
§ 1
1. Ni niej sze Ogól ne Wa run ki Ubez pie cze nia Sp∏a -

ty Rat Kre dy tu dla Kre dy to bior ców BRE Ban -
ku SA, zwa ne da lej OWU, ma jà za sto so wa nie
do Umo wy Ubez pie cze nia za war tej po mi�  dzy
BRE Ubez pie cze nia To wa rzy stwem Ubez pie -
czeƒ Spó∏ kà Ak cyj nà, zwa nà da lej BRE Ubez -
pie cze nia, a BRE Ban kiem Spó∏ kà Ak cyj nà —
Od dzia ∏em Ban ko wo Êci De ta licz nej BRE Ban ku
SA — Mul ti Bank. Umo wa ta zwa na jest da lej
Umo wà Ubez pie cze nia.

2. Umo w� Ubez pie cze nia za wie ra si�  na ra chu -
nek Kre dy to bior ców Mul ti Ban ku — Od dzia ∏u
Ban ko wo Êci De ta licz nej BRE Ban ku SA.

3. Za war cie Umo wy Ubez pie cze nia zo sta nie po -
twier dzo ne przez BRE Ubez pie cze nia po przez
wy sta wie nie po li sy ge ne ral nej sta no wià cej wraz
z OWU in te gral nà cz�Êç Umo wy Ubez pie cze nia.

§ 2
De fi ni cje po j�ç

Ter mi ny u˝y te w ni niej szych OWU ozna cza jà:

1) Ubez pie cza jà cy — Mul ti Bank — Od dzia∏
Ban ko wo Êci De ta licz nej BRE Ban ku SA;

2) Ubez pie czo ny — Kre dy to bior ca, któ ry
wy ra zi∏ wo l�  przy stà pie nia do Umo wy
Ubez pie cze nia spe∏ nia jà cy wa run ki okre -
Êlo ne w ni niej szych OWU;

3) Kre dy to bior ca — oso ba lub oso by fi zycz -
ne, któ re wy st�  pu jà ja ko stro na w za -
war tej z Ban kiem umo wie kre dy tu lub po -
˝ycz ki, po sia da jà ca/e zdol noÊç kre dy to -
wà, usta lo nà zgod nie z prze pi sa mi Mul ti -
Ban ku — Od dzia ∏u Ban ko wo Êci De ta licz -
nej BRE Ban ku SA;

4) po li sa ge ne ral na — do ku ment po twier -
dza jà cy za war cie Umo wy Ubez pie cze nia
po mi�  dzy BRE Ubez pie cze nia a Ubez pie -
cza jà cym;

5) po wa˝ ne za cho ro wa nie — jed na z ni ̋ ej
okre Êlo nych cho rób, o ile ich stwier dze -
nie przez le ka rza na stà pi ∏o po dniu ob j�  -
cia Ubez pie czo ne go ochro nà ubez pie cze -
nio wà na pod sta wie ni niej szych OWU:

a. za wa∏ ser ca — pierw szy w ˝y ciu
Ubez pie czo ne go przy pa dek mar twi cy
cz� Êci mi� Ênia ser co we go w na st�p -
stwie na g∏e go prze rwa nia do p∏y wu
krwi, po twier dzo ny wy ni kiem ba da nia
EKG. Z ochro ny ubez pie cze nio wej
wy ∏à czo ne sà przy pad ki za wa ∏u mi� -
Ênia ser co we go nie skut ku jà ce pil nà
ho spi ta li za cjà, le czo ne i nie po zo sta -
wia jà ce trwa ∏ych zmian w za pi sie
EKG, tzw. nie me za wa ∏y;

b. udar mó zgu — na g∏e, ogni sko we
uszko dze nie mó zgu po wsta ∏e w na -
st�p stwie zmian na czy nio wych, po -
wo du jà ce po wsta nie trwa ∏ych ubyt -
ków neu ro lo gicz nych. Roz po zna nie
mu si zo staç po par te Êwie ̋y mi zmia -
na mi w ob ra zie to mo gra fii kom pu te -
ro wej lub jà dro we go re zo nan su ma -
gne tycz ne go;

c. nie wy dol noÊç ne rek — schy∏ ko we
sta dium cho ro by ne rek wy ra ̋a jà ce
si� nie od wra cal nym upo Êle dze niem
czyn no Êci obu ne rek oraz sta no wià -
ce bez wzgl�d ne wska za nie do prze -
wle k∏ej dia li zo te ra pii lub prze szcze pu
ne rek;

d. no wo twór z∏oÊli wy – guz z∏oÊli wy,
cha rak te ry zujà cy si� nie kon tro lo wa -
nym wzro stem i roz prze strze nia -
niem si�  ko mó rek no wo two ro wych
po wo dujà cy na cie ka nie i nisz cze nie
pra wid∏owych tka nek, po twier dzo ny
ba da niem hi sto pa to lo gicz nym prze -
pro wa dzo nym przez wy kwa li fi ko wa -
ne go le ka rza on ko lo ga lub hi sto pa to -
lo ga, wtym bia∏aczk�, ch∏onia ka z∏oÊli -
we go, cho ro ba Hodg ki na, z∏oÊli we
no wo two ry szpi ku kost ne go, czer niak
z∏oÊli wy oraz no wo two ry skó ry po wo -
dujà ce po wsta wa nie prze rzu tów. Nie
obj�  te sà no wo two ry b� dà ce wy ni -
kiem za ka˝enia HIV, nie in wa zyj ne no -
wo two ry in -si tu oraz in ne no wo two ry
skó ry;

e. ca∏ ko wi ta utra ta wzro ku — ca∏ ko -
wi ta nie od wra cal na utra ta wi dze nia
wobu oczach, po twier dzo na za Êwiad -
cze niem wy da nym przez or dy na to ra
od dzia ∏u oku li stycz ne go szpi ta la,
w któ rym by ∏o po twier dzo ne le cze nie;

f. opa rze nia — opa rze nia III stop nia,
obej mu jà ce co naj mniej 20% cia ∏a;

g. gu zy mó zgu — nie z∏o Êli we no wo -
two ry mó zgu, z wy ∏à cze niem cyst,
rop ni, ziar ni nia ków, mal for ma cji na -
czy nio wych, krwia ków, gu zów przy -
sad ki mó zgo wej oraz szy szyn ki. Ko -
niecz na jest we ry fi ka cja hi sto pa to -
lo gicz na gu za lub w przy pad ku za -
nie cha nia ope ra cji, po twier dze nie
roz po zna nia ba da niem re zo nan su
jà dro we go lub ar te rio gra ficz nym;

h. ane mia apla stycz na — wy stà pie -
nie prze wle k∏ej i nie od wra cal nej nie -
wy dol no Êci szpi ku, któ rej re zul ta -
tem jest ∏àcz ne wy stà pie nie spad -
ku po zio mów krwi nek czer wo nych,
bia ∏ych i p∏y tek krwi, wy ma ga jà ce go
re gu lar ne go le cze nia przy naj mniej
jed nà z na st�  pu jà cych me tod:

— prze ta cza nie krwi i pre pa ra -
tów krwio po chod nych,

— le cze nie le ka mi im mu no su -
pre syj ny mi,

— le cze nie czyn ni ka mi sty mu lu -
jà cy mi szpik,

— prze szcze pie nie szpi ku kost -
ne go.

