
Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Twoje OC i Twoja Podróż”
mającezastosowaniedoUbezpieczeniaKosztówLeczenia,Natychmia-
stowejPomocyAssistanceiTransportuMedycznego,PobytuwSzpitalu,
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, Opóźnienia Dostarczenia
Bagażu Podróżnego, Utraty lub Uszkodzenia Bagażu Podróżnego,
Opóźnienia Odlotu, Rabunku Rzeczy Osobistych, Odwołania lub
Skrócenia Podróży Zagranicznej, Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu
Prywatnym dla Posiadaczy kart kredytowych wydanych przez
mBank S.A., zwane w dalszej części OWU „Twoje OC i Twoja
Podróż”, stanowią podstawę zawarcia Umowy Ubezpieczenia,
zwanej dalej Umową, pomiędzy BRE Ubezpieczenia Towarzystwem
Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółką Akcyjną, zwaną dalej BRE Ubez-
pieczenia, amBankiemSpółkąAkcyjną, zwanymdalejBankiem.

I. Postanowienia ogólne
§ 1

Definicje pojęć

1. BRE Ubezpieczenia zobowiązuje się wypłacić świadczenie lub
odszkodowaniewprzypadkuzajściazdarzeniaobjętegoochroną
ubezpieczeniową,nawarunkachokreślonychwOWU„TwojeOC
iTwojaPodróż”.

2. TerminyużytewOWU„TwojeOC iTwojaPodróż”oznaczają:

1) Bagaż podróżny– przedmioty osobistego użytku zwyczajo-
wo zabierane w podróż zagraniczną stanowiące własność
Ubezpieczonego, tj.: walizy, nesesery, torby, paczki, plecaki
lub innepojemniki bagażuwrazz ich zawartością, do której
zalicza się odzież, obuwie, środki higieny osobistej, kosme-
tyki, kosmetyczki, książki, zegarki, okulary;

2) Centrum Alarmowe – jednostka organizacyjna wskazana
przezBREUbezpieczenia,doktórejUbezpieczonyzobowią-
zany jest zgłosić zaistnienie zdarzenia objętego ochroną
ubezpieczeniową zwyłączeniem zdarzenia ubezpieczenio-
wegowramachUbezpieczeniaOdpowiedzialnościCywilnej
wŻyciuPrywatnym;

3) CentrumPomocyBREUbezpieczenia–jednostkaorganiza-
cyjna wskazana przez BRE Ubezpieczenia, do której Ubez-
pieczony zobowiązany jest zgłosić zaistnienie zdarzenia
wramachUbezpieczeniaOdpowiedzialnościCywilnejwŻyciu
Prywatnym;

4) Choroba – zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu, pro-
wadzące do nieprawidłowej reakcji układów lub narządów
na bodźce środowiska wewnętrznego lub zewnętrznego,
powodującezmianyczynności całegoustroju;

5) Choroba przewlekła–chorobamającadługotrwałyprzebieg,
trwająca zwykle miesiącami lub latami, leczona w sposób
stały lubokresowy;

6) Dziecko–dzieckowłasne lubprzysposobioneUbezpieczo-
nego, które w dniu zaistnienia nieszczęśliwego wypadku
Ubezpieczonegonieukończyło 18 lat;

7) Ekstremalnewarunkiklimatyczneczyprzyrodnicze–tereny
wymagające użycia sprzętu zabezpieczającego lub asekura-
cyjnego: pustynia, terenywysokogórskie (powyżej 5500m
n.p.m.), busz, tundra, tajga, arktyka, antarktyka, dżungla,
tereny lodowcowe i terenyśnieżne

8) Franszyza redukcyjna – ograniczenie odpowiedzialności
BRE Ubezpieczenia, polegające na obniżeniu należnego
odszkodowania o określoną kwotę wg postanowień OWU
„TwojeOC iTwojaPodróż”;

9) Hospitalizacja– leczeniewszpitalu trwającenieprzerwanie
co najmniej 24 godziny, powstałe w wyniku następstwa
zdarzenia losowego;

10) Karta–kartakredytowagłówna lubdodatkowa,wydawana
przezBanknapodstawieUmowyokorzystanie zkarty;

11) Kosztyleczenia–niezbędnekoszty,uzasadnionezmedycz-
negopunktuwidzenia,poniesionewzwiązkuzzaistnieniem
zdarzenia losowego;

12) Kraj rezydencji – kraj inny niż RP, którego obywatelstwo
posiadaUbezpieczony,niezależnieodtegoczyposiadaoby-
watelstwopolskie, gdzie posiadaprawodoprzebywania
napobyt stały lub czasowy;

13) Lekarz prowadzący–osobaposiadającauprawnieniadowy-
konywaniazawodulekarza,realizującaświadczeniamedyczne
wobecUbezpieczonego;

14) Miejsce zamieszkania–miejsce zamieszkaniaUbezpieczo-
nego na terytorium RP, zgłoszone Ubezpieczającemu jako
adresdokorespondencji;

15) Nagłe zachorowanie – choroba, która wystąpiła w okresie
ochrony ubezpieczeniowej w sposób nagły, niepowiązana
przyczynowo z wcześniejszymi zachorowaniami Ubezpie-
czonegoiwymagającazasięgnięcianatychmiastowejlubpilnej
pomocymedycznejzpowoduzagrożeniażycia lubzdrowia.
Udarmózgu izawałsercasąuznawanezanagłezachorowa-
nie, jeżeli uUbezpieczonegonie zdiagnozowanowcześniej
żadnejznastępującychchorób:nadciśnienietętnicze,chorobę
wieńcową,miażdżycę,migotanieprzedsionków (napadowe
iutrwalone), żylnąchorobęzakrzepowo-zatorową,cukrzycę,
zaburzenia lipidowe;

16) Nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie spowodowane
przyczynązewnętrzną,niezależneodwoliUbezpieczonego.
Zanieszczęśliwywypadeknieuznajesięchoróbnawetwystę-
pującychnagle;

17) Osoba bliska – osoba, pozostająca z Ubezpieczonymwe
wspólnymgospodarstwiedomowymtj.współmałżonek,part-
ner,dzieci rodzeństwo, rodzice,dziadkowieUbezpieczonego
lub inneosoby;

18) Osoba towarzysząca – osoba, odbywająca Podróż zagra-
niczną lubPodróżna terenieRPwrazzPosiadaczemKarty;

19) Osobawezwanadotowarzyszenia–wskazanaprzezUbez-
pieczonego osoba zamieszkująca na terenie RP, która
w przypadku braku Osoby towarzyszącej przyjedzie w celu
towarzyszeniaUbezpieczonemuwtrakcieleczeniaodbywa-
jącegosię zagranicąRP;

20) Pobyt w szpitalu – stałe, nieprzerwane przebywanie Ubez-
pieczonego w szpitalu (bądź w szpitalach, jeżeli zmiana
szpitala nastąpiła w ramach kontynuacji leczenia) w celu
leczenia,trwająceniekrócejniż2dnioddniaprzyjęciaUbez-
pieczonegodoszpitala,dodniawypisaniaUbezpieczonego
ze szpitala;

21) Podróż zagraniczna–wyjazdUbezpieczonegopozagranicę
RP, któregopocząteknastępuje:

a) wmomencieopuszczeniamiejscazamieszkaniawRP,
akoniecwmomenciepowrotudomiejscazamieszkania
wRP–dlaUbezpieczeniaOpóźnieniaOdlotu,Rabunku
RzeczyOsobistych,UbezpieczeniaOdwołanialubSkró-
ceniaPodróżyZagranicznej,UbezpieczeniaOpóźnienia
DostarczeniaBagażuPodróżnego,UbezpieczeniaUtraty
lubUszkodzeniaBagażuPodróżnego;

b) wmomencie przekroczenia granicy RPprzywyjeździe,
a koniec w momencie przekroczenia granicy RP przy
powrociedoRP–dlaubezpieczeniaKosztówLeczenia,
Natychmiastowej Pomocy Assistance i Transportu Me-
dycznego,UbezpieczeniaPobytuWSzpitalu,Ubezpie-
czeniaNastępstwNieszczęśliwychWypadków;

22) PodróżnaterenieRP–pobytUbezpieczonegonaterenieRP
odbywający się w odległości nie mniejszej niż 50 km od
Miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, którego początek
następujewmomencieopuszczeniaMiejscazamieszkania,
a koniecwmomenciepowrotudoMiejscazamieszkania;

23) PolisaGeneralna–dokumentpotwierdzającyzawarcieUmowy
pomiędzyBREUbezpieczeniaaBankiem;

24) PosiadaczKarty–osobafizyczna,uprawnionadokorzystania
zKartynamocyUmowyokorzystaniezKarty;

25) Przewoźnik zawodowy – przedsiębiorstwo posiadające
wszelkie zezwolenia umożliwiające wykonywanie płatnego
przewozuosóbśrodkamitransportulądowego,kolejowego,
wodnego lub lotniczego;

26) Rabunek–zabórmieniazzastosowaniemprzemocyfizycznej
lubgroźbynatychmiastowegojejużyciawobecUbezpieczo-
negobądźzdoprowadzeniemUbezpieczonegodonieprzy-
tomności lubbezbronności;

27) Roczny okres ubezpieczenia– 12miesięczny okres liczony
dlakażdegoUbezpieczonegooddniaaktywacjiKarty lubjej
rocznicy;

28) RP–Rzeczpospolita Polska;

29) Rzeczy osobiste – następujące rzeczy stanowiące bagaż
podręcznyUbezpieczonego:

a) portfelwrazzawartością

b) klucze

c) dokumenty: dowód osobisty, paszport, legitymacja
szkolna/studencka, prawo jazdy

d) okulary

e) przenośnaelektronika:telefon,mp3,mp4,GPS,ebook

wrazzpojemnikiembagażu,wktórymsąprzechowywane;

30) Sporty i aktywności wysokiego ryzyka – alpinizm, wspi-
naczkawysokogórskaiskałkowa,baloniarstwo, lotniarstwo,
motolotniarstwo, paralotniarstwo, szybownictwo oraz pilo-
towanie jakichkolwiekstatkówpowietrznych(zgodniezdefi-
nicjąustawyprawolotnicze), rafting,skokidowodylubinne
sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, nurkowanie
przyużyciusprzętuspecjalistycznegooraznatzw.bezdechu
(Freediving),narciarstwo,snowboard,skokinagumowejlinie,
spadochroniarstwo,speleologia,sportymotoroweimotoro-
wodne,sportyisztukiwalki,myślistwo,jazdakonna,bobsleje,
skoki narciarskie, jazda na nartach wodnych, kitesurfing,
heliskiing,heliboarding,mountainboarding,parkur,freerun,
B.A.S.E. jumping,downhill, streetluge,udziałwwyścigach
wszelkiegorodzaju,orazjazdachpróbnych,atakżepróbach
szybkościowych poza lekkoatletyką i pływaniem, a także
uczestniczeniewwyprawachsurvivalowych lubwyprawach
domiejsccharakteryzującychsięekstremalnymiwarunkami
klimatycznymi czyprzyrodniczymi;

31) Suma ubezpieczenia–kwota stanowiącagórny limit odpo-
wiedzialności BRE Ubezpieczenia za wszystkie zdarzenia
objęteochronąubezpieczeniowąwramachposzczególnych
ubezpieczeń.Ustala sięnastępująceSumyubezpieczenia:

a) SumaUbezpieczeniaKosztówLeczenia,

b) Suma Ubezpieczenia Natychmiastowej Pomocy Assi-
stance i TransportuMedycznego,

c) SumaUbezpieczeniaPobytuwSzpitalu,

d) Suma Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych
Wypadków,

e) SumaUbezpieczeniaOpóźnieniaDostarczeniaBagażu
Podróżnego,

f) Suma Ubezpieczenia Utraty lub Uszkodzenia Bagażu
Podróżnego,

g) SumaUbezpieczeniaOpóźnieniaOdlotu,

h) SumaUbezpieczeniaRabunkuRzeczyOsobistych,

i) SumaUbezpieczeniaOdwołanialubSkróceniaPodróży
Zagranicznej.

