpomieszczeƒ
gospodarczych w tym gara˝y, BRE Ubezpieczenia od-
powiada za szkody powstałe wskutek:

1) po˝aru,

2) uderzenia pioruna,

3) wybuchu (eksplozja i implozja),

4) silnego wiatru,

5) deszczu nawalnego,

6) gradu,

7) przepí cia spowodowanego uderzeniem pioruna,

8) zalania,

9) lawiny,

10) cí ˝aru Êniegu i lodu,

11) upadku statku powietrznego,

12) uderzenia pojazdu,

13) osuwania sí ziemi,

14) zapadania sí ziemi,

15) powodzi,

16) upadku obcych przedmiotów pod warunkiem, ˝e
bezpoÊrednià przyczynà tego zdarzenia był silny
wiatr lub grad.

2. BRE Ubezpieczenia ponosi równie˝ odpowiedzialnoÊç
za szkody powstałe w nast´pstwie akcji ratowniczej
prowadzonej w zwiàzku ze zdarzeniami losowymi, ob-
j́ tymi zakresem ubezpieczenia, z wyłàczeniem szkód
polegajàcych na zaginí ciu elementów stałych ubezpie-
czonej nieruchomoÊci podczas takiej akcji.

3. W przypadku budynków mieszkalnych b´dàcych w trakcie
budowy, BRE Ubezpieczenia odpowiada za szkody po-
wstałe wskutek:

1) po˝aru,

2) uderzenia pioruna,

3) wybuchu (eksplozja i implozja),

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) upadku obcych przedmiotów pod warunkiem, ˝e
bezpoÊrednià przyczynà tego zdarzenia był silny
wiatr lub grad.

4. W przypadku ukoƒczenia budowy i dokonania tzw. odbioru
koƒcowego budynku mieszkalnego lub wielomieszkanio-
wego oraz zamieszkania w nim, od momentu powiado-
mienia przez Ubezpieczonego o tym fakcie BRE Ubez-
pieczenia obowiàzuje zakres ubezpieczenia wskazany
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. BRE Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialnoÊci
za szkody powstałe w:

1) obiektach budowlanych budowanych bez wyma-
ganych zezwoleƒ, pozwoleniana budow´ lub nie
spełniajàcych warunków prawa budowlanego;

2) tymczasowych obiektach budowlanych w rozu-
mieniu przepisów ustawy Prawo budowlane;

3) nieruchomoÊciach, w których prowadzona jest
działalnoÊç handlowa, usługowa, produkcyjna,
z wyjàtkiem wykorzystywanych w celu prowadze-
nia nast´pujàcych rodzajów działalnoÊci: prak-
tyka lekarska, praktyka stomatologiczna, usługi
fizykoterapii, weterynarii, praktyka adwokacka, rad-
cowska, notarialna, doradztwo podatkowe, ubez-
pieczeniowe, prowadzenie pracowni architektonicz-
nej lub projektowej, działalnoÊç biegłych rewidentów
lub działalnoÊç rzeczoznawców majàtkowych, pro-
wadzenie biura rachunkowego;

4) budynkach opuszczonych lub przeznaczonych
do rozbiórki;

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

6) domkach letniskowych;

7) szklarniach, tunelach foliowych;

8) budynkach i gara˝ach o konstrukcji szkieletowej
drewnianej, niezale˝nie od rodzaju wykoƒczenia
zewn´trznego, budynkach i gara˝ach z bali drewnia-
nych, budynkach i gara˝ach, w których konstrukcj́
noÊnà stanowià słupy drewniane;

9) istniejàcych budynkach lub lokalach mieszkalnych
b´dàcych w trakcie remontu, rozbudowy lub prze-
budowy, o ile remont, rozbudowa lub przebudowa
przyczyniły sí do powstania szkody, z wyjàtkiem
sytuacji, gdy prowadzone sà bie˝àce prace kon-
serwacyjne polegajàce na wykonywaniu okreso-
wych przeglàdów i prowadzeniu prac konserwa-
torsko-profilaktycznych niezb´dnych do utrzymania
nieruchomoÊci w nale˝ytym stanie technicznym;

10) elewacji budynku oraz przedmiotach zainstalowa-
nych na zewnàtrz budynku;

11) budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych
nie zamieszkanych lub nieu˝ytkowanych przez okres
ciàgły dłu˝szy ni̋ 60 dni, chyba ˝e zostały one
ubezpieczone jako w trakcie budowy;

12) nieruchomoÊciach innych ni̋ wskazanych w § 3
niniejszych OWU.

§ 6

Przystàpienie do Umowy Ubezpieczenia

1. Kredytobiorca przyst´puje do Umowy Ubezpieczenia
na podstawie oÊwiadczenia woli o przystàpieniu do
Umowy Ubezpieczenia.