Wy ma ga ne jest po twier dze nie roz -
po zna nia ba da niem hi sto pa to lo -
gicz nym (tre pa no biop sja) i opi nia
spe cja li sty he ma to lo ga

6) ope ra cja chi rur gicz na — za bieg chi rur gicz -
ny wy mie nio ny po ni ̋ ej, wy ko na ny po dniu
ob j� cia Ubez pie czo ne go ochro nà ubez pie -
cze nio wà na pod sta wie ni niej szych OWU:

a. prze szczep du ̋ ych na rzà dów —
prze szczep Ubez pie czo ne mu ja ko
bior cy jed ne go z na st�  pu jà cych na -
rzà dów po cho dze nia ludz kie go: ser ca
(pe∏ na trans plan ta cja), wà tro by,
trzust ki (z wy ∏à cze niem trans plan ta -
cji je dy nie ko mó rek wysp Lan ger han -
sa) oraz p∏u ca. Wy ∏à cza si�  prze -
szczep na rzà dów sztucz nych, atak ̋e
uzy ska nych me to dà klo no wa nia ko -
mó rek lub na rzà dów ludz kich. Do ko -
na nie za bie gu po win no byç jed no -
znacz nie po twier dzo ne do ku men -
ta cjà me dycz nà;

b. an gio pla sty ka na czyƒ wieƒ co wych
— le cze nie cho ro by wieƒ co wej, po -
le ga jà cej na li kwi da cji zw�  ̋e nia lub
nie dro˝ no Êci w jed nej lub w kil ku
t�t ni cach wieƒ co wych za po mo cà
za bie gu, po le ga jà cym na prze zskór -
nym po sze rze niu t�t ni cy wieƒ co wej
przy u˝y ciu ba lo nu, cew ni ka, la se ra
lub in nych przy rzà dów wpro wa dzo -
nych do na czy nia;

c. ope ra cja za sta wek ser ca — ope ra -
cja na otwar tym ser cu, po le ga jà ca
na prze szcze pie niu, wsz cze pie niu lub
na pra wie jed nej lub wi� cej za sta wek
ser ca. Ter min ten nie obej mu je za bie -
gów po le ga jà cych na li kwi da cji zmian
w za staw kach za po mo cà cew ni ka
lub in nych przy rzà dów, wpro wa dzo -
nych do na czyƒ;

d. le cze nie ope ra cyj ne cho ro by wieƒ -
co wej (by -pass) — ope ra cja chi rur -
gicz na, ma jà ca na ce lu zli kwi do wa nie
zw�  ̋e nia lub nie dro  ̋no Êci jed nej lub
kil ku t� t nic wieƒ co wych po przez
wsz cze pie nie po mo stu omi ja jà ce go.
Ope ra cja mu si byç po prze dzo na an -
gio gra fià wy ka zu jà cà istot ne zw�  ̋e -
nie t�t ni cy wieƒ co wej;

e. ope ra cja aor ty — ope ra cja chi rur -
gicz na aor ty pier sio wej lub brzusz nej,
prze pro wa dzo na z po wo du za gra ̋a -
jà cej ̋ y ciu cho ro by na czy nia, w tym
t�t nia ków, roz war stwie nia lub ko ark -
ta cji aor ty. Ter min nie obej mu je za bie -
gów po le ga jà cych na wpro wa dze niu
sten tu do aor ty oraz za bie gów do -
ty czà cych je dy nie od ga ∏� zieƒ aor ty;

7) szpi tal — za k∏ad lecz nic twa za mkni� te go
prze zna czo ny dla cho rych, wy ma ga jà cych
opie ki lecz ni czej, za bie gów ope ra cyj nych
lub za bie gów dia gno stycz nych, za pew nia -
jà cy cho rym ca ∏o do bo wà opie k� Êred nie go
i wy  ̋sze go per so ne lu me dycz ne go. De fi ni -
cja szpi ta la nie obej mu je oÊrod ków opie ki
spo ∏ecz nej, oÊrod ków dla psy chicz nie cho -
rych, ho spi cjów on ko lo gicz nych, oÊrod ków
dla le cze nia uza le˝ nieƒ od nar ko ty ków,
al ko ho lu i in nych, oÊrod ków sa na to ryj nych,
oÊrod ków re ha bi li ta cyj nych i oÊrod ków
wy po czyn ko wych;

8) po byt w szpi ta lu — sta ∏e, nie prze rwa ne
prze by wa nie Ubez pie czo ne go w szpi ta lu
(bàdê w szpi ta lach, je ̋e li zmia na szpi ta -
la na stà pi ∏a w ra mach kon ty nu acji le cze -
nia) w ce lu le cze nia, trwa jà ce nie kró cej
ni̋  30 dni od dnia przy j� cia Ubez pie czo ne -
go do szpi ta la, do dnia wy pi sa nia Ubez pie -
czo ne go ze szpi ta la. Je Êli w cza sie po by tu
Ubez pie czo ne go w szpi ta lu na stà pi∏ zgon
Ubez pie czo ne go, okres po by tu w szpi ta lu
li czo ny jest do da ty zgo nu Ubez pie czo ne go;

9) cho ro ba — stwier dzo na przez le ka rza
dy na micz na re ak cja ustro ju na dzia ∏a nia
czyn ni ka cho ro bo twór cze go ze wn�trz ne go
lub we wn�trz ne go pro wa dzà ca do za bu -
rzeƒ na tu ral ne go wspó∏ dzia ∏a nia na rzà dów
i tka nek, a w kon se kwen cji pro wa dzà ca
do za bu rzeƒ czyn no Êcio wych i zmian or -
ga nicz nych na rzà dów lub ca ∏e go ustro ju;

10) nie szcz� Êli wy wy pa dek — na g∏e zda rze nie
spo wo do wa ne przy czy nà ze wn�trz nà, nie -
za le  ̋ne od wo li Ubez pie czo ne go;
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11) su ma ubez pie cze nia — kwo ta b�  dà ca
pod sta wà do usta le nia wy so ko Êci Êwiad -
cze nia w przy pad ku zaj Êcia zda rze nia ob -
j�  te go ochro nà ubez pie cze nio wà, sta no -
wià ca gór nà gra ni c�  od po wie dzial no Êci
BRE Ubez pie cze nia;

12) Kre dyt — kre dyt hi po tecz ny lub po ̋ ycz -
ka hi po tecz na udzie la na Ubez pie czo ne -
mu przez Bank na pod sta wie umo wy kre -
dy tu/po ̋ ycz ki;

13) har mo no gram sp∏a ty Kre dy tu — do ku -
ment, sta no wià cy za ∏àcz nik do umo wy
Kre dy tu, okre Êla jà cy kwo ty i ter mi ny wy -
ma ga nych rat sp∏a ty Kre dy tu w okre sie,
na ja ki Kre dyt zo sta∏ udzie lo ny. Har mo -
no gram sp∏a ty Kre dy tu jest spo rzà dza ny
na dzieƒ:

a) uru cho mie nia Kre dy tu, 

b) wy p∏a ty ka˝ dej tran szy — w przy -
pad ku Kre dy tu w tran szach, 

c) zmia ny opro cen to wa nia Kre dy tu,

d) zmia ny kwo ty Kre dy tu — w przy -
pad ku wcze Êniej szej sp∏a ty Kre dy -
tu; 

14) ra ta Kre dy tu — su ma kwo ty ra ty ka pi -
ta ∏o wej i na le˝ nych od se tek przy pa da jà -
cych do sp∏a ty zgod nie z har mo no gra -
mem wy ni ka jà cym z umo wy Kre dy tu,
z wy ∏à cze niem od se tek na li cza nych za
za d∏u ̋e nie prze ter mi no wa ne;