Suma ubezpieczenia ustalana jest łącznie na wszystkich
Ubezpieczonych objętych ochroną w ramach jednej Karty
naRocznyokresubezpieczenia;

32) Suma Gwarancyjna–kwota stanowiąca górny limit odpo-
wiedzialności BRE Ubezpieczenia za wszystkie zdarzenia
objęte ochroną ubezpieczeniową z tytułu Ubezpieczenia
OdpowiedzialnościCywilnejwŻyciuPrywatnymwRocznym
okresieubezpieczenia;

33) Szpital– zakład lecznictwa zamkniętego przeznaczony dla
chorych, wymagających opieki leczniczej, zabiegów opera-
cyjnychlubzabiegówdiagnostycznych,zapewniającychorym
całodobowąopiekęśredniegoiwyższegopersonelumedycz-
nego. Definicja szpitala nie obejmuje ośrodków pomocy
społecznej, domówpomocyspołecznej, ośrodkówdlapsy-
chicznie chorych, hospicjówonkologicznych, ośrodkówdla
leczenia uzależnień, ośrodków sanatoryjnych, ośrodków,
szpitali i oddziałów rehabilitacyjnych oraz ośrodkówwypo-
czynkowych;

34) Terroryzm/sabotaż – nielegalne akcje indywidualne lub
grupowe organizowane zpobudekpolitycznych, religijnych
lub ideologicznych skierowane przeciwko osobom lub
obiektom:

a) wceluzastraszenialudnościidezorganizacjiżyciapublicz-
nego(terroryzm),

b) wceludezorganizacji funkcjonowaniatransportupublicz-
nego,zakładówprodukcyjnychlubusługowych(sabotaż);

35) Trwałe inwalidztwo–całkowita fizycznautrata lubcałkowita
i trwałautratawładzynadnarządami luborganamiorazinne
poważne uszkodzenia ciała wymienione w Tabeli Trwałego
Inwalidztwazamieszczonejw§14niniejszychOWU;

36) Ubezpieczający–Bank,zawierającyUmowę izobowiązany
doopłacania składki;

37) Ubezpieczony–PosiadaczKartywrazzniewięcejniżdwiema
Osobami towarzyszącymi;Ubezpieczonymmożebyćosoba
fizyczna, któranieukończyła 70. roku życia;

38) Umowa–UmowaUbezpieczeniazawartapomiędzyBankiem
aBREUbezpieczenia,napodstawiepostanowieńniniejszych
OWU„TwojeOCiTwojaPodróż”,potwierdzonaPolisąGene-
ralną;

39) Umowa o korzystanie z Karty – umowa będąca podstawą
wydaniaKarty regulującazasady jej używania;

40) Uposażony – osoba (lub osoby) wskazana pisemnie przez
Ubezpieczonego, jakouprawnionadootrzymaniaświadcze-
nia w przypadku śmierci Ubezpieczonego będącej następ-
stwem nieszczęśliwego wypadku. Jeżeli Ubezpieczony
niewskazałUposażonego,Uposażonyzmarłprzedśmiercią
Ubezpieczonego lub umyślnie przyczynił się do śmierci
Ubezpieczonego świadczenie wypłacane jest członkom
rodziny Ubezpieczonego z pominięciem Uposażonego,
według następującej kolejności:

a) małżonkowi,

b) dzieciom, w równych częściach, jeśli brak jest współ-
małżonka,

c) rodzicom, w równych częściach, jeśli brak jest współ-
małżonka i dzieci,

d) rodzeństwuwrównychczęściach, jeślibrakjestwspół-
małżonka, dzieci i rodziców,

e) innymustawowymspadkobiercomwrównychczęściach;
jeślibrakjestmałżonka,dzieci, rodzicówi rodzeństwa;

41) Wartość odtworzeniowa–wartośćodpowiadającakosztom
zakupu,naprawylubodbudowy;stosowanadlaprzedmiotów,
którychwieknieprzekracza2 lat;

42) Wartośćrzeczywista–wartośćodtworzeniowapomniejszona
ozużycietechniczne(dlaelektronikiprzyjmujesię10%rocznie)
stosowanadlaprzedmiotów,którychwiekprzekracza2 lata;

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
„TWOJE OC I TWOJA PODRÓŻ”

DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ mBank S.A.



43) Wykonywaniepracyzagranicą–podjęcieprzezUbezpieczo-
negowtrakciePodróżyzagranicznejjakiejkolwiekdziałalności
zawodowejwformiezatrudnienia lubzarobkowanianapod-
stawie umowy z zagranicznym pracodawcą, bez względu
napodstawęprawną,wtymdziałanianiewynikającezesto-
sunkupracyidziałanianiezarobkowetypuwolontariat,nieod-
płatnepraktyki zawodowe,

44) Wykonywanie pracy o wysokim stopniu ryzyka–podjęcie
przez Ubezpieczonego w trakcie Podróży zagranicznej lub
Podróży na terenie RP, bez względu na podstawę prawną,
czynności związanych z pracami fizycznymi remontowo-bu-
dowlanymi(takżeświadczonyminieodpłatnienarzeczosób
trzecich),pracaminawysokościachpowyżej5metrów,pracami
pod ziemią, pracami z użyciem materiałów wybuchowych
jakrównieżpracamifizycznymiwprzemyślewydobywczym,
hutniczym,stoczniowym,budowlanym,atakżepracapilotów,
stewardess, kucharzy, rzeźników.

45) Wojna–wojnadomowa,konfliktzbrojnyzinnympaństwem,
bunt,przewrót,działaniesiłzbrojnych,wprowadzeniestanu
wojennego lubwyjątkowego;

46) Zamieszki–gwałtownedemonstracjelubwrogieakcjeskie-
rowaneprzeciwkowładzy, którychcelem jestzmiana istnie-
jącegoporządkuprawnego;

47) Zdarzenie losowe – nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy
wypadek.

II. Zakres ubezpieczenia
§ 2

Umowaobejmuje:

Nazwa Ubezpieczenia Zasięg Ubezpieczenia

UbezpieczenieKosztówLeczenia PodróżZagraniczna

UbezpieczenieNatychmiastowej PodróżZagraniczna
PomocyAssistance +Podróżna terenieRP

Ubezpieczenie Transportu PodróżZagraniczna
Medycznego

UbezpieczeniePobytuwSzpitalu PodróżZagraniczna

UbezpieczenieNastępstw PodróżZagraniczna
NieszczęśliwychWypadków

UbezpieczenieOpóźnienia PodróżZagraniczna
DostarczeniaBagażuPodróżnego +Podróżna terenieRP

UbezpieczenieUtraty lub PodróżZagraniczna
UszkodzeniaBagażuPodróżnego +Podróżna terenieRP

UbezpieczenieOpóźnieniaOdlotu PodróżZagraniczna

UbezpieczenieRabunku PodróżZagraniczna
RzeczyOsobistych

UbezpieczenieOdwołania PodróżZagraniczna
lubSkróceniaPodróżyZagranicznej

UbezpieczenieOdpowiedzialności Obszar RP
CywilnejwŻyciuPrywatnym

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia,
Natychmiastowej Pomocy Assistance

i Transportu Medycznego
§ 3

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

1. Przedmiotem ubezpieczenia Kosztów Leczenia i Transportu Me-
dycznego jest ryzyko nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego
wypadkuzaistniałepodczasPodróżyzagranicznej.

2. PrzedmiotemubezpieczeniaNatychmiastowejPomocyAssistance
jest ryzyko nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku
zaistniałepodczasPodróżyzagranicznej lubPodróżynaterenieRP.

3. Zakresemubezpieczeniaobjętesą:

1) koszty leczenia poniesione przez Ubezpieczonego, który
w trakcie Podróży zagranicznej musiał niezwłocznie poddać
się leczeniuwzwiązkuzezdarzeniemlosowym,

2) organizacja i pokrycie kosztówzwiązanych ze świadczeniem
natychmiastowej pomocy Ubezpieczonemu w trakcie jego
Podróży zagranicznej lub Podróży na terenie RP (natychmia-
stowapomocassistance)wzwiązkuzezdarzeniemlosowym,

3) organizacja i pokrycie kosztów transportu medycznego
w związku ze zdarzeniem losowym zaistniałym w trakcie
Podróży zagranicznej.

§ 4
Koszty Leczenia

1. BREUbezpieczenia pokrywa, dowysokości Sumyubezpieczenia
Kosztów Leczenia, następujące udokumentowane koszty:

1) przepisanych przez lekarza, a także przedmiotów służą-
cych do aplikacji leku, za wyjątkiem odżywek, środków
wzmacniających i preparatów kosmetycznych,

2) konsultacji lekarskich wraz z dojazdem lekarza z naj-
bliższej placówki służby zdrowia do miejsca zakwatero-
wania Ubezpieczonego, w przypadku gdy wymaga tego
jego stan zdrowia,

3) leczenia, zabiegów i operacji, których przeprowadzenia
niemożnabyło, zewzględunastanzdrowiaUbezpieczo-
nego, odłożyćdoczasupowrotudoRP.CentrumAlarmowe
dokonuje wyboru szpitala, który najlepiej odpowiada
stanowi zdrowia Ubezpieczonego, rezerwuje miejsce
i jeśli wymaga tego stan zdrowia Ubezpieczonego, orga-
nizuje dowóz do szpitala środkiem transportu medycz-
nego, informuje szpital o warunkach płatności oraz po-
zostaje w ciągłym kontakcie ze szpitalem. BRE Ubezpie-
czenia pokrywa uzasadnione i udokumentowane koszty
Hospitalizacji poprzez bezpośrednie wpłaty na konto
szpitala,

4) naprawy lub zakupu środków ochronnych i pomocniczych
oraz naprawy protez w przypadku, gdy ich uszkodzenie
związane było z nieszczęśliwym wypadkiem (z wyjątkiem
protez stomatologicznych i sztucznych zębów).