2. Kredytobiorca przyst´puje do Umowy Ubezpieczenia
z dniem zawarcia umowy kredytu, albo po dniu jej za-
warcia – z chwilà podpisania oÊwiadczenia o przystà-
pieniu do Umowy Ubezpieczenia.

3. BRE Ubezpieczenia zastrzega sobie prawo wyra˝enia
zgody na przystàpienie Kredytobiorcy do Umowy Ubez-
pieczenia od indywidualnej oceny ryzyka dokonanej
przez BRE Ubezpieczenia lub inny podmiot wyspecja-
lizowany w zakresie oceny ryzyka. W takim przypadku
dniem przystàpienia do Umowy Ubezpieczenia jest
dzieƒ wyra˝enia zgody przez BRE Ubezpieczenia.

4. BRE Ubezpieczenia mo˝e zwróciç sí do Kredytobiorcy
o udzielenie dodatkowych informacji koniecznych do oceny
ryzyka.

§ 7

Okres ubezpieczenia

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

2. Umowa Ubezpieczenia jest zawarta na czas nieokreÊlony.

§ 8

Odstàpienie i wypowiedzenie
Umowy Ubezpieczenia

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

2. Ka˝da ze stron ma prawo wypowiedzieç Umow´ Ubezpie-
czenia w ka˝dej chwili z zachowaniem 3-miesí cznego
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiàca
kalendarzowego.

3. Wypowiedzenie lub odstàpienie od Umowy Ubezpie-
czenia nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku opła-
cenia składki za okres, w którym BRE Ubezpieczenia
udzielało ochrony ubezpieczeniowej.

4. Ubezpieczajàcemu przysługuje zwrot składki za okres
niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Składk´
podlegajàcà zwrotowi liczy sí proporcjonalnie do okresu
niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Zwrot
składki nast´puje na wniosek Ubezpieczajàcego.

§ 9

Ochrona ubezpieczeniowa

1. Ochrona ubezpieczeniowa dla danego Ubezpieczonego roz-
poczyna sí w dniu uruchomienia kredytu bàdê wypłaty
pierwszej transzy kredytu albo w dniu przejÊcia własnoÊci
do budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego na Kredy-
tobiorc´, albo w innym dniu wskazanym w dokumencie
potwierdzajàcym przystàpienie do Umowy Ubezpieczenia
i trwa do dnia wymagalnoÊci najbli̋ szej raty kredytu.

2. Ochrona ubezpieczeniowa przedłu˝a sí automatycznie
na kolejne miesi´czne okresy ubezpieczenia trwajàce
do dnia wymagalnoÊci kolejnej raty kredytu.

3. Ubezpieczony ma prawo rezygnacji z automatycznego
przedłu˝enia ochrony ubezpieczeniowej w ka˝dym mo-
mencie trwania Umowy Ubezpieczenia.

4. W przypadku rezygnacji Ubezpieczonego z ubezpieczenia
lub rozwiàzania Umowy Ubezpieczenia, automatyczne
przedłu˝enie ochrony ubezpieczeniowej nie nast´puje,
a odpowiedzialnoÊç BRE Ubezpieczenia w odniesieniu
do danego Ubezpieczonego koƒczy sí w ostatnim dniu
okresu ubezpieczenia, za który została opłacona składka.

5. W przypadku doubezpieczenia, odpowiedzialnoÊç BRE
Ubezpieczenia do wysokoÊci nowej sumy ubezpiecze-
nia rozpoczyna si´ od dnia wskazanego na wniosku
o dokonanie zmiany sumy ubezpieczenia, jednak nie
wczeÊniej ni̋ od dnia opłacenia składki liczonej od nowej
sumy ubezpieczenia.

6. W przypadku przejÊcia własnoÊci nieruchomoÊci na innà
osob´ wszelkie prawa i obowiàzki wynikajàce z Umowy
Ubezpieczenia przysługujàce Ubezpieczonemu, który
był właÊcicielem nieruchomoÊci, mogà zostaç prze-
niesione na nowego właÊciciela, o ile BRE Ubezpieczenia
wyrazi na to zgod´. W przeciwnym wypadku ochrona
ubezpieczeniowa wygasa z chwilà przejÊcia własnoÊci
na nowego właÊciciela.

§ 10

WygaÊni´cie ochrony ubezpieczeniowej

Ochrona ubezpieczeniowa dla poszczególnych Ubezpieczonych
wygasa:

1) w przypadku odstàpienia przez Ubezpieczajàcego
od Umowy Ubezpieczenia,

2) w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia przez
Ubezpieczonego,

3) z dniem wypłaty odszkodowania wyczerpujàcego
sum´ ubezpieczenia,

4) z dniem całkowitej spłaty kredytu,

5) z dniem rozwiàzania z Kredytobiorcà umowy kredytu,

6) z dniem odstàpienia Kredytobiorcy od umowy kre-
dytu.