15) Êwiad cze nie mie si�cz ne — kwo ta
Êwiad cze nia wy p∏a ca ne go przez BRE
Ubez pie cze nia mie si�cz nie z ty tu ∏u Umo -
wy Ubez pie cze nia w ra zie po wa˝ ne go za -
cho ro wa nia al bo prze by tej ope ra cji chi -
rur gicz nej Ubez pie czo ne go al bo po by tu
Ubez pie czo ne go w szpi ta lu w wy ni ku
cho ro by lub nie szcz� Êli we go wy pad ku
w wy so ko Êci ra ty Kre dy tu na le˝ nej po
dniu przy zna nia pra wa do Êwiad cze nia
zgod nie z har mo no gra mem sp∏a ty Kre -
dy tu. W przy pad ku, gdy w okre sie 6 mie -
si�  cy po prze dza jà cych zaj Êcie zda rze nia
ubez pie cze nio we go na stà pi ∏a na wnio sek
Ubez pie czo ne go zmia na har mo no gra mu
sp∏a ty Kre dy tu skut ku jà ca pod wy˝ sze -
niem ra ty Kre dy tu, Êwiad cze nie mie -
si�cz ne wy p∏a ca ne jest w wy so ko Êci ra -
ty Kre dy tu na le˝ nej w mie sià cu po prze -
dza jà cym t�  zmia n� ;

16) zda rze nie ubez pie cze nio we — zda rze -
nie ob j�  te ochro nà ubez pie cze nio wà po -
le ga jà ce na po wa˝ nym za cho ro wa niu
Ubez pie czo ne go al bo ope ra cji chi rur gicz -
nej Ubez pie czo ne go, al bo po by cie Ubez -
pie czo ne go w szpi ta lu w wy ni ku cho ro by
lub nie szcz� Êli we go wy pad ku;

17) woj na — woj na do mo wa, kon flikt zbroj ny
z in nym paƒ stwem, bunt, prze wrót,
dzia ∏a nie si∏ zbroj nych, wpro wa dze nie
sta nu wo jen ne go lub wy jàt ko we go oraz
in ne zda rze nia o po dob nym cha rak te rze;

18) za miesz ki — gwa∏ tow ne de mon stra cje
lub wro gie ak cje skie ro wa ne prze ciw ko
w∏a dzy, któ rych ce lem jest zmia na ist nie -
jà ce go po rzàd ku praw ne go;

19) ter ro ryzm/sa bo ta˝ — nie le gal ne ak cje
in dy wi du al ne lub gru po we or ga ni zo wa ne
z po bu dek po li tycz nych, re li gij nych lub
ide olo gicz nych skie ro wa ne prze ciw ko
oso bom lub obiek tom:

a) w ce lu za stra sze nia lud no Êci i dez -
or ga ni za cji ˝y cia pu blicz ne go (ter -
ro ryzm),

b) w ce lu dez or ga ni za cji funk cjo no wa -
nia trans por tu pu blicz ne go, za k∏a -
dów pro duk cyj nych lub us∏u go wych
(sa bo ta˝). 

§ 3
Przed miot ubez pie cze nia

Przed mio tem ubez pie cze nia jest zdro wie Ubez pie -
czo ne go.

§ 4
Za kres ubez pie cze nia

BRE Ubez pie cze nia spe∏ ni Êwiad cze nie w ra zie zaj -
Êcia na st�  pu jà cych zda rzeƒ ubez pie cze nio wych:

a) po wa˝ ne za cho ro wa nie Ubez pie czo ne go,

b) prze by ta przez Ubez pie czo ne go ope ra -
cja chi rur gicz na,

c) po byt Ubez pie czo ne go w szpi ta lu w wy ni ku
cho ro by lub nie szcz� Êli we go wy pad ku,

je ̋e li na stà pi ∏y one w okre sie udzie la nia przez BRE
Ubez pie cze nia ochro ny ubez pie cze nio wej w za kre sie
da ne go ry zy ka, z za strze ̋e niem ogra ni czeƒ od po wie -
dzial no Êci oraz in nych po sta no wieƒ ni niej szych OWU.

§ 5
Za war cie Umo wy Ubez pie cze nia

1. Umo w� Ubez pie cze nia uwa ̋a si�  za za war tà
z dniem okre Êlo nym w po li sie ge ne ral nej.

2. Umo w� Ubez pie cze nia za wie ra si�  na czas nie -
okre Êlo ny.

§ 6
Roz wià za nie Umo wy Ubez pie cze nia

1. Umo wa Ubez pie cze nia mo ̋e byç roz wià za na
w ka  ̋dym cza sie, po przez z∏o ̋e nie przez ka  ̋dà
ze stron pi sem ne go oÊwiad cze nia o wy po wie -
dze niu, z za cho wa niem 3-mie si�cz ne go okre su
wy po wie dze nia ze skut kiem na ko niec mie sià ca
ka len da rzo we go.

2. Okres wy po wie dze nia roz po czy na si� w pierw -
szym dniu mie sià ca na st� pu jà ce go bez po Êred -
nio po mie sià cu, w któ rym BRE Ubez pie cze nia
otrzy ma ∏o oÊwiad cze nie o wy po wie dze niu.

3. Ubez pie cza jà cy ma pra wo do od stà pie nia od
Umo wy Ubez pie cze nia w ter mi nie 7 dni od jej
za war cia.

4. Od stà pie nie od Umo wy Ubez pie cze nia na st�  -
pu je na pod sta wie pi sem ne go oÊwiad cze nia
Ubez pie cza jà ce go.

5. Wy po wie dze nie lub od stà pie nie od Umo wy
Ubez pie cze nia nie zwal nia Ubez pie cza jà ce go
z obo wiàz ku za p∏a ty sk∏ad ki za okres, w któ rym
BRE Ubez pie cze nia udzie la ∏o ochro ny ubez pie -
cze nio wej.

§ 7
Przy stà pie nie do Umo wy Ubez pie cze nia

1. Do Umo wy Ubez pie cze nia zgod nie z ni niej szy mi
OWU mo ̋e przy stà piç ka˝ dy Kre dy to bior ca,
któ ry ukoƒ czy∏ 18. rok ˝y cia i jed no cze Ênie nie
ukoƒ czy∏ 70. ro ku ˝y cia.

2. Kre dy to bior ca przy st�  pu je do Umo wy Ubez -
pie cze nia pod pi su jàc oÊwiad cze nie wo li o przy -
stà pie niu do Umo wy Ubez pie cze nia.

3. W przy pad ku, gdy umo wa Kre dy tu zo sta ∏a za -
war ta przez wi�  cej ni̋  jed ne go Kre dy to bior c� ,
ochro nà ubez pie cze nio wà ob j�  ci sà wy ∏àcz nie
Kre dy to bior cy, któ rzy pod pi sa li oÊwiad cze nie
wo li o przy stà pie niu do Umo wy Ubez pie cze nia. 

4. Przed przy stà pie niem Kre dy to bior cy do Umo wy
Ubez pie cze nia, Ubez pie cza jà cy jest zo bo wià -
za ny do udo st�p nie nia Kre dy to bior cy tre Êci ni -
niej szych OWU. 

§ 8
Ochro na ubez pie cze nio wa

1. Ochro na ubez pie cze nio wa w sto sun ku do po -
szcze gól nych Ubez pie czo nych roz po czy na si� :

1) dla ubez pie cze nia po by tu w szpi ta lu
w wy ni ku nie szcz� Êli we go wy pad ku — od
dnia uru cho mie nia Kre dy tu bàdê wy p∏a ty
pierw szej tran szy Kre dy tu;

2) dla po zo sta ∏ych zda rzeƒ ubez pie cze nio -
wych — od dzie wi�ç dzie sià te go dnia po
uru cho mie niu Kre dy tu bàdê wy p∏a cie
pierw szej tran szy Kre dy tu

i trwa 24 mie sià ce pod wa run kiem uprzed nie go
op∏a ce nia sk∏ad ki ubez pie cze nio wej za ten okres. 

2. Po up∏y wie 24 mie si�  cy ochro na ubez pie cze -
nio wa w sto sun ku do po szcze gól nych Ubez pie -
czo nych od na wia si�  au to ma tycz nie na ko lej ne
mie si�cz ne okre sy ubez pie cze nia.

3. W przy pad ku roz wià za nia Umo wy Ubez pie cze -
nia au to ma tycz ne od no wie nie okre su ubez pie -
cze nia nie na st�  pu je.