§ 5
Natychmiastowa Pomoc Assistance

(dla Podróży zagranicznej i Podróży na terenie RP)

1. W ramach Natychmiastowej Pomocy Assistance, w przypadku
zdarzenia losowegow trakcie Podróży zagranicznej,BREUbezpie-
czeniagwarantujedowysokościSumyubezpieczeniaNatychmia-
stowej PomocyAssistance iTransportuMedycznegonastępujące
usługi i świadczenia:

1) organizacjęŚwiadczeńwymienionychw§4;

2) pomocprawnąpowypadkusamochodowym–wprzypadku,
gdy Ubezpieczony zostanie aresztowany lub będzie groziło
mu aresztowanie wskutekwypadku samochodowego poza
granicami RP, CentrumAlarmowe zorganizuje wszelką nie-
zbędnąpomocosobyświadczącejpomocprawnąorazpokryje
koszty jejwynagrodzeniaponiesionewskutektegowypadku.
Kosztypomocyprawnejpowypadkusamochodowympokry-
wanesąmaksymalniedowysokości2 500 PLN;

3) wypłatęzaliczkinapoczetkaucjizwiązanejzwypadkiemsamo-
chodowym–wprzypadku,gdyUbezpieczonyzostaniearesz-
towanylubbędziegroziłomuaresztowaniewskutekwypadku
samochodowegopozagranicamiRP,CentrumAlarmowewy-
płaci zaliczkę naopłacenie kaucji w celu uniknięcia areszto-
wania.Ubezpieczonyzobowiązany jestdozwrotukaucjinaj-
później w ciągu 30 dni odmomentu odzyskania wpłaconej
sumyodwłaściwychwładz.Wypłata zaliczki napoczet kaucji
związanejzwypadkiemsamochodowymniemożebyćwyższa
niż8 000 PLN;

4) pokryciekosztówpodróżyOsobywezwanejdo towarzyszenia
– jeżeli stan zdrowia/stan fizyczny Ubezpieczonego nie po-
zwala na jego powrót do RP i zachodzi konieczność jego
hospitalizacji przezokresdłuższyniż 10dni,BREUbezpiecze-
niazorganizujeipokryjekosztdojazdujednejOsobywezwanej
do towarzyszenia w postaci biletu lotniczego klasy ekono-
micznej, biletu kolejowegoklasypierwszej lub innego środka
transportuwobiestrony,zgodniezwyboremOsobywezwanej
do towarzyszeniaw celu zapewnienia opieki nadUbezpie-
czonym. Koszty podróżyOsobywezwanej do towarzyszenia
pokrywanesąmaksymalniedowysokości8 000 PLN;

5) Przekazywanie informacji – w razie zaistnienia nieprzewi-
dzianegozdarzenianiezależnegoodUbezpieczonego,które
spowodowało opóźnienie lub zmianę przebiegu podróży
Ubezpieczonego, Centrum Alarmowe na życzenie Ubezpie-
czonego przekaże niezbędne informacje rodzinie, lub innej
wskazanejosobie,a takżeudzielipomocyprzyzmianie rezer-
wacji hotelu, wypożyczalni samochodów, biletu lotniczego,
kolejowego,autobusowego lubnaprom,statek.

6) Pomoc w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów nie-
zbędnychwczasiepodróży–CentrumAlarmowepoinformuje
Ubezpieczonegooniezbędnychdziałaniach, jakienależypod-
jąćwceluuzyskaniadokumentówzastępczych.

2. WramachNatychmiastowejPomocyAssistance,wtrakciePodróży
naterenieRP,BREUbezpieczeniagwarantujedowysokościSumy
ubezpieczenia Natychmiastowej PomocyAssistance i Transportu
Medycznegonastępująceusługi i świadczenia:

1) Koszty powrotu towarzyszących osóbbliskichUbezpieczo-
nego–wprzypadkuorganizacji transportuUbezpieczonego
bądź jego zwłok, Centrum Alarmowe zorganizuje i opłaci
transport osób bliskich Ubezpieczonego, którzy odbywali
wrazzUbezpieczonympodróżnaterenieRP,dowskazanego
przeznichmiejscana terenieRP.Kosztypowrotupokrywane
sąmaksymalniedołącznejwysokości1000PLNorazwyłącznie
wprzypadku,gdypowrótniemógłnastąpićprzywykorzystaniu
wcześniej zaplanowanegośrodka transportu.

2) Koszty opieki nad towarzyszącymi Dziećmi – w przypadku
Hospitalizacji lub śmierci Ubezpieczonego, jeżeli zdarzenia
te były następstwem nieszczęśliwego wypadku, Centrum
Alarmowe organizuje i pokrywa koszty powrotu do Miejsca
zamieszkaniadziecka/dziecipodróżującychwspólniezUbez-
pieczonym,jeśli nie towarzyszy imżadnaosobapełnoletnia.
Podróżdziecka/dzieci doMiejscazamieszkaniaodbywasię
podopiekąprzedstawicielaBREUbezpieczenia.Kosztypodróży
pokrywanesąmaksymalniedołącznejwysokości1 000 PLN
oraz wyłącznie w przypadku, gdy powrót nie mógł nastąpić
przywykorzystaniuwcześniej zaplanowanego środka trans-
portu.Doczasuorganizacjitransportudziecka/dziecidoMiejsca
zamieszkania, BREUbezpieczenia pokrywakoszty zakwate-
rowania, wyżywienia i opieki nad dzieckiem/dziećmi przez
okres nie dłuższy niż 3 dni, w limicie za jeden dzień pobytu
do wysokości 300 PLN na każde dziecko.

3) Koszty pobytu i podróży powrotnej Osoby towarzyszącej
–wprzypadkukoniecznościHospitalizacji Ubezpieczonego
wwynikunieszczęśliwegowypadku,CentrumAlarmoweorga-
nizuje i pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia (przez
okresniedłuższyniż7dni,wlimicie200PLNnajedendzień
pobytu) i podróży powrotnej Osoby towarzyszącej Ubezpie-
czonemu, jeżeli jej obecnośćwydłużasięponadplanowany
termin powrotu do Miejsca zamieszkania i jest konieczna
i zalecona na piśmie przez lekarza prowadzącego leczenie
Ubezpieczonego. Kosztypodróżypokrywane sąmaksymalnie
dowysokości 1 000 PLNorazwyłączniewprzypadku, gdypo-
wrót niemógł nastąpić przy wykorzystaniu wcześniej zapla-
nowanegośrodka transportu.

4) Koszty podróżyOsobywezwanej do towarzyszenia – jeżeli
UbezpieczonemuwpodróżynaterenieRPnietowarzyszyżadna
osobapełnoletnia,aprzewidywanyokresHospitalizacji,której
Ubezpieczonyzostał poddany, jest dłuższyniż 7 dni, Centrum

Alarmowe organizuje podróż Osoby wezwanej do towarzy-
szenia,domiejscahospitalizacji izpowrotemdomiejscaza-
mieszkania(naterenieRP)Osobywezwanejdotowarzyszenia.
CentrumAlarmowepokrywakosztypobytu, (przez okres nie
dłuższy niż 7 dni w limicie 200 PLN na jeden dzień pobytu),
jeżeli obecność Osoby wezwanej do towarzyszenia jest
konieczna izaleconanapiśmieprzez lekarzaprowadzącego
leczenie.Kosztypodróżypokrywanesąmaksymalniedowyso-
kości1 000 PLN.

5) KosztywcześniejszegopowrotuUbezpieczonegodoMiejsca
zamieszkania–jeżeliUbezpieczonyzmuszonyjestdonagłego,
wcześniejszego powrotu doMiejsca zamieszkania, a pierwot-
nieprzewidzianyśrodektransportuniemożebyćwykorzystany,
CentrumAlarmowe zorganizuje i pokryje koszty transportu
UbezpieczonegodoMiejsca zamieszkaniapociągiem, samo-
lotemalboautobusem–wedługwyboruCentrumAlarmowego.
Kosztypodróżypokrywane sąmaksymalnie dowysokości
1 000 PLN.Usługaświadczona jest tylkowprzypadku:

a) udokumentowanejciężkiejchorobylubśmierciczłonka
najbliższejrodzinyUbezpieczonego(tj.małżonek,partner,
dzieci, rodzice, rodzeństwo,dziadkowie),

b) udokumentowanych poważnych zdarzeń zaistniałych
wmiejscuzamieszkaniaUbezpieczonego:pożar,zalanie
mieszkania/domu lub włamanie domieszkania/domu,
przyktórychniezbędna jestobecnośćUbezpieczonego
zewzględunakoniecznośćwykonaniaczynnościpraw-
nych iadministracyjnych.

6) Kosztykontynuacji zaplanowanejpodróży–wprzypadku,gdy
stanzdrowiaUbezpieczonego,pozakończeniuhospitalizacji,
związanejznieszczęśliwymwypadkiempozwalanakontynu-
owaniepodróży,CentrumAlarmowenażyczenieUbezpieczo-
negoorganizujeipokrywakosztytransportuUbezpieczonego
z miejsca jego hospitalizacji do miejsca umożliwiającego
kontynuację przerwanej podróży. Podróż może odbyć się
pociągiem,autobusem,taksówką,samochodem,samolotem
–według wyboru CentrumAlarmowego. Koszty transportu
pokrywanesąmaksymalniedowysokości200 PLN.

7) Kosztyorganizacjiusługkierowcyzastępczego–jeśliwwyniku
nieszczęśliwegowypadkuUbezpieczony, zewzględunaswój
stanzdrowia,potwierdzonyprzezlekarzaprowadzącegolecze-
nie,niemożeprowadzićpojazdusamochodowegowczasie
powrotudomiejscazamieszkania,aosobatowarzyszącanie
posiadaprawajazdy,CentrumAlarmoweorganizujeipokrywa
kosztyzwiązanezopłaceniem, zakwaterowaniem,wyżywie-
niem i dojazdem kierowcy zastępczego do miejsca pobytu
Ubezpieczonego.Kosztypokrywanesądowysokości1000PLN,
wtymkosztyzakwaterowaniakierowcypokrywanesązaokres
nieprzekraczający3dni,maksymalniedowysokości200PLN
dziennie.

§ 6
Koszty Transportu Medycznego

1. Wprzypadkuzdarzenia losowegowtrakciePodróżyzagranicznej,
BREUbezpieczeniaorganizuje i pokrywadowysokościSumyubez-
pieczeniaNatychmiastowejPomocyAssistanceiTransportuMedycz-
negoudokumentowanekoszty:

1) transportu Ubezpieczonego z miejsca zdarzenia losowego
donajbliższegoszpitala lubplacówki służbyzdrowia,

2) transportuUbezpieczonegodoinnegoszpitala,jeżeliplacówka
medyczna,wktórejUbezpieczonyjesthospitalizowany,nieza-
pewniaopiekimedycznejdostosowanejdojegostanuzdrowia,
zgodnie z zaleceniem lekarza prowadzącego leczenie, po
uzgodnieniuzCentrumAlarmowym,

3) transportu Ubezpieczonego do RP – do placówki służby
zdrowia lub miejsca zamieszkania, o ile wymaga tego stan
zdrowia Ubezpieczonego oraz gdy transport ten odbył się
zgodniezpisemnymzaleceniemlekarzaprowadzącegolecze-
nie, zaakceptowanym przez Centrum Alarmowe; o wyborze
miejsca, do którego odbywa się transport decyduje lekarz
prowadzący leczenie.

2. W przypadku gdy Ubezpieczony zmarł w trakcie Podróży zagra-
nicznej, a śmierć wystąpiła w wyniku zdarzenia losowego, BRE
Ubezpieczeniaorganizujepomoc ipokrywaudokumentowane:

1) kosztytransportuzwłokUbezpieczonegodomiejscapochów-
ku w RP, wskazanego przez rodzinę lub pełnoletnią osobę
bliskąUbezpieczonego,zzastrzeżeniem limituwwysokości
8 000 PLN,

2) koszty zakupu trumny, z zastrzeżeniem limitu w wysokości
2 500 PLN.

WyborusposobutransportuzwłokdokonujeCentrumAlarmowe.

§ 7
Suma ubezpieczenia

1. W przypadku zdarzenia losowego BRE Ubezpieczenia pokrywa
Koszty Leczenia do wysokości Sumy Ubezpieczenia Kosztów
Leczenia.

2. W przypadku zdarzenia losowego BRE Ubezpieczenia pokrywa
koszty Transportu Medycznego oraz Natychmiastowej Pomocy
Assistance do wysokości Sumy ubezpieczenia Natychmiastowej
PomocyAssistance iKosztówTransportuMedycznego.

3. Suma ubezpieczenia Kosztów Leczenia wynosi 100 000 PLN
wciągukażdegoRocznegookresuubezpieczenia.

4. SumaubezpieczeniaNatychmiastowejPomocyAssistanceiKosztów
TransportuMedycznegowynosi łącznie200000PLNwciągukaż-
degoRocznegookresuubezpieczenia, z zastrzeżeniem limitówna
poszczególneświadczeniaokreślonychw§5i§6niniejszegoOWU.