§ 11

Składka

1. Składki sà opłacane przez Ubezpieczajàcego w termi-
nach i wysokoÊci okreÊlonych w polisie generalnej.

2. Pierwsza składka naliczana jest w dniu uruchomienia
kredytu albo wypłaty pierwszej transzy kredytu albo
w dniu okreÊlonym w oÊwiadczeniu o przystàpieniu do
Umowy Ubezpieczenia, za okres od dnia uruchomienia
kredytu albo wypłaty pierwszej transzy kredytu albo
od dnia okreÊlonego w oÊwiadczeniu o przystàpieniu
do Umowy Ubezpieczenia do dnia wymagalnoÊci naj-
bli˝szej raty kredytu.

3. Kolejne składki naliczane sà w dniu wymagalnoÊci na-
st´pnych rat kredytu za okresy pomi´dzy terminami
wymagalnoÊci rat kredytu.

4. Składk´ ubezpieczeniowà oblicza si´ jako iloczyn sumy
ubezpieczenia i aktualnie obowiàzujàcej stawki taryfo-
wej okreÊlonej w polisie generalnej. WysokoÊç stawki
taryfowej uzale˝niona jest m.in. od: struktury portfela
klientów, rodzaju przedmiotu ubezpieczenia oraz zakresu
ubezpieczenia.

5. W przypadku wzrostu sumy ubezpieczenia składka ulega
odpowiedniemu podwy˝szeniu.

6. W przypadku ukoƒczenia budowy i dokonania tzw. odbioru
koƒcowego budynku mieszkalnego lub wielomieszka-
niowego oraz zamieszkania w nim, składka mo˝e ulec
zmianie.

7. Stawka taryfowamo˝eulec zmianie zewzgĺ dunawskaê-
nik szkodowoÊci odnoszàcy si´ do wszystkich Ubez-
pieczonych obj´tych Umowà Ubezpieczenia w okresie
poprzedzajàcym rocznic´ Umowy Ubezpieczenia.

8. BRE Ubezpieczenia zaproponuje nowà wysokoÊç stawki
taryfowej nie póêniej ni̋ na 6 tygodni przed datà rozpo-
cz´cia kolejnej rocznicy Umowy Ubezpieczenia.

§ 12

Ograniczenia odpowiedzialnoÊci

1. BRE Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody
powstałe wskutek:

1) umyÊlnegodziałania lub zaniechaniaUbezpieczonego
lub osób bliskich, a tak˝e wyrzàdzone przez Ubez-
pieczonego, w stanie nietrzeêwoÊci lub po u˝yciu
alkoholu (w rozumieniu przepisów Ustawy o wycho-
waniu w trzeêwoÊci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
z dnia26.10.1982r.Dz.U.07.70.473zpóên. zm.),
lub Êrodków odurzajàcych, substancji psychotro-
powych oraz Êrodków zast´pczych (w rozumieniu
przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
z dnia 29.05.2005 r. DZ. U. 05.179.1485 z póên.
zm.);w razie ra˝àcegoniedbalstwaUbezpieczonego,
odszkodowanie nie nale˝y sí , chyba ˝e jego zapłata
odpowiada w danych okolicznoÊciach wzgl´-
dom słusznoÊci;

2) konfiskaty, zawłaszczenia, nacjonalizacji, zaj´cia,
zarekwirowania lub zniszczenia nieruchomoÊci
na mocy aktu prawnego, niezale˝nie od jego formy,
wydanego przez władze publiczne;

3) wojny, zamieszek, strajków, sabota˝u lub aktu ter-
roryzmu;

4) działania energii jàdrowej, promieni jonizujàcych,
laserowych lub maserowych, pola magnetycznego
albo elektromagnetycznego, a tak˝e ska˝enia lub
zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi;

5) zapadania sí ziemi, gdy sà to szkody:

a. powstałe w zwiàzku z ruchem zakładu górni-
czego,

b. powstałe w zwiàzku z robotami ziemnymi lub
innà działalnoÊcià człowieka,

c. powstałe wskutek obni̋ ania sí zwierciadła
wód podziemnych;

6) katastrofy budowlanej nie b´dàcej bezpoÊrednim
nast´pstwem ubezpieczonych zdarzeƒ;

7) działania pràdu elektrycznego w maszynach, apa-
ratach i innych urzàdzeniach, chyba ˝e działanie
pràdu spowodowało jednoczeÊnie po˝ar; wówczas
jednak odpowiedzialnoÊç BRE Ubezpieczenia jest
ograniczona wyłàcznie 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 oddziaływania tem-
peratury;



10) deszczu nawalnego, je˝eli nieruchomoÊç w budo-
wie nie spełnia wymogów okreÊlonych jako stan
surowy zamkní ty z zadaszeniem oraz z zamkní -
tymi otworami okiennymi i drzwiowymi;