4. Ochro na ubez pie cze nio wa w sto sun ku do po -
szcze gól nych Ubez pie czo nych koƒ czy si� :

1) z chwi là Êmier ci Ubez pie czo ne go; 

2) z dniem ca∏ ko wi tej sp∏a ty Kre dy tu;

3) z dniem, w któ rym na stà pi ∏o roz wià za nie
z Ubez pie czo nym umo wy Kre dy tu;

4) z dniem od stà pie nia przez Ubez pie czo -
ne go od umo wy Kre dy tu;

5) z dniem, w któ rym Ubez pie czo ny ukoƒ -
czy∏ 70. rok ˝y cia;

6) w przy pad ku re zy gna cji Ubez pie czo ne go
z au to ma tycz ne go od no wie nia ochro ny
ubez pie cze nio wej z za strze ̋e niem § 9
ni niej szych OWU; 

7) z dniem nie op∏a ce nia na le˝ nej sk∏ad ki.

5. Roz wià za nie Umo wy Ubez pie cze nia nie po wo du je
wy ga Êni�  cia ochro ny ubez pie cze nio wej w sto -
sun ku do Ubez pie czo nych ob j�  tych ochro nà
ubez pie cze nio wà do za koƒ cze nia okre su, za
któ ry zo sta ∏a op∏a co na sk∏ad ka ubez pie cze nio wa.

6. Wy ga Êni�  cie ochro ny ubez pie cze nio wej w sto -
sun ku do jed ne go z Kre dy to bior ców nie po wo -
du je wy ga Êni�  cia ochro ny ubez pie cze nio wej dla
po zo sta ∏ych Kre dy to bior ców.

§ 9
Re zy gna cja z od no wie nia ochro ny

ubez pie cze nio wej

1. Ubez pie czo ny ma pra wo zre zy gno waç z au to -
ma tycz ne go od no wie nia ochro ny ubez pie cze nio -
wej w ka  ̋dym mo men cie trwa nia ochro ny ubez -
pie cze nio wej. Ubez pie czo ny sk∏a da w tym ce lu
Ubez pie cza jà ce mu pi sem ne oÊwiad cze nie o nie
wy ra ̋e niu zgo dy na prze d∏u ̋e nie ochro ny ubez -
pie cze nio wej na ko lej ny mie si�cz ny okres ubez -
pie cze nia nie póê niej ni̋  z dniem po prze dza jà cym
dzieƒ wy ma gal no Êci naj bli̋  szej ra ty Kre dy tu. 

2. W przy pad ku re zy gna cji z au to ma tycz ne go od -
no wie nia ochro ny ubez pie cze nio wej na ko lej ny
okres ubez pie cze nia, ochro na ubez pie cze nio wa
b� dzie trwa ∏a do koƒ ca okre su, za któ ry zo sta ∏a
za p∏a co na sk∏ad ka.

§ 10
Sk∏ad ka

1. Ubez pie cza jà cy zo bo wià za ny jest op∏a caç
sk∏ad k�  w ter mi nach i wy so ko Êci okre Êlo nych
w po li sie ge ne ral nej na ra chu nek ban ko wy wska -
za ny przez BRE Ubez pie cze nia.

2. Sk∏ad k�  ob li cza si�  za czas od po wie dzial no Êci
BRE Ubez pie cze nia.

3. War toÊç sk∏ad ki na le˝ nej z ty tu ∏u ubez pie cze -
nia da ne go Kre dy tu ob li cza si�  w opar ciu o ta -
ry f�  sk∏ad ki po da nà w po li sie ge ne ral nej.

4. Wy so koÊç sk∏ad ki ubez pie cze nio wej jest uza -
le˝ nio na od kwo ty udzie lo ne go Kre dy tu, wy so -
ko Êci ra ty Kre dy tu oraz ta ry fy sk∏ad ki.

5. Za okres ochro ny ubez pie cze nio wej obej mu jà cy
pierw sze 24 mie sià ce, li czàc od dnia uru cho mie -
nia Kre dy tu bàdê wy p∏a ty pierw szej tran szy Kre -
dy tu, sk∏ad ka ubez pie cze nio wa na le  ̋na z ty tu ∏u
ubez pie cze nia da ne go Kre dy tu jest p∏at na jed no -
ra zo wo i ob li cza na ja ko ilo czyn ∏àcz nej kwo ty Kre -
dy tu, ro zu mia nej ja ko kwo ta udzie lo ne go Kre dy tu
wraz ze wszyst ki mi kre dy to wa ny mi kosz ta mi,
z wy ∏à cze niem sk∏ad ki za ni niej sze ubez pie cze nie
oraz ak tu al nie obo wià zu jà cej staw ki sk∏ad ki za
24-mie si�cz ny okres ubez pie cze nia. 

6. Po up∏y wie okre su wska za ne go w ust. 5 po wy -
˝ej, pod wa run kiem au to ma tycz ne go od no wie -
nia ochro ny ubez pie cze nio wej, sk∏ad ka b�  dzie
na li cza na z gó ry za ka˝ dy mie si�cz ny okres
ubez pie cze nia ja ko ilo czyn staw ki mie si�cz nej
i ra ty Kre dy tu oraz po bie ra na w dniu wy ma gal -
no Êci ko lej nych rat Kre dy tu, po czàw szy od
24-tej ra ty Kre dy tu.

7. BRE Ubez pie cze nia po no si od po wie dzial noÊç
z ty tu ∏u wy stà pie nia zda rze nia ubez pie cze nio -
we go wy ∏àcz nie w od nie sie niu do tych Ubez -
pie czo nych, za któ rych zo sta ∏a op∏a co na
sk∏ad ka ubez pie cze nio wa z ty tu ∏u ubez pie cze -
nia da ne go Kre dy tu. 



8. Je ̋e li kwo ta Kre dy tu wy ra ̋o na jest w wa lu cie
in nej ni̋  z∏o ty pol ski, sk∏ad k� ob li cza si� od rów -
no war to Êci kwo ty Kre dy tu lub ra ty Kre dy tu wy -
ra ̋o nej w z∏o tych pol skich, ob li czo nej we d∏ug
kur su sprze da ̋ y z Ta be li kur sów Mul ti Ban ku —
Od dzia ∏u Ban ko wo Êci De ta licz nej BRE Ban ku
SA w∏a Êci we go dla da ty na li cze nia sk∏ad ki.

§ 11
Ogra ni cze nia od po wie dzial no Êci 

1. BRE Ubez pie cze nia zwol nio ne jest z obo wiàz ku
wy p∏a ty Êwiad cze nia, je ̋e li po wa  ̋ne za cho ro wa nie
al bo ope ra cja chi rur gicz na, al bo po byt w szpi ta -
lu po wsta ∏y bez po Êred nio lub po Êred nio wsku tek:
1) cho ro by psy chicz nej, nie do ro zwo ju umy -

s∏o we go lub za bu rzeƒ psy chicz nych Ubez -
pie czo ne go oraz ich skut ków, a tak ̋ e
ata ku kon wul sji, epi lep sji;

2) spo ̋ y cia przez Ubez pie czo ne go al ko ho lu,
Êrod ków odu rza jà cych lub psy cho tro po -
wych, nie za le co nych przez le ka rza, usi -
∏o wa nia po pe∏ nie nia lub po pe∏ nie nia prze -
st�p stwa przez Ubez pie czo ne go, Êwia -
do me go sa mo oka le cze nia Ubez pie czo ne -
go lub oka le cze nia na je go proÊ b� , nie za -
le˝ nie od sta nu po czy tal no Êci;

3) po pe∏ nie nia lub usi ∏o wa nia po pe∏ nie nia sa -
mo bój stwa Ubez pie czo ne go w cià gu
dwóch lat od da ty przy stà pie nia do Umo -
wy Ubez pie cze nia, nie za le˝ nie od sta nu
po czy tal no Êci Ubez pie czo ne go;