5. Wprzypadkukoniecznościtransportumedycznego,októrymmowa
powyżej, BRE Ubezpieczenia ponosi koszty transportu do kwoty
stanowiącej równowartość biletu lotniczegow klasie ekonomicz-
nej, chyba żedo transportuUbezpieczonegowymagany jest inny
środektransportuizostałotouzgodnionezCentrumAlarmowym.



6. Na zakup lekarstw i środkówopatrunkowych oraz udzielenie do-
raźnej pomocy lekarskiej może być wykorzystane do 10% Sumy
ubezpieczeniakosztów leczenia.

7. BREUbezpieczeniazapewniazwrotudokumentowanychkosztów
protez oraz specjalnych środków ochronnych i pomocniczych,
októrychmowaw§4ust.1pkt.4OWU„TwojeOCiTwojaPodróż”,
dowysokości 10%Sumyubezpieczeniakosztów leczenia.

8. BREUbezpieczeniapokrywawyłączniekosztyusługwynikających
z ubezpieczenia Kosztów Leczenia, Natychmiastowej Pomocy
AssistanceiTransportuMedycznego,którezostałyzaakceptowane
izorganizowaneprzezCentrumAlarmowe.

9. Realizacja przezBREUbezpieczenia, za pośrednictwemCentrum
Alarmowego świadczeń wynikających z ubezpieczenia kosztów
leczenia,natychmiastowejpomocyassistanceitransportumedycz-
nego polega na organizacji usług opisanych w §4, §5 i §6 OWU
„Twoje OC i Twoja Podróż” i pokryciu kosztów wykonania tych
usług,nieobejmujenatomiastwykonania tychusług.

§ 8
Ograniczenia odpowiedzialności

1. BREUbezpieczenianieponosiodpowiedzialnościzaKosztyLeczenia
orazTransportuMedycznegowodniesieniu doUbezpieczonego,
codoktóregoistniałyudokumentowaneprzeciwwskazanialekarskie
codoodbyciaPodróżyzagranicznej.

2. BREUbezpieczenianieponosi odpowiedzialności zanastępstwa
zdarzeń losowychzwiązanychz:

1) leczeniem nie związanym z pomocąmedyczną, udzieloną
wnastępstwie zdarzenia losowego,

2) leczeniem,hospitalizacją lubzakwaterowaniem,wprzypad-
ku,gdyUbezpieczonyodmówipowrotudoRPwbrewdecyzji
lekarzaCentrumAlarmowego;decyzja takamusibyćzaapro-
bowana iuzgodnionaz lekarzemprowadzącym leczenie,

3) leczeniem, hospitalizacją lub zakwaterowaniem, w przy-
padku, gdywedług opinii lekarza Centrum Alarmowego
moment rozpoczęcia leczenia może być odłożony do mo-
mentu powrotuUbezpieczonegodoRP,

4) leczeniem przekraczającym zakres usług medycznych
niezbędny do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego
powrótUbezpieczonegodoRP,

5) leczeniem sanatoryjnym, kuracjami w domach wypoczyn-
kowych lubośrodkach leczenia uzależnień,

6) leczeniempsychoanalitycznym i psychoterapeutycznym,

7) przeprowadzeniem badań zbędnych do rozpoznania
lub leczenia choroby, badań kontrolnych oraz uzyskaniem
zaświadczeń lekarskich i wykonywaniem szczepień profi-
laktycznych,

8) operacjami plastycznymi lub zabiegami kosmetycznymi,

9) leczeniemzaburzeńpsychicznych,depresji,wadwrodzonych,
choróbwenerycznych i AIDS, nawet gdynie byływcześniej
leczone,

10) specjalnym odżywianiem Ubezpieczonego, masażami,
kąpielami, inhalacjami, gimnastyką leczniczą, naświetla-
niami (nawet, gdy którykolwiekz tych środkówbył zalecony
przez lekarza) oraz innymi zabiegami rehabilitacyjnymi
i fizykoterapeutycznymi,

11) zabiegiem usuwania ciąży, o ile nie został on wykonany
w celu ratowania życia lub zdrowia Ubezpieczonego i któ-
rego przeprowadzenie dopuszczone jest przez prawo pań-
stwa, na terenie którego zabieg jest dokonany,

12) sztucznymzapłodnieniem i każdym innym leczeniembez-
płodności,atakżezwiązanychzużyciemśrodkówantykon-
cepcyjnych,

13) korzystaniem podczas hospitalizacji z usług innych niż
związane z leczeniem Ubezpieczonego, to jest: używanie
odbiorników radiowych, telewizyjnych, korzystanie z usług
fryzjerskich lub kosmetycznych,

14) leczeniemChoróbprzewlekłych,

15) leczeniem dentystycznym, jeśli nie było wynikiem ostrych
stanówbólowychwymagającychnatychmiastowegoleczenia,

16) leczeniem lekami nie uznawanymi przez medycynę kon-
wencjonalną.

§ 9
Obowiązki Ubezpieczonego

1. Wprzypadkuzajściazdarzeniaobjętegoochronąubezpieczeniową
i przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie,
Ubezpieczony(bądźosobawystępującawjegoimieniu)obowiązany
jestdonawiązaniakontaktutelefonicznegozCentrumAlarmowym
co jest warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez BRE Ubez-
pieczenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3. Numer telefonu
CentrumAlarmowegoczynnyjestcałądobę,ainformacjeudzielane
sąw językupolskim.

2. W przypadku leczenia spowodowanego zdarzeniem losowym
w czasie Podróży zagranicznej, nie związanego z hospitalizacją,
Ubezpieczonyjestzobowiązanydopokryciawewłasnymzakresie
namiejscu zdarzenia kosztów dowysokości 200 PLN.Wszystkie
kosztyobjęteubezpieczeniemzwracanesąpopowrocieUbezpie-
czonegodoRPnapodstawiezachowanychiprzedstawionychprzez
Ubezpieczonego rachunków, recept i diagnoz lekarskich. Koszty
powyżej200PLNmogą,nażyczenieUbezpieczonego,zostaćpokryte
przez Centrum Alarmowe, bezpośrednio na rachunek placówki
udzielającejpomocy.

3. ObowiązeknawiązaniakontaktuzCentrumAlarmowymwymagany
jest takżewprzypadku,kiedyUbezpieczonyzprzyczynniezależnych
odsiebieniemógłuprzednioskontaktowaćsięzCentrumAlarmo-
wymidokonałwyboruszpitalawewłasnymzakresie.

4. SkontaktowaniesięzCentrumAlarmowymiuzyskanieakceptacji
pokrycia kosztów leczenia, natychmiastowej pomocy assistance
jakteżkosztówtransportumedycznegoijestwarunkiemprzyjęcia
odpowiedzialnościBREUbezpieczenia.

5. Kontaktując się z CentrumAlarmowym, Ubezpieczony lub osoba
występującaw jego imieniu,powinna:

1) podać imię,nazwisko inumerPESELPosiadaczaKarty,

2) podać imię i nazwisko poszkodowanego Ubezpieczonego,
o ilenie jest toPosiadaczKarty,

3) dokładniewyjaśnićosobiedyżurującejokoliczności,wktórych
znajdujesięUbezpieczony,

4) określić, jakiego rodzajupomoc jestpotrzebna.

6. JeżeliUbezpieczonyzpowodówodniegoniezależnychniedopełnił
obowiązków, o którychmowapowyżej oraz gdyponiósłwydatki,
o którychmowawust. 2 namiejscu zdarzenia, zobowiązany jest
zgłosić roszczeniedoCentrumAlarmowegow formiepisemnej nie-
zwłoczniepopowrociedoRPlubzakończeniuPodróżynaterenieRP.

7. ZgłoszenieroszczeniaowypłatęodszkodowaniaztytułuUbezpie-
czenia Kosztów Leczenia, Natychmiastowej Pomocy Assistance
iTransportuMedycznegopowinnozawierać:

1) wypełniony formularzzgłoszeniaszkody

2) imię,nazwisko inumerPESELPosiadaczaKarty,

3) imię inazwiskoposzkodowanegoUbezpieczonego,o ilenie
jest toPosiadaczKarty,

4) szczegółowyopisokoliczności zaistnieniazdarzenia,

5) orzeczenie lekarskie opisujące rodzaj i charakter obrażeń
zawierającedokładnądiagnozęorazzalecone leczenie,

6) wszystkie faktury, rachunki, zaświadczeniaszpitalne,dowody
opłatktóreumożliwiąBREUbezpieczeniaokreślenie łącznych
kosztówponiesionychprzezUbezpieczonego (wprzypadku
przesłaniakopii,nawniosekCentrumAlarmowegoUbezpie-
czonyzobowiązany jestdookazaniaoryginałówrachunkow,
faktur i dowodówopłat).

8. WceluumożliwieniaCentrumAlarmowemuprawidłowejorganizacji
świadczenia transportumedycznego, o którymmowaw§6OWU
„TwojeOC i Twoja Podróż „, Ubezpieczony lubosobawystępująca
wjego imieniunaprośbęCentrumAlarmowegozobowiązanajest
dozapewnieniazespołowimedycznemulubinnymosobomupraw-
nionymprzezBREUbezpieczenia,dostępudowszelkich informacji
pozwalającychnaocenęstanuzdrowiaUbezpieczonegoicelowości
transportu medycznego, co jest warunkiem uzyskania prawa do
świadczenia transportumedycznego.

9. WszelkiewnioskiorealizacjęświadczeńokreślonychwOWUmogą
byćskutecznieskładanewformieustnejwtrakcierozmowytelefo-
nicznej rejestrowanej i archiwizowanejprzezCentrumAlarmowe.

Ubezpieczenie Pobytu w Szpitalu
§ 10

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

ZakresemubezpieczeniaobjętyjestPobytwszpitaluwwynikuzdarze-
nia losowegow trakcie Podróży zagranicznej, jeżeli zdarzenie losowe
będące przyczyną pobytu w szpitalu nastąpiło w okresie udzielania
przezBREUbezpieczeniaochronyubezpieczeniowej,zzastrzeżeniem
ograniczeńodpowiedzialności opisanychw§12poniżej.

§ 11
Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia Pobytu w szpitalu wynosi 700 PLN. Dzienne
świadczenie szpitalnewwysokości 100PLNwypłacane jestUbezpie-
czonemupocząwszyod3-godniaPobytuwszpitalu.Świadczeniemoże
być wypłacane maksymalnie przez 7 dni w ciągu każdego Rocznego
okresuubezpieczenia.

§ 12
Ograniczenia odpowiedzialności

1. BREUbezpieczenianieponosiodpowiedzialnościzapobytUbezpie-
czonegowszpitaluzwiązanyzchorobami,naktóreUbezpieczony
chorowałprzed rozpoczęciemPodróżyzagranicznej.

2. BRE Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności za pobyt
Ubezpieczonego w szpitalu w odniesieniu do Ubezpieczonego,
co do którego istniały udokumentowane przeciwwskazania
lekarskie co do odbycia Podróży zagranicznej.