11) zalania wodami opadowymi, je˝eli do powstania
szkody przyczynił sí zły stan techniczny lub nie-
nale˝yte zabezpieczenie dachu, otworów dacho-
wych, rynien dachowych lub spustowych, istnie-
jàcego zewn´trznego systemu odprowadzania
z terenu wód opadowych (kanalizacja, wpusty,
drena )̋ oraz stolarki okiennej i drzwi oraz innych
elementów budynku mieszkalnego, lokalu miesz-
kalnego lub gara˝u albo nieszczelnoÊç innych ele-
mentów budynku mieszkalnego lub lokalu miesz-
kalnego albo gara˝u, je˝eli ich zabezpieczenie nale-
˝ało do obowiàzków Ubezpieczonego;

12) zalania zwiàzanego z roztapianiem sí zalegajàcych
opadów Êniegu lub lodu;

13) zalania spowodowanego podniesieniem sí poziomu
wód gruntowych;

14) naporu Êniegu i lodu na konstrukcj́ dachu wyko-
nanego niezgodnie z normami budowlanymi lub
konstrukcj´ dachu o obni˝onej wytrzymałoÊci
spowodowanej brakiem konserwacji;

15) uderzenia pojazdu wykorzystywanego do pro-
wadzenia budowy;

16) niewyjaÊnionego zaginí cia lub utraty elementów
stałych ubezpieczonej nieruchomoÊci bez widocz-
nych Êladów dokonanego włamania lub dewastacji.

2. BRE Ubezpieczenia nie ponosi równie˝ odpowiedzial-
noÊci za szkody, których wartoÊç w momencie ustalenia
wysokoÊci odszkodowania nie przekracza 500 PLN.

3. BRE Ubezpieczenia mo˝e odpowiednio zmniejszyç od-
szkodowanie je˝eli Ubezpieczony z winy umyÊlnej lub
ra˝àcego niedbalstwa nie powiadomił BRE Ubezpie-
czenia o powstaniu szkody w terminie okreÊlonym
w § 15 OWU i przyczynił si´ tym samym do zwi´k-
szenia rozmiaru szkody lub uniemo˝liwił BRE Ubez-
pieczenia ustalenie okolicznoÊci i skutków wypadku,
skutki braku zawiadomienia o szkodzie nie nast´pujà,
je˝eli BRE Ubezpieczenia w terminie wyznaczonym
do zawiadomienia otrzymało wiadomoÊç o okoliczno-
Êciach, które nale˝ało podaç do jego wiadomoÊci.

4. Je˝eli Ubezpieczony umyÊlnie lub wskutek ra˝àcego
niedbalstwa nie wykonał obowiàzków okreÊlonych w § 14
ust. 1 pkt. 2)-4) oraz § 15 pkt. 1) OWU BRE Ubez-
pieczenia ma prawo odmówiç wypłaty odszkodowania
za szkody powstałe z tego powodu.

§ 13

Suma ubezpieczenia

1. Suma ubezpieczenia ustalana jest na podstawie zade-
klarowanej przez Ubezpieczonego w porozumieniu
z Ubezpieczajàcym wartoÊci nieruchomoÊci zgłoszonej
do ubezpieczenia.

2. Zadeklarowana suma ubezpieczenia nie mo˝e byç ni̋ sza
ni̋ wartoÊç nieruchomoÊci zaakceptowana przez rzeczo-
znawc´ bankowego, wykorzystywana do celów kredyto-
wych.

3. Suma ubezpieczenia dla budynków mieszkalnych wraz
z elementami stałymi powinna odpowiadaç wartoÊci
odtworzeniowej.

4. Suma ubezpieczenia dla budynków mieszkalnych w budo-
wie powinna odpowiadaç wartoÊci robót wykonanych
(odpowiednio do stanu zaawansowania budowy) oraz
planowanych do dnia zakoƒczenia budowy wraz z mate-
riałami budowlanymi.

5. Suma ubezpieczenia dla lokali mieszkalnych wraz z ele-
mentami stałymi powinna odpowiadaç wartoÊci ryn-
kowej.

6. Suma ubezpieczenia ulega ka˝dorazowemu zmniejszeniu
o wysokoÊç wypłaconego odszkodowania, a˝ do jej wy-
czerpania.

7. W przypadku zmniejszenia lub wyczerpania sumy ubez-
pieczenia na skutek wypłaty odszkodowania, jak te˝
w przypadku zwí kszenia wartoÊci ubezpieczonej nieru-
chomoÊci, Ubezpieczony mo˝e podwy˝szyç sum´ ubez-
pieczenia poprzez tzw. doubezpieczenie. W celu doko-
nania doubezpieczenia Ubezpieczony jest obowiàzany
do zło˝enia na formularzu BRE Ubezpieczenia wniosku
o dokonanie zmian.