4) pod da nia si�  przez Ubez pie czo ne go eks -
pe ry men to wi me dycz ne mu lub za bie go wi
o cha rak te rze me dycz nym, prze pro wa -
dzo ne mu po za kon tro là le ka rza lub in -
nych osób upraw nio nych, nie uza sad nio -
ne go nie sko rzy sta nia z po ra dy le kar skiej,
nie prze strze ga nia za le ceƒ le kar skich;

5) wy pad ku lot ni cze go za ist nia ∏e go w cza sie
prze by wa nia przez Ubez pie czo ne go na
po k∏a dzie in ne go sa mo lo tu ni̋  sa mo lot pa -
sa ̋er skich li cen cjo no wa nych li nii lot ni czych;

6) woj ny, dzia ∏aƒ wo jen nych lub sta nu wo -
jen ne go, ak tyw ne go i do bro wol ne go
uczest nic twa Ubez pie czo ne go w ak tach
prze mo cy, ter ro ry zmu, za miesz kach,
roz ru chach;

7) udzia ∏u Ubez pie czo ne go w za j�  ciach
spor to wych lub re kre acyj nych o ry zy kow -
nym cha rak te rze, a w szcze gól no Êci
upra wia nia: ba lo niar stwa, lot niar stwa,
szy bow nic twa, spor tów mo to ro wych
i mo to ro wod nych, spor tów wal ki, spor -
tów spa do chro no wych, wspi nacz ki, spe -
le olo gii, sko ków do wo dy, nur ko wa nia przy
u˝y ciu spe cja li stycz ne go sprz�  tu, sko -
ków na gu mo wej li nie oraz udzia ∏u w wy -
Êci gach wszel kie go ro dza ju po za lek ko -
atle ty kà i p∏y wa niem;

8) pro wa dze nia przez Ubez pie czo ne go po -
jaz du me cha nicz ne go bez po sia da nia od -
po wied nich upraw nieƒ lub pro wa dze nia
po jaz dów nie do pusz czo nych do ru chu
dro go we go, zgod nie z obo wià zu jà cy mi
prze pi sa mi pra wa;

9) cho ro by AIDS lub za ka ̋e nia wi ru sem HIV;
10) wad wro dzo nych i scho rzeƒ b�  dà cych ich

skut kiem.
2. BRE Ubez pie cze nia ma pra wo do od mo wy wy -

p∏a ty Êwiad cze nia, je ̋ e li po byt w szpi ta lu zwià -
za ny by∏ z:
1) wy ko ny wa niem ru ty no wych ba daƒ le kar -

skich, ba daƒ rent ge now skich, ba daƒ bio -
che micz nych nie wy ni ka jà cych z cho ro by
lub nie szcz� Êli we go wy pad ku;

2) za bie ga mi re ha bi li ta cyj ny mi;
3) cià ̋à, po ro dem lub po ∏o giem, po za przy -

pad ka mi, gdy zdia gno zo wa no cià ̋ �  wy so -
kie go ry zy ka, po ro du o prze bie gu pa to lo -
gicz nym lub kom pli ka cji po ∏o gu, b�  dà cych
za gro ̋e niem dla ˝y cia ko bie ty; w tych
przy pad kach BRE Ubez pie cze nia wy p∏a ci
Êwiad cze nie, któ re go ∏àcz na wy so koÊç
nie prze kra cza rów no war to Êci Êwiad cze -
nia na le˝ ne go w zwiàz ku z 30-dnio wym
po by tem w szpi ta lu;

4) za bie giem usu ni�  cia cià ̋ y, o ile nie zo sta∏
on wy ko na ny w ce lu ra to wa nia ˝y cia lub
zdro wia Ubez pie czo ne go, sztucz nym za -
p∏od nie niem lub in nym spo so bem le cze -
nia nie p∏od no Êci;

5) prze pro wa dze niem ope ra cji pla stycz nej
lub ko sme tycz nej, z wy jàt kiem ope ra cji
nie zb�d nych do usu ni�  cia na st�pstw nie -
szcz�  Êli we go wy pad ku za ist nia ∏e go
w okre sie ochro ny ubez pie cze nio wej;

6) pod da niem si�  le cze niu den ty stycz ne mu,
z wy jàt kiem przy pad ków, gdy ten po byt
w szpi ta lu spo wo do wa ny by∏ nie szcz� Êli -
wym wy pad kiem za ist nia ∏ym w okre sie
ochro ny ubez pie cze nio wej.

3. BRE Ubez pie cze nia ma pra wo od mo wy spe∏ nie nia
Êwiad cze nia, je ̋e li zda rze nie ubez pie cze nio we po -
wsta ∏o wsku tek cho ro by lub uszko dze nia cia ∏a:
1) któ re zo sta ∏y zdia gno zo wa ne lub le czo ne

przed da tà roz po cz� cia ochro ny ubez pie -
cze nio wej z ty tu ∏u Umo wy Ubez pie cze nia;

2) któ rych przy czy na zo sta ∏a zdia gno zo wa -
na lub le czo na przed da tà roz po cz�  cia
ochro ny ubez pie cze nio wej z ty tu ∏u Umo -
wy Ubez pie cze nia.

4. BRE Ubez pie cze nia nie przy zna pra wa do Êwiad -
cze nia w zwiàz ku z ope ra cjà chi rur gicz nà:
1) któ rej przy czy na zo sta ∏a zdia gno zo wa na

lub le czo na przed da tà roz po cz�  cia
ochro ny ubez pie cze nio wej z ty tu ∏u Umo -
wy Ubez pie cze nia;

2) któ ra zo sta ∏a za le co na lub o któ rej po -
sta no wio no przed da tà roz po cz�  cia
ochro ny ubez pie cze nio wej z ty tu ∏u Umo -
wy Ubez pie cze nia.

5. BRE Ubez pie cze nia ma pra wo do od mo wy
przy zna nia Êwiad cze nia, je ̋ e li Ubez pie czo ny:
1) nie pod da∏ si�  opie ce le kar skiej, le cze niu

lub za le ce niom le ka rza w ce lu za po bie ̋e -
nia wy stà pie niu po wa˝ nej cho ro by lub
w ce lu z∏a go dze nia ob ja wów zwià za nych
z mo˝ li wo Êcià wy stà pie nia po wa˝ nej cho -
ro by oraz

2) nie umo˝ li wi∏ BRE Ubez pie cze nia uzy ska -
nia in for ma cji do ty czà cych oko licz no Êci
wy stà pie nia u nie go po wa˝ ne go za cho ro -
wa nia lub prze by tej przez Ubez pie czo ne -
go ope ra cji chi rur gicz nej, szcze gól nie od
le ka rza, pod któ re go opie kà po zo sta wa∏
lub na dal po zo sta je.

6. W przy pad ku jed no cze sne go wy stà pie nia wi�  -
cej ni̋  jed ne go zda rze nia ubez pie cze nio we go,
o któ rym mo wa w § 4, od po wie dzial noÊç BRE
Ubez pie cze nia ogra ni czo na jest do wy p∏a ty
jed ne go mie si� cz ne go Êwiad cze nia przez
okres wy zna czo ny gór nym li mi tem od po wie -
dzial no Êci BRE Ubez pie cze nia, z za strze ̋e -
niem li mi tów oraz za sad okre Êlo nych w § 12
ni niej szych OWU.

7. W przy pad ku po by tu Ubez pie czo ne go w szpi -
ta lu w wy ni ku cho ro by b�  dà cej po wa˝ nym za -
cho ro wa niem lub ope ra cjà chi rur gicz nà od po -
wie dzial noÊç BRE Ubez pie cze nia ogra ni czo na
jest do wy p∏a ty Êwiad cze nia w wy so ko Êci od -
po wia da jà cej su mie ubez pie cze nia z ty tu ∏u
ubez pie cze nia po wa˝ ne go za cho ro wa nia lub
Ubez pie cze nia ope ra cji chi rur gicz nych, z za -
strze ̋e niem li mi tów oraz za sad okre Êlo nych
w § 12 ni niej szych OWU.