3. BREUbezpieczenianieponosiodpowiedzialnościzapobytUbezpie-
czonegowszpitalunaterytoriumRP.

4. BREUbezpieczenianieponosiodpowiedzialnościzapobytUbez-
pieczonego w szpitalu w wyniku następstwa zdarzeń losowych
związanych z:
1) świadomymsamookaleczeniem lub okaleczeniemnawłasną

prośbęorazpróbąsamobójcząUbezpieczonego,
2) poddaniemsięprzezUbezpieczonegozabiegomocharakterze

medycznym, chyba że przeprowadzenie ich było związane
z leczeniemnastępstwnieszczęśliwegowypadku lubnagłego
zachorowania izostałozleconeprzez lekarza, leczeniemsana-
toryjnym, kuracjami w domach wypoczynkowych lub ośrod-
kachleczeniauzależnień,

3) leczeniempsychoanalitycznymipsychoterapeutycznym,
4) przeprowadzeniembadańzbędnychdorozpoznanialublecze-

niachoroby,badańkontrolnychorazuzyskaniemzaświadczeń
lekarskichiwykonywaniemszczepieńprofilaktycznych,

5) operacjamiplastycznymilubzabiegamikosmetycznymi,
6) leczeniemzaburzeńpsychicznych, depresji, wadwrodzonych,

choróbwenerycznych i AIDS, nawet gdynie byływcześniej
leczone,

7) specjalnymodżywianiemUbezpieczonego,masażami, kąpie-
lami,inhalacjami,gimnastykąleczniczą,naświetlaniami(nawet,
gdyktórykolwiekztychśrodkówbyłzaleconyprzezlekarza)oraz
innymizabiegamirehabilitacyjnymii fizykoterapeutycznymi,

8) zabiegiemusuwaniaciąży,o ileniezostałonwykonanywcelu
ratowaniażycialubzdrowiaUbezpieczonegoiktóregoprzepro-
wadzenie dopuszczone jest przez prawo państwa, na terenie
któregozabiegjestdokonany,

9) sztucznym zapłodnieniem i każdym innym leczeniem bez-
płodności, a także związanych z użyciem środków antykon-
cepcyjnych,

10) leczeniem dentystycznym, jeśli nie było wynikiem ostrych
stanówbólowychwymagającychnatychmiastowegoleczenia,

11) leczeniemlekaminieuznawanymiprzezmedycynękonwencjo-
nalną.

§ 13
Obowiązki Ubezpieczonego

1. Ubezpieczonyzobowiązanyjestzgłosićroszczenieztytułuubezpie-
czenia Pobytu w Szpitalu do Centrum Alarmowego niezwłocznie
popowrociedoRP.

2. Zgłoszenieroszczeniaowypłatęświadczeniaztytułuubezpieczenia
Pobytuwszpitalupowinnozawierać:
1) wypełniony fomularzzgłoszenia roszczenia
2) imię,nazwisko inumerPESELPosiadaczaKarty,
3) imię i nazwisko poszkodowanego Ubezpieczonego, o ile nie

jesttoPosiadaczKarty,
4) szczegółowyopisokolicznościzaistnieniazdarzenia,
5) kserokopię karty informacyjnej wypisu ze szpitala lub doku-

mentpotwierdzającyleczenieszpitalne,
6) historię pobytu w szpitalu wraz z dokumentacją medyczną

potwierdzającąwystąpienie zdarzenia losowego.

Ubezpieczenie Następstw
Nieszczęśliwych Wypadków

§ 14
Przedmiot i zakres ubezpieczenia

1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych
wypadkówwpostaci śmierci lubTrwałego inwalidztwa zaistniałe
w trakciePodróżyzagranicznej.

2. Ochronąubezpieczeniowąobjętesąnastępstwatychnieszczęśli-
wych wypadków, które wydarzyły się podczas trwania ochrony
ubezpieczeniowej,w trakciePodróżyzagranicznej.

3. BREUbezpieczeniawypłacanastępujące rodzajeświadczeń:
1) z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jeżeli

nastąpiławokresie 180dnioddatynieszczęśliwegowypadku
–wwysokości50%Sumyubezpieczenianastępstwnieszczę-
śliwychwypadkówwskazanejw§15,

2) z tytułu Trwałego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego
wypadku – określone procentem Sumy ubezpieczenia
następstw nieszczęśliwych wypadków wskazanej w § 15
wgponiższej tabeli:

TABELA TRWAŁEGO INWALIDZTWA:
%sumy ubezpieczenia

Rodzaj następstwnieszczęśliwych
trwałego wypadkówwskazanej

L.p. inwalidztwa w§15
1. Całkowitautratakończynygórnej

wobrębiebarku lub ramienia 80%
2. Całkowitautratakończynygórnej

wobrębie łokcia lubprzedramienia 60%
3. Całkowitautrata ręki 50%
4. Całkowitautratakciuka 22%
5. Całkowitautratapalców 7%

ręki innychniżkciuk –zakażdypalec
6. Całkowitautratakończynydolnej

wobrębiestawubiodrowego
lubkościudowej 75%

7. Całkowitautratakończynydolnej
wobrębiestawukolanowego,
podudzia lubstawówskokowych 60%

8. Całkowitautratastopy 40%
9. Całkowitautratapalucha 15%
10. Całkowitautratapalcówstopy 4%

innychniżpaluch –zakażdypalec
11. Całkowitautratawzroku

w jednymoku 50%
12. Całkowitautratawzroku

wobuoczach 100%
13. Całkowitautratasłuchu

w jednymuchu 30%
14. Całkowitautratasłuchu

wobuuszach 50%
15. Całkowitautratamałżowinyusznej 15%
16. Całkowitautratanosa 20%
17. Całkowitautrata 2%zakażdyząb

zębówstałych 20%maksymalnie
z tytułuutratyzębów

18. Całkowitautrataśledziony 20%
19. Całkowitautrata jednejnerki 35%
20. Całkowitautrataobunerek 75%
21. Całkowitautratamacicy 40%
22. Całkowitautrata jajnika lub jądra 20%
23. Całkowitautratamowy 100%
24. Porażenie lubniedowład

conajmniejdwóchkończyn
poniżej 3stopniawskali Lovette’a 100%



§ 15
Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków wynosi
100 000 PLNwciągukażdegoRocznegookresuubezpieczenia.

§ 16
Ustalenie świadczeń

1. ZaTrwałeinwalidztwowrozumieniuOWU„TwojeOCiTwojaPodróż”
uważa się tylko i wyłącznie następstwa nieszczęśliwych wypad-
ków, które zostały wymienione w Tabeli Trwałego Inwalidztwa
zamieszczonejw§14niniejszegoOWU.

2. Ustalenie faktuwystąpienia i rodzaju trwałego inwalidztwadoko-
nywanejestnapodstawiedokumentacjimedycznejprzezlekarza
wyznaczonegoprzezBREUbezpieczenia.

3. RodzajTrwałego inwalidztwapowinienbyćustalonyniezwłocznie
pozakończeniu leczenia, z uwzględnieniemzaleconego leczenia
usprawniającego, nie później jednak, niż w okresie 24 miesięcy
oddatynieszczęśliwegowypadku.Orzeczeniemożebyćwydane
przed zakończeniem leczenia, jeśli rodzaj Trwałego inwalidztwa
jestniewątpliwy.

4. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narządu, układu, których
funkcje przed zajściem nieszczęśliwego wypadku były już ograni-
czonewskutekchorobylubinwalidztwa,procentsumyubezpiecze-
nianależnyztytułuTrwałego inwalidztwaokreślasięwwysokości
różnicymiędzyprocentemSumyubezpieczenianależnymztytułu
trwałego inwalidztwa wg Tabeli Trwałego Inwalidztwa zamiesz-
czonej w §14 niniejszego OWUwłaściwym dla rodzaju Trwałego
inwalidztwapowstałegowskuteknieszczęśliwegowypadkuapro-
centemSumyubezpieczenianależnymwgTabeliTrwałegoInwalidz-
twa zamieszczonej w §14 niniejszego OWU z tytułu inwalidztwa
istniejącegoprzedzajściemnieszczęśliwegowypadku.

5. Wprzypadkuwystąpienia dwóch rodzajówTrwałego inwalidztwa
BREUbezpieczeniawypłaci świadczenie równesumieprocentów
ustalonychzaposzczególne rodzajeTrwałego inwalidztwa, z tym,
że ich łącznawartośćniemożebyćwiększaniż100%sumyubez-
pieczenianastępstwnieszczęśliwychwypadków.

6. JeżeliUbezpieczonyotrzymałświadczeniez tytułuTrwałego inwa-
lidztwa,anastępniezmarłnaskutektegosamegonieszczęśliwego
wypadku, świadczeniez tytułuśmierciwypłacasię tylkowtedy,
gdyjestonowyższeodświadczeniawypłaconegoUbezpieczonemu
z tytułu Trwałego inwalidztwa, przy czym potrąca się poprzednio
wypłaconą kwotę świadczenia z tytułu Trwałego inwalidztwa
wwyniku nieszczęśliwegowypadku.

7. JeżeliUbezpieczonyzmarłpoustaleniurodzajuTrwałegoinwalidztwa
zprzyczynzwiązanychznieszczęśliwymwypadkiem,aleniezostało
wypłacone świadczenie z tytułu Trwałego inwalidztwa, wówczas
wypłacasięświadczeniewiększezdwóch:ztytułuśmierciUbezpie-
czonegolubztytułupowstaniaTrwałegoinwalidztwa,maksymalnie
doSumyubezpieczenia.

§ 17
Ograniczenia odpowiedzialności

OchronąubezpieczeniowąBREUbezpieczenianiesąobjętenastępstwa
nieszczęśliwychwypadkówpowstałewwyniku:
1) świadomegosamookaleczenialubokaleczenianawłasnąprośbę

orazpróbysamobójczejUbezpieczonego,
2) poddaniasięprzezUbezpieczonegozabiegomocharakterzemedycz-

nym, chyba że przeprowadzenie ich było związane z leczeniem
następstwnieszczęśliwegowypadkuizostałozleconeprzezlekarza,

3) choroby, nawetwystępującej nagle lub ujawniającej się po zajściu
nieszczęśliwego wypadku, oraz wylewu krwi do mózgu, udaru
i zawału serca.

§ 18
Obowiązki Ubezpieczonego

1. Ubezpieczonylubosobawystępującawjegoimieniuzobowiązana
jest niezwłocznie popowrocie doRP zgłosić doCentrumAlarmo-
wego roszczeniaowypłatęświadczeniazawierające:
1) wypełniony formularzzgłoszenia roszczenia,
2) imię,nazwisko inumerPESELPosiadaczaKarty,
3) imięinazwiskoposzkodowanegownastępstwienieszczęśli-

wego wypadku Ubezpieczonego, o ile nie jest to Posiadacz
Karty,

4) szczegółowyopisokoliczności zaistnieniazdarzenia,
5) innedokumentyniezbędnedoustaleniazasadności iwyso-

kości świadczenia oraz potwierdzające, że wypadek miał
miejscezagranicą.

2. Wceluustalenia faktuwystąpienia i rodzajutrwałegoinwalidztwa
Ubezpieczonyzobowiązanyjestdopoddaniasiębadaniomlekar-
skim w zakresie określonym przez BRE Ubezpieczenia w skiero-
waniunatebadania,wceluokreśleniastanuzdrowialubustalenia
rodzajuTrwałego inwalidztwa;kosztyprzeprowadzenia tychbadań
ponosiBREUbezpieczenia.

3. WrazieśmierciUbezpieczonegouprawnionydouzyskaniawypłaty
świadczenia zobowiązany jest przedłożyć, oprócz dokumentów
określonych w ust. 1, dokument tożsamości, kopię aktu zgonu
Ubezpieczonego, a występujący o wypłatę świadczenia członek
rodziny obowiązany jest przedłożyć dokumenty stwierdzające
pokrewieństwo lubpowinowactwozUbezpieczonym.