8. Wka̋ dàrocznić przystàpieniaUbezpieczonegodoUmowy
Ubezpieczenia Suma ubezpieczenia podlega indeksacji
o wskaênik wzrostu cen produkcji budowlano-monta˝o-
wej aktualny na koniec listopada roku poprzedzajàcego
rok, w którym dokonywana jest indeksacja, o ile wskaênik
ten wykazuje wzrost.

§ 14

Obowiàzki Ubezpieczonego

1. W czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej Ubezpie-
czony obowiàzany jest:

1) w ciàgu 5 dni roboczych zawiadomiç BRE Ubez-
pieczenia o wszelkich zmianach okolicznoÊci, które
mogà mieç wpływ na zwí kszenie prawdopodobieƒ-
stwa powstania szkody i o które BRE Ubezpiecze-
nia zapytywało przed przystàpieniem do Umowy
Ubezpieczenia,

2) ÊciÊle przestrzegaç zaleceƒ producenta dotyczà-
cych eksploatacji technicznej, monta˝u oraz spo-
sobu u˝ytkowania urzàdzeƒ obj́ tych ubezpiecze-
niem, jak równie˝ konserwacji tych urzàdzeƒ i pono-
siç zwiàzane z tym koszty we własnym zakresie,

3) przestrzegaç obowiàzujàcych przepisów majàcych
na celu zapobieganie powstawaniu szkód, w szcze-
gólnoÊci przepisów o budowie i eksploatacji urzà-
dzeƒ technicznych, prawa budowlanego, ochrony
przeciwpo˝arowej, a tak˝e stosowaç sí do decyzji
i zaleceƒ wydanych w tych sprawach przez właÊciwe
władze,

4) zapewniç wystarczajàce ogrzewanie ubezpieczanych
pomieszczeƒ w okresie wyst´powania ujemnych
temperatur, a w razie potrzeby zakr´ciç zawory
i spuÊciç wod´ z instalacji, jeÊli Ubezpieczony był
odpowiedzialny za ogrzewanie budynku i obsług´
instalacji grzewczej,

5) zawiadomiç BRE Ubezpieczenia o utracie tytułu
prawnego do ubezpieczonej nieruchomoÊci,

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

7) zapewniç przedstawicielom BRE Ubezpieczenia
dost´p do ubezpieczonej nieruchomoÊci w celu
ogĺ dzin ryzyka zwiàzanego z jego ubezpieczeniem
i ewentualnego sformułowania rekomendacji oraz
zaleceƒ dotyczàcych kontroli tego ryzyka,

8) przestrzegaç dodatkowych zaleceƒ BRE Ubezpie-
czenia warunkujàcych przystàpienie do Umowy
Ubezpieczenia lub przedłu˝enie ochrony ubezpie-
czeniowej oraz terminów ich realizacji – w szcze-
gólnoÊci dotyczàcych usuní cia zagro˝eƒ b´dàcych
przyczynà powstałej w okresie wczeÊniejszym
szkody,

9) zawiadomiç BRE Ubezpieczenia o zawartych w tym
czasie innych umowach ubezpieczenia dotyczàcych
tego samego przedmiotu ubezpieczenia.

§ 15

Obowiàzki Ubezpieczonego
w przypadku powstania szkody

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

1) do podj́ cia w ramach swoich mo l̋iwoÊci wszelkich
działaƒ w celu ograniczenia rozmiarów szkody lub
zabezpieczenia nieruchomoÊci bezpoÊrednio zagro-
˝onej szkodà,

2) w ciàgu 3 dni roboczych od dnia zajÊcia zdarzenia
lub powzí cia informacji o zajÊciu zdarzenia zawia-
domiç o zaistniałym zdarzeniu miejscowà jednostḱ
policji oraz zarzàdc´ budynku, je˝eli zachodzi podej-
rzenie, ˝eszkodapowstaławwynikuprzest´pstwa,

3) powiadomiç administracj́ budynku o zaistnieniu
szkody majàcej wpływ na stan budynku,

4) w ciàgu 3 dni roboczych od jej powstania lub po-
wzí cia informacji o jej powstaniu, zawiadomiç BRE
Ubezpieczenia o zajÊciu szkody,

5) bez zgody przedstawiciela BRE Ubezpieczenia nie
dokonywaç ˝adnych napraw w ubezpieczonej nieru-
chomoÊci i zmian w miejscu wystàpienia szkody,
w tym równie˝ nie usuwaç uszkodzonych elemen-
tów stałych ubezpieczonej nieruchomoÊci, chyba ˝e
zmiana jest niezb´dna do zabezpieczenia nierucho-
moÊci pozostałej po szkodzie lub zmniejszenia roz-
miaru szkody; BRE Ubezpieczenia nie mo˝e powoły-
waç sí na ten zakaz, je˝eli nie rozpocz ł́o czynno-
Êci likwidacyjnych w ciàgu 5 dni roboczych od dnia
otrzymania zawiadomienia o szkodzie,