8. BRE Ubez pie cze nia nie wy p∏a ci Êwiad cze nia
z ty tu ∏u po wa˝ ne go za cho ro wa nia lub ope ra cji
chi rur gicz nej w przy pad ku, gdy po wa˝ ne za -
cho ro wa nie lub ope ra cja chi rur gicz na jest bez -
po Êred nim lub po Êred nim skut kiem któ re go -
kol wiek z po przed nich po wa˝ nych za cho ro waƒ
lub ope ra cji chi rur gicz nych, za któ re BRE
Ubez pie cze nia wy p∏a ci ∏o Êwiad cze nie.

9. BRE Ubez pie cze nia nie wy p∏a ci Êwiad cze nia
z ty tu ∏u po by tu Ubez pie czo ne go w szpi ta lu
w wy ni ku cho ro by w przy pad ku, gdy cho ro ba
po wo du jà ca po byt Ubez pie czo ne go w szpi ta lu
jest bez po Êred nim lub po Êred nim skut kiem
któ rej kol wiek po przed niej cho ro by po wo du jà cej
po byt Ubez pie czo ne go w szpi ta lu, za któ rà
BRE Ubez pie cze nia wy p∏a ci ∏o Êwiad cze nie
w wy so ko Êci su my ubez pie cze nia z ty tu ∏u
ubez pie cze nia po by tu w szpi ta lu.

§ 12
Su ma ubez pie cze nia

1. Su ma ubez pie cze nia usta la na jest od r�b nie
w od nie sie niu do ka˝ dej umo wy Kre dy tu, ∏àcz -
nie dla wszyst kich Kre dy to bior ców za wie ra jà -
cych da nà umo w� Kre dy tu i sta no wi gór nà
gra ni c�  od po wie dzial no Êci BRE Ubez pie cze nia.

2. Su m� ubez pie cze nia z ty tu ∏u ubez pie cze nia
po wa˝ ne go za cho ro wa nia sta no wi 6-krot noÊç
usta lo nej w umo wie Kre dy tu naj wy˝ szej mie -
si�cz nej ra ty Kre dy tu przy pa da jà cej do sp∏a ty
w okre sie trwa nia umo wy Kre dy tu. 

3. Su m� ubez pie cze nia z ty tu ∏u ubez pie cze nia
ope ra cji chi rur gicz nych sta no wi 6-krot noÊç
usta lo nej w umo wie Kre dy tu naj wy˝ szej mie -
si�cz nej ra ty Kre dy tu przy pa da jà cej do sp∏a ty
w okre sie trwa nia umo wy Kre dy tu. 

4. Su m�  ubez pie cze nia z ty tu ∏u ubez pie cze nia
po by tu w szpi ta lu w wy ni ku cho ro by lub nie -
szcz�  Êli we go wy pad ku w od nie sie niu do jed -
ne go zda rze nia ubez pie cze nio we go sta no wi
12-krot noÊç usta lo nej w umo wie Kre dy tu
naj wy˝ szej mie si�cz nej ra ty Kre dy tu przy pa -
da jà cej do sp∏a ty w okre sie trwa nia umo wy
Kre dy tu.

§ 13
Zg∏a sza nie rosz czeƒ i wy p∏a ta Êwiad cze nia

1. BRE Ubez pie cze nia wy p∏a ca Êwiad cze nie z ty tu ∏u
Umo wy Ubez pie cze nia, je ̋ e li po wa˝ ne za cho -
ro wa nie al bo ope ra cja chi rur gicz na al bo po byt
w szpi ta lu w wy ni ku cho ro by lub nie szcz� Êli we go
wy pad ku na stà pi ∏y w okre sie obo wià zy wa nia
ochro ny ubez pie cze nio wej.

2. Pra wo do Êwiad cze nia przy s∏u gu je Ubez pie czo -
ne mu pod wa run kiem nie prze rwa ne go op∏a ca nia
sk∏ad ki przez Ubez pie cza jà ce go w ter mi nach
iwy so ko Êci okre Êlo nych w§ 10 ni niej szych OWU.

3. Oso ba zg∏a sza jà ca rosz cze nie o wy p∏a t� Êwiad -
cze nia zo bo wià za na jest nie zw∏ocz nie z∏o ̋yç do
BRE Ubez pie cze nia do ku men ty nie zb�d ne do
wy p∏a ty Êwiad cze nia za le  ̋nie od ty tu ∏u, z ja kie -
go zg∏a sza ne jest rosz cze nie, to jest: 
1) W przy pad ku po wa˝ ne go za cho ro wa nia

lub ope ra cji chi rur gicz nej:
a) wnio sek o wy p∏a t�  Êwiad cze nia;
b) do ku men ta cj�  me dycz nà po twier -

dza jà cà wy stà pie nie po wa˝ ne go
za cho ro wa nia al bo prze by cie ope -
ra cji chi rur gicz nej;

c) ko pi� umo wy Kre dy tu wraz z ak tu al -
nie obo wià zu jà cym har mo no gra mem
sp∏at;

d) in ne wska za ne przez BRE Ubez pie -
cze nia do ku men ty nie zb�d ne do po -
twier dze nia za sad no Êci zg∏o szo ne -
go rosz cze nia, o ile do ku men ty
wska za ne w pkt. a -c oka ̋à si�  nie -
wy star cza jà ce, a BRE Ubez pie cze -
nia nie mo ̋e uzy skaç ich na pod -
sta wie po sia da nych upraw nieƒ wy -
ni ka jà cych z po wszech nie obo wià -
zu jà cych prze pi sów pra wa.

2) W przy pad ku po by tu w szpi ta lu w wy ni ku
cho ro by lub nie szcz� Êli we go wy pad ku:
a) wnio sek o wy p∏a t�  Êwiad cze nia;
b) kse ro ko pi� kar ty in for ma cyj nej wy pi su

ze szpi ta la lub do ku ment po twier -
dza jà cy le cze nie szpi tal ne, wy da ny
przez le ka rza pro wa dzà ce go;

c) hi sto ri�  po by tu w szpi ta lu wraz
z do ku men ta cjà me dycz nà po -
twier dza jà cà wy stà pie nie cho ro by
lub nie szcz� Êli we go wy pad ku;

d) ko pi�  umo wy Kre dy tu wraz z ak tu -
al nie obo wià zu jà cym har mo no gra -
mem sp∏at;

e) in ne wska za ne przez BRE Ubez pie -
cze nia do ku men ty nie zb�d ne do po -
twier dze nia za sad no Êci zg∏o szo ne go
rosz cze nia, o ile do ku men ty wska za ne
w pkt. a -d oka ̋à si� nie wy star cza jà -
ce, a BRE Ubez pie cze nia nie mo ̋e
uzy skaç ich na pod sta wie po sia da -
nych upraw nieƒ wy ni ka jà cych z po -
wszech nie obo wià zu jà cych prze pi -
sów pra wa;



4. W przy pad ku po by tu w szpi ta lu w wy ni ku cho -
ro by lub nie szcz� Êli we go wy pad ku Êwiad cze nie
mie si�cz ne jest wy p∏a ca ne za ka˝ dy 30-dnio wy
okres po by tu w szpi ta lu, nie d∏u ̋ej jed nak ni̋
do koƒ ca trwa nia umo wy Kre dy tu, z za cho wa -
niem li mi tów od po wie dzial no Êci BRE Ubez pie -
cze nia oraz za sad okre Êlo nych w § 12.