Ubezpieczenie Opóźnienia
Dostarczenia Bagażu Podróżnego

§ 19
Przedmiot i zakres ubezpieczenia

1. Jeżeliw trakciePodróżyzagranicznej,naobszarzekrajuniebędą-
cego krajem rezydencji Ubezpieczonego lub w trakcie Podróży
naterenieRP,nastąpiopóźnieniewdostarczeniuBagażupodróż-
negoUbezpieczonemudłuższeniż6godzin,zwyłączeniemczasu,
na który powierzono ten bagaż Przewoźnikowi zawodowemu
za pokwitowaniem, BREUbezpieczenia zwróci Ubezpieczonemu
kosztyzakupuniezbędnychprzedmiotówosobistegoużytku,takich
jakśrodki higieniczne, niezbędna bielizna i ubrania, nie przekra-
czające łącznie kwoty 250 PLN za każdą godzinę opóźnienia po-

wyżej6-tejgodzinyopóźnienia,jednakłącznieniewyższeniżSuma
ubezpieczeniaopóźnieniadostarczeniaBagażupodróżnego.

§ 20
Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia opóźnienia dostarczenia Bagażu podróżnego
wynosi 1 000 PLNwciągukażdegoRocznegookresuubezpieczenia.

§ 21
Ograniczenia odpowiedzialności

BREUbezpieczenianieponosi odpowiedzialności za kosztyopóźnienia
dostarczeniaBagażupodróżnegobędąceskutkiem:
a) lotówczarterowych, chybaże loty tezarejestrowanowmiędzyna-

rodowymsystemiedanych,
b) konfiskaty bagażu przez władze celne lub jakiekolwiek władze

rządowe,
c) wysłaniabagażu innymśrodkiemtransportuniżpodróżujeUbez-

pieczony w przypadku gdy Ubezpieczony lub osoba działająca
w jego imieniunadałagosamodzielnie,

d) opóźnienia spowodowanego strajkiem, które rozpoczęły się lub
zostały ogłoszone przed rozpoczęciem Podróży zagranicznej lub
Podróżyna terenieRP,

e) opóźnienia spowodowanego wycofaniem samolotu ze służby
przez władze lotnictwa cywilnego, o czym powiadomiono przed
rozpoczęciemPodróżyzagranicznej lubPodróżyna terenieRP.

§ 22
Obowiązki Ubezpieczonego

1. Ubezpieczony jestzobowiązanydo:
1) zawiadomieniawłaściwegoPrzewoźnikazawodowegooopóź-

nieniudostarczeniaBagażupodróżnego
2) zgłoszeniaroszczeniaowypłatęodszkodowaniadoCentrum

AlarmowegoniezwłoczniepopowrociedoRPlubzakończeniu
podróżyna terenieRP,zawierającego:
a) wypełniony formularzzgłoszenia roszczenia,
b) imię,nazwiskonumerPESELPosiadaczaKarty,
c) imię i nazwiskoUbezpieczonego,o ilenie jest toPosia-

daczKarty,
d) dowódpotwierdzającyopóźnieniewdostarczeniuBagażu

podróżnego od Przewoźnika zawodowego ze wskaza-
niemdaty i godzinyodbioruBagażu,

e) rachunki, faktury i inne dowody zakupu niezbędnych
przedmiotówosobistegoużytku(wprzypadkuprzesłania
kopii, nawniosekCentrumAlarmowegoUbezpieczony
zobowiązany jest do okazania oryginałów rachunków,
faktur i dowodówzakupu).

Ubezpieczenie Utraty lub Uszkodzenia
Bagażu Podróżnego

§ 23
Przedmiot i zakres ubezpieczenia

1. Jeżeliw trakciePodróżyzagranicznej,naobszarzekrajuniebędą-
cego krajem rezydencji Ubezpieczonego lub w trakcie Podróży
naterenieRP,nastąpiutratabądźuszkodzenieBagażuPodróżnego,
BRE Ubezpieczenia wypłaci Ubezpieczonemu odszkodowanie
wwysokościkosztównaprawybagażu,któryuległuszkodzeniualbo
wartościbagażu,któryzostałutraconyprzezUbezpieczonegopod
warunkiem,żeszkodabyłaspowodowana:
1) wystąpieniem jednego z następujących zdarzeń: pożar, hu-

ragan,powódź,deszcznawalny,grad, lawina,bezpośrednie
uderzenie piorunu, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się
ziemi,

2) zniszczeniem lub uszkodzeniem ubezpieczonego bagażu
wczasieakcjiratowniczej,prowadzonejwzwiązkuzezdarze-
niamiwymienionymiw pkt. 1powyżej,

3) wypadkiemwkomunikacji lądowej,wodnej lubpowietrznej,
4) kradzieżązwłamaniemdopomieszczeńwymienionychwust.2

niniejszegoparagrafuoraz rabunkiem,
5) nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem,

wwynikuktóregoUbezpieczonypozbawionybyłmożliwości
zaopiekowaniasię i zabezpieczeniabagażu,

6) zaginięciem w przypadku, gdy bagaż znajdował się pod
opieką zawodowegoprzewoźnika, na podstawie dokumentu
przewozowego.

2. Bagażpodróżnyjestobjętyochronąubezpieczeniową, jeżeliznaj-
duje się pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego lub, jeżeli
Ubezpieczony:
1) powierzył bagaż zawodowemuprzewoźnikowi doprzewozu

napodstawieodpowiedniegodokumentuprzewozowego,
2) oddałbagażzapokwitowaniemdoprzechowalnibagażu,
3) zostawił bagażw zamkniętympomieszczeniu zajmowanym

przez Ubezpieczonego w miejscu zakwaterowania (z wyłą-
czeniemnamiotu),

4) zostawiłbagażwzamkniętymindywidualnympomieszczeniu
bagażowymnadworcu(kolejowym,autobusowym,lotniczym)
lubwporcie,

5) umieściłbagażwzamkniętymlukubagażowymlubzamknię-
tym bagażniku samochodu (jeżeli w samochodzie nie ma
połączenia pomiędzy lukiem bagażowym lub bagażnikiem
akabinąkierowcy ipasażerów lubniemazamkacentralnego
obejmującegobagażniki lukbagażowy)stojącegonaparkingu
strzeżonym, a zaginięcie bagażu jest potwierdzone wysta-
wieniemodpowiedniegodokumentu,

6) umieściłbagażwzamkniętymlukubagażowymlubzamknię-
tymbagażnikuzamkniętegosamochodu(wprzypadkusamo-
chodów z zamkiem centralnym obejmującym bagażnik lub
luk bagażowy oraz samochodów posiadających połączenie
między kabiną kierowcy a lukiem bagażowym lub bagażni-
kiem)stojącegonaparkingustrzeżonym,azaginięciebagażu
jestpotwierdzonewystawieniemodpowiedniegodokumentu,

7) umieścił bagażwzamkniętej kabinie przyczepy lub jednostki
pływającej.

§ 24
Suma ubezpieczenia

SumaubezpieczeniaUtraty lubUszkodzeniaBagażuPodróżnegowynosi
1 000 PLNwciągukażdegoRocznegookresuubezpieczenia.

§ 25
Obowiązki Ubezpieczonego

1. Ubezpieczony jest zobowiązany do zapobiegania powstawaniu
szkód,azwłaszczadozachowywanianależytejstarannościwstrze-
żeniuBagażuPodróżnego.WraziepowstaniaszkodyUbezpieczony
jestzobowiązanydo:
1) zapobieganiazwiększeniusię rozmiarówszkody,
2) zabezpieczeniudowodówzaistnieniaszkody,zarównowprzy-

padkuutraty, jakiuszkodzeniaBagażuPodróżnego,
3) zawiadomieniapolicji okażdymwypadkukradzieżyzwłama-

niem, rabunku lubzaginięciaBagażuPodróżnego iuzyskania
pisemnego potwierdzenia tego faktu z wyszczególnieniem
utraconychprzedmiotów(rodzaj,ilość)ipodaniemichwartości,

4) zawiadomienia właściwego Przewoźnika zawodowego lub
kierownictwawmiejscuzakwaterowaniaokażdymwystąpie-
niuszkody,którapowstaławpublicznymśrodkukomunikacji
lubmiejscuzakwaterowaniaiuzyskaniapisemnegopotwier-
dzeniategozawiadomieniazwyszczególnieniemutraconych
przedmiotów (rodzaj, ilość) i podaniem ichwartości,

5) zgłoszeniaroszczeniaowypłatęodszkodowaniadoCentrum
AlarmowegoniezwłoczniepopowrociedoRPlubzakończeniu
podróżyna terenieRPzawierającego:
a) wypełniony formularzzgłoszenia roszczenia;
b) imię,nazwisko inumerPESELPosiadaczaKarty;
c) imię i nazwiskoUbezpieczonego,o ilenie jest toPosia-

daczKarty;
d) szczegółowyopisokoliczności zaistnieniaszkody;
e) spis utraconych przedmiotów w związku z utratą bądź

uszkodzeniemBagażuPodróżnegowrazzokreśleniem
ichwartości;

f) dowódpotwierdzającyutratę bądźuszkodzenieBagażu
Podróżnegozewskazaniemdatyzajściazdarzenia.

Ubezpieczenie Opóźnienia Odlotu
§ 26

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

W przypadku opóźnienia odlotu samolotu w trakcie Podróży zagra-
nicznej,którymmiałpodróżowaćUbezpieczony,owięcejniż6godzin,
BRE Ubezpieczenia zwróci koszty zakupu niezbędnych przedmiotów
osobistego użytku, takich jak środki higieniczne, niezbędna bielizna
iubrania,poniesioneprzezUbezpieczonegowwysokościnieprzekra-
czającej łącznej kwoty 100 PLN za każdą godzinę opóźnienia powyżej
6-tej godziny opóźnienia podwarunkiemnadania bagażu orazwgrani-
cachSumyubezpieczeniaopóźnieniaodlotu.

§ 27
Suma ubezpieczenia

Sumaubezpieczeniaopóźnieniaodlotuwynosi800PLNwciągukażdego
rocznegoOkresuubezpieczenia.

§ 28
Ograniczenia odpowiedzialności

BRE Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności za koszty zakupu
przedmiotówosobistegoużytkuwynikającezopóźnieniaodlotu:
1) jeżeli zostaniezapewnionyalternatywnyśrodektransportuwciągu

6godzinodpodanegowrozkładzieodlotówczasuodlotu,
2) wynikające lubbędąceskutkiemlotówczarterowych,chybaże loty

tezarejestrowanowmiędzynarodowymsystemiedanych,
3) spowodowanestrajkiem lubakcjąpracowniczą, które rozpoczęły

sięlubzostałyogłoszoneprzedrozpoczęciemPodróżyzagranicznej,
4) jeżeli Ubezpieczonynie zgłosi się doodprawyzgodnie zplanem,

chybaże jest tospowodowanestrajkiem,
5) spowodowanego wycofaniem samolotu ze służby przez władze

lotnictwa cywilnego, o czympowiadomiono przed rozpoczęciem
Podróżyzagranicznej.

§ 29
Obowiązki Ubezpieczonego

UbezpieczonyjestzobowiązanydozgłoszeniadoCentrumAlarmowego,
popowrociedoRP,roszczeniaowypłatęodszkodowaniazawierającego:
1) wypełniony formularzzgłoszenia roszczenia,
2) imię, nazwisko i numerPESELPosiadaczaKarty,
3) imię inazwiskoUbezpieczonego,o ilenie jest toPosiadaczKarty,
4) bilet/biletynaPodróżzagranicznąodbywanąśrodkiemtransportu

Przewoźnikazawodowego (lotniczego),
5) rachunki, faktury i innedowodyzakupuniezbędnychprzedmiotów

osobistegoużytkuwzwiązkuzopóźnieniemodlotu(wprzypadku
przesłaniakopii,nawniosekCentrumAlarmowegoUbezpieczony
zobowiązanyjestdookazaniaoryginałówrachunków, faktur i innych
dowodówzakupu),

6) zaświadczeniePrzewoźnikazawodowego(lotniczego)stwierdza-
jące fakt, przyczynęorazczasopóźnieniaodlotu.