6) umo l̋iwiç przedstawicielowi BRE Ubezpieczenia do-
konanie czynnoÊci niezb´dnych do ustalenia okolicz-
noÊci powstania szkody, zasadnoÊci roszczenia
i wysokoÊci odszkodowania oraz udzieliç BRE Ubez-
pieczenia w tym celu pomocy i wyjaÊnieƒ, w szcze-
gólnoÊci udost´pniç posiadanà dokumentacj́ doty-
czàcà ubezpieczonej nieruchomoÊci, umo l̋iwiç wej-
Êcie na teren budynku mieszkalnego, lokalu miesz-
kalnego lub gara˝u, w których zaszła szkoda,

7) przedło˝yç BRE Ubezpieczenia wykaz uszkodzonych
lub utraconych elementów stałych ubezpieczonej
nieruchomoÊci wraz z jego opisem i dowodami za-
kupu, nie póêniej ni̋ w terminie 14 dni od daty zgło-
szenia szkody,

8) bez dodatkowego wezwania, w ciàgu 5 dni robo-
czych od momentu jego otrzymania, dostarczyç
BRE Ubezpieczenia postanowienie prokuratora
koƒczàce post´powanie prowadzone w zwiàzku ze
szkodà lub odpis prawomocnego orzeczenia sàdu,

9) upowa˝niç BRE Ubezpieczenia, na ˝àdanie BRE
Ubezpieczenia, do rozporzàdzania pozostałoÊciami
po szkodzie z uszkodzonej nieruchomoÊci, 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
odpowiadajàcej rozmiarowi szkody, w granicach sum
ubezpieczenia okreÊlonych przez Ubezpieczajàcego
i Ubezpieczonego.

2. Rozmiar szkody w poszczególnych rodzajach nieru-
chomoÊci okreÊla si´ nast´pujàco:

1) w odniesieniu do budynków mieszkalnych i budynków
mieszkalnych w budowie ubezpieczonych według
wartoÊci odtworzeniowej – czyli według kosz-
tów ich odbudowy lub remontu w tym samym

miejscu, z zastosowaniem dotychczasowych wy-
miarów, konstrukcji, technologii i materiałów,
bez ulepszeƒ, potwierdzonych rachunkiem wy-
konawcy ze szczegółowà specyfikacjà kosztów
lub szczegółowà kalkulacjà własnà bez naliczonego
narzutu na zysk;

2) w odniesieniu do lokali mieszkalnych wedługwar-
toÊci rynkowej – według kosztów zakupu, odtwo-
rzenia, odbudowy lub w przypadku szkody cz´Êcio-
wej nie wyczerpujàcej sumy ubezpieczenia – według
kosztów odbudowy, remontu w tym samym miej-
scu, z zastosowaniem dotychczasowych wymia-
rów, konstrukcji, technologii i materiałów, bez
ulepszeƒ, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy
ze szczegółowà specyfikacjà kosztów lub szcze-
gółowà kalkulacjà własnà bez naliczonego narzutu
zysku;

3) w odniesieniu do stałych elementów ubezpieczo-
nych według wartoÊci odtworzeniowej – według
kosztów zakupu uszkodzonych lub zniszczonych
elementów stałych o takich samych parametrach
u˝ytkowych i jakoÊciowych lub kosztów naprawy
uszkodzenia, bezulepszeƒ, potwierdzonych rachun-
kiem wykonawcy ze szczegółowà specyfikacjà
kosztów lub szczegółowà kalkulacjà własnà bez
naliczonego narzutu zysku.

3. Za koszty odbudowy, o których mowa w ust. 2 przyj-
muje si´ koszty wykonania robót budowlanych i insta-
lacyjnych (wodno-kanalizacyjnych, ogrzewania i elek-
trycznych) z uwzgl´dnieniem ewentualnych nakładów
na opracowanie dokumentacji projektoweji nadzoru
nad budowà. Koszty te muszà byç wyliczone zgodnie
z zasadami kalkulacjii ustalania cen robót budowla-
nych w oparciu o nakłady rzeczowe z Katalogu Norm
Rzeczowych oraz Êrednich cen i wskaêników narzutów
z publikacji wydawnictwa „Sekocenbud” dla danego
kwartału oraz potwierdzone rachunkiem wykonawcy
wraz z kosztorysem powykonawczym lub szczegółowà
specyfikacjà kosztów, a w przypadku, wykonywania robót
we własnym 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 zajÊcia zdarzenia.

5. BRE Ubezpieczenia zastrzega sobie prawo do weryfikacji
wszelkich przedło˝onych kosztorysów i rachunków.

6. Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzgl´dnia si´:

1) kosztów wynikajàcych z braku cz´Êci zamiennych
lub materiałów potrzebnych do przywrócenia stanu
istniejàcego przed szkodà,

2) kosztów poniesionych na odka˝enie pozostałoÊci
po szkodzie, usuní cie zanieczyszczeƒ Êrodowiska
oraz rekultywacji gruntów,

3) wartoÊci naukowej, pamiàtkowej, kolekcjonerskiej
lub zabytkowej.