5. BRE Ubez pie cze nia wy p∏a ca pierw sze Êwiad cze -
nie mie si�cz ne ty tu ∏em ubez pie cze nia po wa  ̋ne -
go za cho ro wa nia al bo ope ra cji chi rur gicz nej al bo
po by tu w szpi ta lu w wy ni ku cho ro by lub nie -
szcz� Êli we go wy pad ku w cià gu 30 dni od da ty
otrzy ma nia za wia do mie nia o zda rze niu, pod wa -
run kiem z∏o ̋e nia przez Ubez pie czo ne go nie zb�d -
nych do ku men tów uza sad nia jà cych rosz cze nie.

6. Je ̋e li wy ja Ênie nie oko licz no Êci ko niecz nych do
usta le nia od po wie dzial no Êci BRE Ubez pie cze -
nia al bo wy so ko Êci Êwiad cze nia w po wy˝ szym
ter mi nie nie b�  dzie mo˝ li we, pierw sze Êwiad -
cze nie mie si�cz ne wy p∏a ca ne jest w cià gu 14
dni li czàc od dnia, w któ rym przy za cho wa niu
na le ̋ y tej sta ran no Êci wy ja Ênie nie tych oko licz -
no Êci by ∏o mo˝ li we. Jed nak ̋e bez spor na cz�Êç
od szko do wa nia zo sta nie wy p∏a co na w ter mi nie
okre Êlo nym w ust. 4.

7. W przy pad ku po wa˝ ne go za cho ro wa nia al bo
ope ra cji chi rur gicz nej Êwiad cze nia mie si�cz ne
wy p∏a ca ne sà za okres po czàw szy od dnia
zg∏o sze nia po wa˝ ne go za cho ro wa nia al bo ope -
ra cji chi rur gicz nej przez Ubez pie czo ne go
przez ko lej ne 6 mie si�  cy, nie d∏u ̋ej jed nak ni̋
do koƒ ca trwa nia umo wy Kre dy tu. 

8. W ce lu po twier dze nia po wa˝ ne go za cho ro wa -
nia lub ope ra cji chi rur gicz nej, BRE Ubez pie -
cze nia ma pra wo ˝à da nia od Ubez pie czo ne go
pod da nia si�  ba da niom le kar skim u le ka rza me -
dy cy ny wska za ne go przez BRE Ubez pie cze nia.
Koszt tych ba daƒ po no si BRE Ubez pie cze nia.

9. W przy pad ku, gdy w okre sie ochro ny ubez pie -
cze nio wej Ubez pie czo ny prze szed∏ po wa˝ ne
za cho ro wa nie lub ope ra cj�  chi rur gicz nà wi�  cej
ni̋  je den raz, BRE Ubez pie cze nia nie po no si
od po wie dzial no Êci z ty tu ∏u ko lej ne go po wa˝ ne -
go za cho ro wa nia lub ope ra cji chi rur gicz nej, je -
˝e li okres po mi�  dzy po wa˝ ny mi za cho ro wa nia -
mi lub ope ra cja mi chi rur gicz ny mi by∏ krót szy
ni̋  6 mie si�  cy. 

10. W przy pad ku, gdy w okre sie ochro ny ubez pie -
cze nio wej Ubez pie czo ny prze by wa∏ w szpi ta lu
w wy ni ku cho ro by wi�  cej ni̋  je den raz, BRE
Ubez pie cze nia nie po no si od po wie dzial noÊç
z ty tu ∏u ko lej ne go po by tu w szpi ta lu w wy ni ku
cho ro by, je ̋ e li okres po mi�  dzy wy stà pie niem
ko lej nych cho rób, b�  dà cych przy czy nà po by tu
Ubez pie czo ne go w szpi ta lu by∏ krót szy ni̋
6 mie si�  cy.

11. Wy so koÊç Êwiad cze nia z ty tu ∏u po by tu w szpi -
ta lu w wy ni ku nie szcz� Êli we go wy pad ku usta la
si�  po stwier dze niu, ˝e ist nie je zwià zek przy -
czy no wy po mi�  dzy nie szcz� Êli wym wy pad kiem
a po by tem Ubez pie czo ne go w szpi ta lu.

12. W przy pad ku, gdy w sto sun ku do tej sa mej
umo wy Kre dy tu przy stà pi do Umo wy Ubez pie -
cze nia wi�  cej ni̋  je den Kre dy to bior ca, BRE
Ubez pie cze nia wy p∏a ci Êwiad cze nie z ty tu ∏u
zaj Êcia zda rze nia ubez pie cze nio we go pro por -
cjo nal nie do licz by Kre dy to bior ców.

13. Je ̋e li Ubez pie czo ny upo wa˝ ni Bank do otrzy -
my wa nia Êwiad czeƒ mie si�cz nych z ty tu ∏u ni -
niej sze go ubez pie cze nia, BRE Ubez pie cze nia
wy p∏a ca Êwiad cze nie bez po Êred nio na ra chu -
nek kre dy to wy Ubez pie czo ne go wska za ny
w umo wie Kre dy tu.

14. BRE Ubez pie cze nia wy p∏a ca Êwiad cze nie mie -
si�cz ne w wy so ko Êci i w ter mi nach wy ni ka jà -
cych z umo wy Kre dy tu, w∏a Êci wych dla za p∏a -
ty ra ty Kre dy tu, pod wa run kiem do pe∏ nie nia
przez Ubez pie czo ne go ter mi nów okre Êlo nych
w ni niej szym pa ra gra fie. 

15. BRE Ubez pie cze nia nie po no si od po wie dzial no -
Êci za kosz ty do dat ko we (kar ne od set ki, kosz -
ty upo mnie nia itp.), któ ry mi Bank ob cià ̋ y
Ubez pie czo ne go w zwiàz ku z nie za p∏a ce niem
lub nie ter mi no wym za p∏a ce niem ra ty Kre dy tu,
je ̋e li na stà pi ∏o ono wsku tek nie wy wià za nia si�
przez Ubez pie czo ne go z obo wiàz ków wy ni ka jà -
cych z ni niej szych OWU.

16. BRE Ubez pie cze nia za strze ga so bie pra wo do
we ry fi ka cji przed ∏o ̋o nych przez Ubez pie czo ne -
go do ku men tów.

17. BRE Ubez pie cze nia za strze ga so bie pra wo od -
mo wy lub za wie sze nia wy p∏a ty Êwiad cze nia
w przy pad ku, gdy Ubez pie czo ny nie do pe∏ ni
obo wiàz ków, o któ rych mo wa w ni niej szym pa -
ra gra fie, a ma to wp∏yw na od po wie dzial noÊç
BRE Ubez pie cze nia. 

18. W przy pad ku udzie le nia Kre dy tu in dek so wa ne -
go kur sem wa lu ty ob cej wy p∏a ta Êwiad cze nia
na stà pi w z∏o tych pol skich we d∏ug kur su prze -
wi dzia ne go w umo wie Kre dy tu dla sp∏a ty rat
Kre dy tu, obo wià zu jà ce go na dzieƒ sp∏a ty da nej
ra ty Kre dy tu.

§ 14
Po sta no wie nia koƒ co we

1. Wszel kie zmia ny Umo wy Ubez pie cze nia wy ma -
ga jà za cho wa nia for my pi sem nej pod ry go rem
nie wa˝ no Êci. BRE Ubez pie cze nia po twier dzi
uzgod nio nà zmia n�  Umo wy Ubez pie cze nia wy -
sta wia jàc aneks do Umo wy Ubez pie cze nia.

2. Je ̋ e li oso ba upraw nio na do wy stà pie nia
z rosz cze niem nie zga dza si�  z de cy zja mi BRE
Ubez pie cze nia co do od mo wy za spo ko je nia
rosz cze nia al bo wno si in ne skar gi lub za ̋a le -
nia, mo ̋e ona wy stà piç z wnio skiem o po now -
ne roz pa trze nie spra wy.

3. Wnio sek, o któ rym mo wa w ust. 2 zo sta nie
roz pa trzo ny w cià gu 30 dni od da ty wp∏y wu do
BRE Ubez pie cze nia.