7. BREUbezpieczenia zwróciUbezpieczonemu,wgranicach
sumy ubezpieczenia, poniesione przez Ubezpieczonego
udokumentowane koszty wynikłe z zastosowania wszel-
kich dost´pnychmuÊrodkówwcelu zmniejszenia rozmia-
ru szkody w ubezpieczonej nieruchomoÊci oraz w celu
zabezpieczenia bezpoÊrednio zagro˝onej nieruchomoÊci
przed szkodà, je˝eli Êrodki te były celowe, chocia˝by
okazały si´ bezskuteczne.

8. BREUbezpieczenia zwróciUbezpieczonemu,wgranicach
sumy ubezpieczenia, udokumentowane koszty zwiàzane
z uprzàtní ciempozostałoÊci po szkodzie, łàcznie z kosz-
tami rozbiórki i demonta˝u cz´Êci niezdatnych do u˝ytku
oraz inne koszty ni˝ wymienione w ust. 6, z zastrze-
˝eniem ˝e odpowiedzialnoÊç BRE Ubezpieczenia ograni-
czona jest w przypadku tych kosztów do 10% ustalonej
wysokoÊci szkody.

9. Rozmiar szkody zmniejsza si´ o wartoÊç cz´Êci ubez-
pieczonej nieruchomoÊci pozostałych po szkodzie, które
ze wzgl´du na rodzaj lub rozmiar uszkodzeƒ nadajà
si´ do dalszego u˝ytku, chyba ˝e BRE Ubezpieczenia
skorzysta z uprawnienia § 15 pkt. 9).

§ 17

Niedoubezpieczenie i nadubezpieczenie

1. W przypadku ubezpieczenia budynków oraz lokali
mieszkalnych, je˝eli okreÊlona przez Ubezpieczajàce-
go i Ubezpieczonego suma ubezpieczenia dla nieru-
chomoÊci dotkni´tej szkodà jest ni˝sza od wartoÊci
tej nieruchomoÊci w dniu powstania szkody (niedo-
ubezpieczenie), to odszkodowanie zmniejsza si´ w ta-
kiej proporcji, w jakiej w dniu powstania szkody poda-
na suma ubezpieczenia pozostaje do faktycznej war-
toÊci tej nieruchomoÊci (zasada proporcji).

2. Równie˝ kwota zwracanych kosztów, o których mo-
wa w § 16 ust. 7-8, jest zmniejszana w takiej samej
proporcji jak odszkodowanie, to jest proporcjonalnie
do stopnia zani˝enia przez Ubezpieczajàcego i Ubez-
pieczonego sumy ubezpieczenia podanej dla nierucho-
moÊci dotkni´tej szkodà.

3. Zasady proporcji nie stosuje si´:
1) gdy wartoÊç szkody nie przekracza 10 % sumy

ubezpieczenia dla danego rodzaju nieruchomo-
Êci,

2) gdy niedoubezpieczenie nie przekracza 20 % su-
my ubezpieczenia dla danego przedmiotu lub ro-
dzaju nieruchomoÊci,

3) w przypadku gdy suma ubezpieczenia nie jest
ni˝sza ni˝ wartoÊç nieruchomoÊci zaakcepto-
wana przez rzeczoznawc´ bankowego, wykorzy-
stywana na potrzeby udzielanego kredytu.



4. Je˝eli podana przez Ubezpieczajàcego i Ubezpieczo-
nego suma ubezpieczenia dla nieruchomoÊci dotkni´-
tej szkodà jest wy˝sza od wartoÊci tej nieruchomoÊci
w dniu powstania szkody (nadubezpieczenie), to odszko-
dowanie wypłaca sí tylko do wysokoÊci faktycznie ponie-
sionej szkody.

§ 18

Wypłata odszkodowania

1. Ubezpieczony obowiàzany jest dostarczyç do BRE Ubez-
pieczenia dokumenty niezb´dne do rozpatrzenia wniosku
o wypłat´ odszkodowania.

2. BRE Ubezpieczenia zastrzega sobie prawo do weryfikacji
przedło˝onych przez Ubezpieczonego rachunków, kosz-
torysów i innych dokumentów zwiàzanych z ustaleniem
rozmiaru szkody.

3. BRE Ubezpieczenia wypłaci odszkodowanie w kwocie od-
powiadajàcej wysokoÊci szkody, ustalonej zgodnie z zasa-
dami okreÊlonymi w § 16, nie wí kszej jednak ni̋ suma
ubezpieczenia stanowiàca górnà granic´ odpowiedzial-
noÊci BRE Ubezpieczenia.

4. BRE Ubezpieczenia wypłaci odszkodowanie w terminie
30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie,
chyba ˝e wyjaÊnienie okolicznoÊci koniecznych do usta-
lenia odpowiedzialnoÊci lub wysokoÊci odszkodowania
w terminie 30 dni okazało sí niemo l̋iwe; wówczas od-
szkodowanie zostanie wypłacone w ciàgu 14 dni od dnia,
w którym przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci wyja-
Ênienie tych okolicznoÊci było mo l̋iwe. BRE Ubezpieczenia
wypłaci bezspornà w Êwietle przedło˝onych dokumentów
cz´Êç odszkodowania w terminie 30 dni od daty otrzy-
mania zawiadomienia o szkodzie.

5. Za zgodà Ubezpieczonego wyra˝onà w oÊwiadczeniu
woli o przystàpieniu do Umowy Ubezpieczenia, upraw-
nionym do odszkodowania, z tytułu Umowy Ubezpiecze-
nia, w zwiàzku z zajÊciem zdarzenia ubezpieczeniowego,
jest Ubezpieczajàcy.

6. Odszkodowanie zostanie wypłacone w polskich złotych.
Je˝eli Ubezpieczony przy odtwarzaniu ubezpieczonej

nieruchomoÊci poniesie wydatki w walutach obcych, wy-
sokoÊç odszkodowania ustala sí na podstawie kursu
sprzeda˝y NBP dla danej waluty w dniu zajÊcia zdarzenia.

§ 19
Roszczenia regresowe

1. Z dniem wypłaty odszkodowania z mocy prawa przechodzi
na BRE Ubezpieczenia roszczenie Ubezpieczonego prze-
ciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkod ,́ do wyso-
koÊci wypłaconego odszkodowania (roszczenie regresowe).

2. Je˝eli sprawcà szkody jest osoba bliska, roszczenie nie
przechodzi na BRE Ubezpieczenia, chyba ˝e sprawca
wyrzàdził szkod´ umyÊlnie.

3. Je˝eli BRE Ubezpieczenia pokryło tylko cz´Êç szkody,
Ubezpieczonemu przysługuje co do pozostałej cz´Êci
pierwszeƒstwo zaspokojenia przed roszczeniem BRE
Ubezpieczenia.

4. Ubezpieczony obowiàzany jest udzieliç BRE Ubezpiecze-
nia wszelkiej pomocy przy dochodzeniu roszczeƒ regre-
sowych, w tym dostarczyç odpowiednie dokumenty oraz
udzieliç niezb´dnych informacji.

5. Je˝eli Ubezpieczony bez zgody BRE Ubezpieczenia zrzekł
sí roszczenia przeciwko osobie trzeciej, odpowiedzialnej
za szkod´ lub je ograniczył, BRE Ubezpieczenia mo˝e
odmówiç wypłaty odszkodowania lub je odpowiednio
zmniejszyç. Je˝eli zrzeczenie sí lub ograniczenie rosz-
czenia zostało ujawnione po wypłacie odszkodowania,
BRE Ubezpieczenia mo˝e ˝àdaç od Ubezpieczonego
zwrotu całoÊci lub cz´Êci wypłaconego odszkodowania.

§ 20
Postanowienia koƒcowe

1. Je˝eli Ubezpieczajàcy, Ubezpieczony lub uprawniony
z Umowy ubezpieczenia nie zgadza sí z decyzjami BRE
Ubezpieczenia co do odmowy zaspokojenia roszczenia lub
wysokoÊci przyznanego odszkodowania, bàdê chciałby
zło˝yç skarg´ lub za˝alenie zwiàzane z przystàpieniem
do Umowy lub jej wykonaniem, mo˝e on wystàpiç z wnio-
skiem skierowanym do Zarzàdu BRE Ubezpieczenia.

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

3. W zakresie opodatkowania odszkodowaƒ nale˝nych
z tytułu Umowy zastosowanie majà odpowiednio obowià-
zujàce przepisy prawa podatkowego.

4. Powództwo o roszczenie wynikajàce z Umowy mo˝na
wytoczyç albo według przepisów o właÊciwoÊci ogólnej
albo przed sàd właÊciwy dla miejsca zamieszkania lub
siedziby Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego, lub upraw-
nionego z Umowy Ubezpieczenia.

5. Roszczenia zUmowypodlegajà jurysdykcji sàdówpolskich.

6. W sprawach, nie uregulowanych postanowieniami OWU
lub klauzulami umownymi stosuje si´ przepisy prawa
polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego, ustawy o działalno-
Êci ubezpieczeniowej.

7. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwier-
dzone uchwałà Zarzàdu BRE Ubezpieczenia TUiR nr
BRE-TU/2010/10/1/1 z dnia 04.10.2010 r. i wchodzà
w ˝ycie z dniem 15.11.2010 r.

W przypadku szkody

prosimy o kontakt

z Centrum Pomocy

BRE Ubezpieczenia

pod nr tel. +48 22 459 10 00.
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