4. Po nad to, je ̋e li Ubez pie czo ny lub oso ba upraw -
nio na do wy stà pie nia z rosz cze niem nie zga -
dza si�  z de cy zja mi BRE Ubez pie cze nia, co do
od mo wy za spo ko je nia rosz cze nia, mo ̋ e
wnieÊç skar g�  lub za ̋a le nie do Rzecz ni ka
Ubez pie czo nych dzia ∏a jà ce go zgod nie z prze pi -
sa mi usta wy z dnia 22 ma ja 2003 ro ku o nad -
zo rze ubez pie cze nio wym i eme ry tal nym oraz
Rzecz ni ku Ubez pie czo nych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1153 z póên. zm.).

5. W za kre sie opo dat ko wa nia Êwiad czeƒ na le˝ -
nych z ty tu ∏u Umo wy Ubez pie cze nia za sto so -
wa nie ma jà od po wied nio obo wià zu jà ce prze pi -
sy pra wa po dat ko we go.

6. Po wódz two o rosz cze nie z Umo wy Ubez pie -
cze nia mo ̋e zo staç wy to czo ne al bo we d∏ug
prze pi sów o w∏a Êci wo Êci ogól nej, al bo przed
sà dem w∏a Êci wym dla miej sca za miesz ka nia
lub sie dzi by Ubez pie cza jà ce go, Ubez pie czo ne -
go, Upraw nio ne go z ty tu ∏u Umo wy Ubez pie -
cze nia. 

7. W spra wach nie ure gu lo wa nych ni niej szy mi
OWU sto su je si�  prze pi sy pra wa pol skie go,
w tym Ko dek su cy wil ne go, usta wy o dzia ∏al no -
Êci ubez pie cze nio wej oraz in ne obo wià zu jà ce
ak ty praw ne.

8. Ni niej sze Ogól ne Wa run ki Ubez pie cze nia zo -
sta ∏y za twier dzo ne uchwa ∏à Za rzà du BRE
Ubez pie cze nia TU S.A. nr BRE -TU/2007/12/1/2
z dnia 03.12.2007 r. i wcho dzà w ˝y cie z dniem
02.01.2008 r.

Informacja Prawna  
Wzwiąz ku zwej ściem wży cie Usta wy z dnia 5 sierp nia 2015 r. o roz pa -
try wa niu re kla ma cji przez po mio ty ryn ku fi nan so we go ioRzecz ni ku Fi -
nan so wymod11 paź dzier ni ka2015 r. ule ga ją zmia nie za sa dy skła da -
nia i roz pa try wa nia re kla ma cji na usłu gi świad czo ne przez pod mio ty
ryn ku fi nan so we go.

1. Wkaż dym przy pad ku oso ba upraw nio na zUmo wy Ubez pie cze nia
mo że wno sić Re kla ma cje. Re kla ma cja to wy stą pie nie, wtym skar -
ga iza ża le nie, skie ro wa ne doTo 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 cje moż na skła dać w na stę pu ją cy spo sób:
• To wa rzy stwu BRE Ubez pie cze nia TU iR S.A.: 

— ust nie – te le fo nicz nie pod nr te le fo nu +48 22 444 70 00
(koszt po łą cze nia zgod nie z ta ry fą ope ra to ra) al bo oso bi -
ście pod czas wi zy ty w jed no st ce To wa rzy stwa,

— w for mie elek tro nicz nej na ad res e -ma il: 
ser wis@axau bez pie cze nia.pl

— w for mie pi sem nej – oso bi ście w sie dzi bie To wa rzy -
stwa – BRE Ubez pie cze nia TU iRS.A. wWar sza wie, ul. Ks. I.
Sko rup ki 5, al bo 

— dro gą pocz to wą na ad res:
BRE Ubez pie cze nia TU iR S.A.
Ul. Ks. I. Sko rup ki 5, 00-963 War sza wa

3. Re kla ma cja mo że być zło żo na w każ dej jed no st ce To wa rzy stwa
ob słu gu ją cej klien tów. 

4. Od po wiedź To wa rzy stwa naRe kla ma cję zo sta nie udzie lo naw for -
mie pi sem nej lub za po mo cą in ne go trwa łe go no śni ka in for ma cji
al bo pocz tą elek tro nicz ną, je że li 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 po po wzię ciu za strze żeń
uła twi i przy spie szy rze tel ne jej roz pa trze nie. 

6. Wprzy 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, przy skła da niu Re kla ma cji, na le ży
po dać na stę pu ją ce da ne: imię, na zwi sko, ad res doko 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 na Re 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. W szcze gól nie skom pli ko wa nych przy pad kach, unie moż li wia ją -
cych roz pa trze nie Re kla ma cji i udzie le nie od po wie dzi w ter mi -
nie 30 dni, To wa rzy stwo w tym ter mi nie wy śle in for ma cję o przy -
czy nie nie moż no ści roz pa trze nia Re kla ma cji. W ta kim przy pad -
ku od po wiedź na Re kla ma cję zo sta nie udzie lo na nie póź niej niż
w ter mi nie 60 dni od dnia jej otrzy ma nia. 

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 stwa wy ra żo nym w od po wie dzi na Re kla ma cję,
mo że wy stą pić z wnio skiem o roz pa trze nie spra wy do Rzecz ni -
ka Fi nan so we go. Oso ba skła da ją ca Re kla ma cję mo że rów nież
wy stą pić do są du po wszech ne go z po wódz twem prze ciw ko To -
wa rzy stwu tj. BRE Ubez pie cze nia To wa rzy stwo Ubez pie czeń
i Re ase ku ra cji S.A. we dług wła ści wo ści okre ślo nej po ni żej:

— do 31 grud nia 2015 r.

Po wódz two o rosz cze nia wy ni ka ją ce z Umo wy Ubez pie cze nia
moż na wy to czyć al bo we dług prze pi sów o wła ści wo ści ogól nej
al bo przed sąd 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, upo sa żo ne go lub upraw -
nio ne go z Umo wy Ubez pie cze nia.

— od 1 stycz nia 2016 r.

Po wódz two o rosz cze nie wy ni ka ją ce z Umo wy Ubez pie cze nia
moż nawy to czyć we dług prze pi sów owła ści wo ści ogól nej al bo przed
sąd 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 zUmo wy Ubez pie cze nia.
Po wódz two o rosz cze nie wy ni ka ją ce z Umo wy Ubez pie cze nia moż -
nawy 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 z Umo wy Ubez pie cze nia.

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

11. To wa rzy stwo pod le ga nad zo ro wi Ko mi sji Nad zo ru Fi nan so we go. 

W przypadku zajścia zdarzenia objętego
ochroną ubezpieczeniową prosimy o kontakt

z Centrum Pomocy BRE Ubezpieczenia
pod nr tel.: 0 801 884 444,

+48 22 459 10 00. 

Nr polisy generalnej 9000017

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

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
KRS 0000271543 • REGON 140806789 • NIP 107 000 61 55 
Wysokość Kapitału Zakładowego: 12941177 PLN opłacony w całości

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.

Aktualnie kapitał zakładowy wynosi 15 941 177,00 zł (wpłacony w całości). Zasady oferowania oraz obsługi produktów pozostają bez zmian.

Od listopada 2013 r. zmienia się nazwa firmy i skrót Banku z „BRE Bank Spółka Akcyjna“ i „BRE Bank S.A.“ na „mBank Spółka Akcyjna“ oraz „mBank S.A.“ 
W związku z powyższym zmienia się nazwę „MultiBank” na „mBank”. Zasady oferowania oraz obsługi produktów pozostają bez zmian.

UWAGA! Z dniem 6.11.2009 r. 
Towarzystwo BRE Ubezpieczenia TU S.A.
zmieniło nazwę na BRE Ubezpieczenia

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
w skrócie BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.