Ubezpieczenie Rabunku
Rzeczy Osobistych

§ 30
Przedmiot i zakres ubezpieczenia

1. Jeżeli w trakcie Podróży zagranicznej Ubezpieczony doświadczył
RabunkurzeczyosobistychBREUbezpieczeniazwróciUbezpieczo-
nemuudokumentowanekosztyutratymieniazzastrzeżeniem§32.

2. W przypadku utraty dokumentów BRE Ubezpieczenia pokrywa
koszt wykonania duplikatów lub wydania nowych dokumentów,
awprzypadkuutratykluczykoszt ichdorobienia.

3. Rozmiar szkody określa się w oparciu o wartość odtworzeniową
lub rzeczywistąwzależnościodwiekuutraconych rzeczy.



§ 31
Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia Rabunku rzeczy osobistych wynosi 3 000 PLN
wciągukażdegoRocznegookresuubezpieczeniazzastrzeżeniemlimitów
określonychponiżej:
a) wprzypadkukluczy i dokumentówniewięcej niż 1 000 PLN
b) wprzypadkuportfelawrazzawartościąniewięcej niż 1 000 PLN
c) wprzypadkuelektroniki przenośnej niewięcej niż400 PLN
oraz franszyzy redukcyjnejwwysokości 100 PLN.

§ 32
Ograniczenia odpowiedzialności

1. BREUbezpieczenianieponosiodpowiedzialności zaRabunek:
biżuteriiorazwyrobówwykonanychzkamieniimetaliszlachetnych,
lekarstw,książeczekczekowych,bonówoszczędnościowychipapie-
rówwartościowych.

2. BRE Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności za utracone
wartościniematerialnewynikającezezrabowanych rzeczy.

§ 33
Obowiązki Ubezpieczonego

1. W raziepowstania szkodyUbezpieczony jest zobowiązanydo:
1) zawiadomieniapolicjiwtrakcieodbywaniaPodróżyzagranicznej

okażdymwypadkuRabunkuprzedmiotówobjętychochroną
ubezpieczeniowąiuzyskaniapisemnegopotwierdzenia tego
faktuzwyszczególnieniemutraconychprzedmiotów(rodzaj,
liczba)orazutraconejKarty,

2) zgłoszeniadoCentrumAlarmowegoniezwłoczniepopowrocie
doRP, roszczeniaowypłatęodszkodowaniazawierającego:
a) wypełniony formularzzgłoszenia roszczenia;
b) imię, nazwisko i numerPESELPosiadaczaKarty;
c) imię i nazwiskoUbezpieczonego,o ilenie jest toPosia-

daczKarty;
d) szczegółowyopisokoliczności zaistnienia szkody;
e) spisutraconychprzedmiotówzokreśleniemichwartości

oraz rokunabycia;
f) dowód potwierdzający zgłoszenie utraty rzeczy osobi-

stychwydanyprzezpolicję lubstosownewładze;
2. WprzypadkuodzyskaniaprzezUbezpieczonegoutraconychrzeczy,

Ubezpieczonyzobowiązany jestniezwłocznie zawiadomićo tym
fakcieBREUbezpieczenia.

3. Wkażdymprzypadku,gdyutraconerzeczyosobiste,zaktórezostało
wypłaconeodszkodowanie,zostanąprzezUbezpieczonegoodzy-
skane, kwota wypłaconego odszkodowania podlega zwrotowi
proporcjonalnie do wartości odpowiednio odtworzeniowej lub
rzeczywistej odzyskanych rzeczy.

Ubezpieczenie Odwołania
lub Skrócenia Podróży Zagranicznej

§ 34
Przedmiot i zakres ubezpieczenia

1. JeżeliUbezpieczony,jegoOsobabliskabądźOsobatowarzysząca
doświadczyzdarzenia losowego
a) Dla ubezpieczenia odwołania Podróży Zagranicznej – na co

najwyżej 60 dni przed planowanym rozpoczęciem Podróży
zagranicznej,

b) DlaubezpieczeniaskróceniaPodróżyZagranicznej–wtrakcie
jej trwania.

BRE Ubezpieczenia zwróci Ubezpieczonemu udokumentowane
kosztyponiesionewzwiązkuzodwołaniemlubskróceniemPodróży
zagranicznej.

2. Przezkoszty, októrychmowawust. 1powyżej rozumiesię:
1) wprzypadkuodwołaniaPodróżyzagranicznej koszty:

a) zorganizowanej przez biuro turystyczne Podróży zagra-
nicznej,

b) zakupionychbiletów lotniczych, kolejowych lubupraw-
niającychdoprzejazdu innymśrodkiemtransportu,

c) opłaconegozakwaterowaniazagranicąRP,
lub zaliczekwpłaconychz tego tytułu, jeżeli niemożna ich
odzyskaćz innychźródeł;

2) wprzypadkuskróceniaPodróżyzagranicznej–kosztybiletu
zakupionego w związku z wcześniejszym powrotem do RP,
oilebiletpowrotnyzwiązanyzplanowanympowrotemdoRP
został zakupiony przed powzięciem decyzji o skróceniu Po-
dróży zagranicznej i nie może zostać wykorzystany w celu
wcześniejszegopowrotudoRP.

§ 35
Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia odwołania lub skrócenia Podróży zagranicznej
wynosi 10 000 PLNwciągukażdegoRocznegookresuubezpieczenia
zuwzględnieniem franszyzy redukcyjnejwwysokości300 PLN.

§ 36
Ograniczenia odpowiedzialności

BRE Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie lub
skróceniePodróżyzagranicznej spowodowane:
a) skutkamiChorobyprzewlekłej;
b) zaburzeniami psychologicznymi, psychosomatycznymi, umysło-

wymi i nerwowymi
lub innymi problemami zdrowotnymi, jeśli Ubezpieczonynie za-
stosowałsiędozaleceń lekarskichdotyczącychograniczenia lub
powstrzymania sięodPodróżyzagranicznej.

§ 37
Obowiązki Ubezpieczonego

1. W razie powstania szkody Ubezpieczony jest zobowiązany do
zgłoszenia do Centrum Alarmowego, niezwłocznie po powrocie
doRP, roszczeniaowypłatęodszkodowaniazawierającego:
a) wypełniony formularzzgłoszenia roszczenia;
b) imię, nazwisko i numerPESELPosiadaczaKarty;

c) imię i nazwiskoUbezpieczonego, o ile nie jest to Posiadacz
Karty;

d) szczegółowyopisokoliczności zaistnienia szkody;
e) rachunki,fakturyidowodyopłatypotwierdzającekosztyponie-

sionewzwiązkuzodwołaniemlubskróceniemPodróżyzagra-
nicznej (w przypadku przesłania kopii, na wniosekCentrum
Alarmowego Ubezpieczony zobowiązany jest do okazania
oryginałów rachunkow, faktur i dowodówopłat);

f) dokumentypotwierdzającezajście zdarzenia losowego.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności
Cywilnej w Życiu Prywatnym

§ 38
Przedmiot i zakres ubezpieczenia

1. PrzedmiotemUbezpieczeniaOdpowiedzialnościCywilnejwŻyciu
PrywatnymjestodpowiedzialnośćcywilnaUbezpieczonego iOsób
bliskichzaszkodypowstałewokresieubezpieczeniawskutekwyko-
nywaniaprzeznichczynności życiaprywatnegona terenieRP.

2. Przezczynności życiaprywatnego,októrychmowawust. 1, rozu-
miesię:
1) czynności związane z posiadaniem i użytkowaniem nieru-

chomościorazużywaniemruchomościdomowych,
2) opiekę nad dziećmi oraz innymi osobami zamieszkałymi

wspólnie zUbezpieczonym, za których czynyUbezpieczony
lubOsobabliskaponosiodpowiedzialnośćzmocyprawa,

3) posiadanieprzezUbezpieczonego lubOsobybliskie zwierząt
domowychzwyjątkiempsówowidocznychcechachnastępu-
jącychrasniezależnieodposiadaniarodowodu:amerykański
pit bull terrier, bojowy pies z Majorki, buldog amerykański,
dogargentyński,pieskanaryjski,tosainu,rottweiler,akbash,
owczarekanatolijski, moskiewski stróżujący, owczarekkau-
kaski,buldogangielski,doberman,niemieckiteriermyśliwski,
sealyhamterier,karelskipiesniedźwiedzi,płochaczniemiecki,
chow-chow,chartrosyjskidługowłosy-borzoj,chartafgański-
-sloughi, chartperski-saluki,

4) rekreacyjne uprawianie sportu przez Ubezpieczonego lub
Osobybliskiezwyłączeniemsportów iaktywnościwysokiego
ryzyka,

5) używaniepojazdówbezwłasnegonapędu,któreniepodlegają
rejestracjiwrozumieniuprawaoruchudrogowymorazwózków
inwalidzkich lubdziecięcych,

6) używaniesprzętupływającegodlawłasnychpotrzeb.
§ 39

Suma gwarancyjna

SumagwarancyjnawUbezpieczeniuOdpowiedzialnościCywilnejwŻyciu
PrywatnymwRocznymokresieubezpieczeniawynosi30.000 PLN.

§ 40
Ograniczenia odpowiedzialności

1. WubezpieczeniuOdpowiedzialnościCywilnejumowąniesąobjęte
szkody powstałe w gotówce albo innych środkach płatniczych
(krajowych i zagranicznych), papierach wartościowych, dziełach
sztuki, zbiorach filatelistycznych, numizmatycznych i bibliofilskich,
dokumentach i rękopisach, programach komputerowych indywi-
dualnych i produkcji seryjnej oraz jakichkolwiek danych zgroma-
dzonych na nośnikach danych, biżuterii, wyrobach z kamieni lub
metali szlachetnych i półszlachetnych oraz perłach, bursztynach
i koralach.

2. W przypadku ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, BRE
Ubezpieczenianieponosiodpowiedzialności równieżzaszkody:
1) wyrządzoneumyślnie,
2) powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego

lub Osób bliskich, chyba że zapłata odszkodowania odpo-
wiadawdanychokolicznościachwzględomsłuszności,

3) wyrządzoneprzezUbezpieczonegoOsobombliskim,
4) wyrządzoneprzezOsobybliskieUbezpieczonemu,
5) codoktórychodpowiedzialnośćpowinnazostaćobjętaochroną

ubezpieczeniową na podstawie obowiązku ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnejwynikającegozobowiązujących
przepisówprawa,

6) wynikłezprzeniesienia jakichkolwiekchorób,
7) wynikłeztytułuposiadanialubużytkowaniastatkówpowietrz-

nych,pojazdówsamochodowych,motocykli imotorowerów,
8) wynikłew związku zwykonywaniemzawodu lub prowadze-

niemdziałalności gospodarczej,
9) powstałenaskutekuszkodzenia,zniszczenia,zaginięcia lub

utraty jakichkolwiek przedmiotów lub rzeczy należących
do osób trzecich, a używanych, przechowywanych lub przy-
jętychdonaprawyprzezUbezpieczonego lubOsobybliskie,

10) powstałewskutekniewykonanialubnienależytegowykonania
jakiejkolwiekumowy,

11) objęteodpowiedzialnością cywilną rozszerzoną lubprzyjętą
napodstawie jakiejkolwiekumowy,wtakimzakresie,w jakim
odbiega toododpowiedzialności określonejobowiązującymi
przepisamiprawa,

12) polegające na zapłacie wszelkiego rodzaju kar pieniężnych,
grzywiensądowych ikaradministracyjnych,podatków,należ-
nościpublicznoprawnych,

13) związaneznaruszeniemprawautorskich,patentów,znaków
towarowych inazw fabrycznych,

14) wyrządzonewśrodowiskuprzez jego zanieczyszczenie oraz
wdrzewostanie lasów iparków,

15) powstałewzwiązkuzużywaniemiposiadaniembronibiałej,
palnej oraz amunicji lub materiałów wybuchowych w rozu-
mieniuodpowiednichprzepisówprawa,

16) powstałewmieniu,zktóregoUbezpieczonykorzystałnapod-
stawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, przechowania,
użytkowania, umowy leasingu oraz umowy o korzystanie
zusłughotelu,motelu,zajazdu,pensjonatu,kempingu,domu
wycieczkowego,schroniska(wtymmłodzieżowego),polabiwa-
kowego,pokojugościnnego,kwateryprywatnejlubgospodar-
stwaagroturystycznego.

3. WUbezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej BRE Ubezpieczenia
nieponosirównieżodpowiedzialnościzaszkody,którychwartość
wmomencieustaleniawysokościodszkodowanianieprzekracza
200PLN.

§ 41
Wypłata odszkodowania

1. Ubezpieczonypowinienzgłosićzajściezdarzeniaobjętegoochroną
ubezpieczeniowądoCentrumPomocyBREUbezpieczenianiezwłocz-
nie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zdarzenia lub
od dnia powzięcia informacji o roszczeniu osoby trzeciej z tytułu
UbezpieczeniaOdpowiedzialnościCywilnej, któremożebyćpod-
stawądowypłatyodszkodowanianamocyniniejszychOWU.

2. UbezpieczonyjestzobowiązanydodostarczeniadoCentrumPomocy
BREUbezpieczenianastępującychdokumentówniezbędnychdo
rozpatrzenia roszczeniaowypłatęodszkodowania:
1) wypełniony formularz zgłoszenia szkody zawierający opis

okoliczności jejpowstania,
2) dokumenty potwierdzające wystąpienie szkody niezbędne

doustaleniaodpowiedzialnościBREUbezpieczeniaalbowy-
sokości odszkodowania, jeżeli w ich posiadaniu jest Ubez-
pieczony.

3. Na żądanie BREUbezpieczenia, Ubezpieczony zobowiązany jest
udzielić pełnomocnictw niezbędnych do prowadzenia spraw od-
szkodowawczych, w tym pełnomocnictwa procesowego, osobie
wskazanej przez BRE Ubezpieczenia, jeżeli w przypadku wyrzą-
dzenia przez Ubezpieczonego szkody poszkodowany wystąpił
nadrogęsądową.

4. Wprzypadkuzgłoszeniaroszczeniaztytułuodpowiedzialnościcy-
wilnejUbezpieczonyniejestuprawnionydopodejmowaniadziałań
zmierzającychdouznania izaspokojenia roszczeńani teżzawarcia
ugodyzosobąposzkodowaną,chybażeBREUbezpieczeniawyrazi
na tozgodę.
WprzypadkunaruszeniapowyższegopostanowieniaBREUbezpie-
czenia jestzwolnionezobowiązkuświadczenia,chybażezuwagi
na okoliczności sprawyUbezpieczony lub osoba bliska niemógł
postąpić inaczej.

5. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa
obowiązku określonegowust. 1 BREUbezpieczeniamoże odpo-
wiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło
się do zwiększenia szkody lubuniemożliwiło BREUbezpieczenia
ustalenieokoliczności i skutkówwypadku.

6. W przypadku szkody z tytułu Ubezpieczenia Odpowiedzialności
CywilnejBREUbezpieczeniajestzobowiązanedowypłatyodszko-
dowania w granicach odpowiedzialności cywilnej osób objętych
ochronąubezpieczeniowąwzakresieokreślonymwOWU,dowy-
sokości sumygwarancyjnejustalonejwOWU.

7. W przypadku szkody z tytułu Ubezpieczenia Odpowiedzialności
CywilnejBREUbezpieczeniapokryje równieżkosztyobronysądo-
wejw sporzeprowadzonymzazgodąBREUbezpieczenia, koszty
postępowaniapojednawczegoprowadzonegowzwiązkuzezgło-
szonymi roszczeniamiodszkodowawczymi– łączniemaksymalnie
do20%sumygwarancyjnej.

8. OdszkodowanieztytułuUbezpieczeniaOdpowiedzialnościCywilnej
jestwypłacaneosobie trzeciejposzkodowanejprzezUbezpieczo-
nego.

III. Postanowienia wspólne
§ 42

Przystąpienie do Umowy Ubezpieczenia
1. DoUmowyUbezpieczeniamożeprzystąpićkażdyPosiadaczkarty,

któryukończył 18 rokżycia inieukończył 70 rokużycia.
2. Posiadacz karty przystępuje do Umowy Ubezpieczenia poprzez

złożenieoświadczeniaoprzystąpieniudoUmowyUbezpieczenia
w formie pisemnej, przez telefon lub za pośrednictwemsystemu
transakcyjnego, o ile Ubezpieczający udostępni taką funkcjonal-
ność.

3. PrzedprzystąpieniemPosiadaczakartydoUmowyUbezpieczenia,
Ubezpieczający jest zobowiązany do udostępnienia Posiadaczowi
karty treścininiejszychOWU.

§ 43
Okres Ubezpieczenia

1. UmowaUbezpieczeniazawarta jestnaczasnieokreślony.
2. Każda zeStronUmowy tj. BREUbezpieczenia i Bankmają prawo

dowypowiedzeniaUmowywkażdejchwilizzachowaniem3-mie-
sięcznegookresuwypowiedzenia ze skutkiemnakoniecmiesiąca
kalendarzowego.

3. Ubezpieczający (Bank) ma prawo do odstąpienia od Umowy
wterminie7dniod jejzawarcia.OdstąpienieodUmowynastępuje
napodstawiepisemnegooświadczeniaUbezpieczającego.

4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz wypowie-
dzenie Umowy Ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego
zobowiązkuzapłatyskładkizaokres,wktórymBREUbezpieczenia
udzielałoochronyubezpieczeniowej.

§ 44
Ochrona ubezpieczeniowa

1. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do każdego Ubezpieczo-
nego trwaprzezokres jednegomiesiącakalendarzowego.

2. WstosunkudoUbezpieczonych,którzywmomencieprzystąpienia
doubezpieczeniaposiadaliaktywnąkartę,ochronaubezpieczenio-
warozpoczynasięodpierwszegodniamiesiącakalendarzowego,
następującegobezpośredniopomiesiącu,wktórymUbezpieczony
złożył oświadczenieoprzystąpieniudoUmowyUbezpieczenia.

3. W stosunku do Ubezpieczonych, którzy aktywowali nową kartę
(wydaną po raz pierwszy lub wydaną wmiejsce karty zastrzeżo-
nej) do 14dnia kalendarzowego (włącznie)wdanymmiesiącu,
ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od pierwszego dnia
miesiąca kalendarzowego, następującegobezpośrednio pomie-
siącu,wktórymUbezpieczonyaktywowałkartę.

4. WstosunkudoUbezpieczonych, którzyaktywowali nowąkartę
(wydaną po raz pierwszy lubwydanąwmiejsce karty zastrze-
żonej) od 15dniakalendarzowegowdanymmiesiącu, ochrona
ubezpieczeniowa rozpoczyna się odpierwszegodnia drugiego
miesiącakalendarzowego,następującegopomiesiącuwktórym
Ubezpieczonyaktywował kartę.



5. Ochrona ubezpieczeniowa jest automatycznie przedłużana
na kolejnemiesiące kalendarzowe.

6. Dla ubezpieczenia odwołania Podróży Zagranicznej ochrona
ubezpieczeniowa w stosunku do poszczególnych Ubezpieczo-
nych rozpoczyna się na60dni przedplanowanym rozpoczęciem
Podróży zagranicznej, podwarunkiem, że karta jest aktywna.

7. WprzypadkuUbezpieczeniaKosztówLeczenia,Natychmiastowej
PomocyAssistance iTransportuMedycznego, októrymmowa
w§5 ust. 1, Ubezpieczenia PobytuwSzpitalu, NastępstwNie-
szczęśliwych Wypadków, Opóźnienia Dostarczenia Bagażu
Podróżnego, Skrócenia podróży zagranicznej, Utraty lubUszko-
dzeniaBagażuPodróżnego,OpóźnieniaOdlotu,RabunkuRzeczy
Osobistych, Ubezpieczony jest objęty ochroną ubezpieczeniową
podczas każdej Podróży zagranicznej przez pierwsze 60 dni
jej trwania.

8. W przypadku Ubezpieczenia Natychmiastowej Pomocy Assi-
stance, o którymmowaw§5 ust. 2, Opóźnienia Dostarczenia
BagażuPodróżnego,UtratylubUszkodzeniaBagażuPodróżnego,
Ubezpieczony jest objęty ochroną ubezpieczeniową podczas
każdejPodróżynaterenieRPmaksymalnieprzezpierwsze60dni
jej trwania.

9. W przypadku Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej
w Życiu Prywatnym Ubezpieczony jest objęty ochroną ubez-
pieczeniowąna obszarze RP odmomentuwskazanegow§45
ust 2,3 i 4.

10. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do poszczególnych
Ubezpieczonych wygasa:
1) z końcem Podróży zagranicznej lub Podróży na terenie RP

(nie dotyczy Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej
w Życiu Prywatnym),

2) po upływie 60 dni od dnia rozpoczęcia Podróży zagranicz-
nej lubPodróżyna terenieRP (niedotyczyUbezpieczenia
Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym),

3) z dniem rozwiązania Umowy o korzystanie z karty,
4) zdniem rozwiązaniaUmowyUbezpieczenia, z zastrzeże-

niem ust. 9 poniżej,
5) z dniem śmierci Ubezpieczonego,
6) z dniemw którym Ubezpieczony ukończył 70 rok życia,
7) z ostatnim dniemmiesiąca kalendarzowego następującego

bezpośredniopomiesiącukalendarzowym,wktórymnastą-
piła utrataważności karty,

8) z ostatnim dniemmiesiąca kalendarzowego, za który
zostałaopłacona składka,w którymUbezpieczony złożył
rezygnację bądź zastrzegł kartę,

9) z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, za który
przypadała niezapłacona składka.

11. Rozwiązanie UmowyUbezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia
ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do Ubezpieczonych
objętych ochroną ubezpieczeniową do zakończenia okresu,
za który została opłacona składka ubezpieczeniowa.

12. W przypadku utraty ważności karty, o którym mowa w ust. 8
pkt. 7) powyżej, ochrona ubezpieczeniowa zostaje automa-
tycznie wznowiona z chwilą aktywacji nowej karty wydanej
wmiejsce karty, która straciła ważność.

§ 45
Rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej

1. Ubezpieczonymaprawozrezygnowaćzautomatycznegoprzedłu-
żeniaubezpieczeniawkażdymmomencietrwaniaochronyubezpie-
czeniowej.Ubezpieczonyskładawtymceluoświadczenieorezygna-
cji z ochrony ubezpieczeniowej w formie pisemnej, przez telefon
lubzapośrednictwemsystemutransakcyjnego,o ileUbezpieczający
udostępni taką funkcjonalność.

2. WprzypadkurezygnacjizochronyubezpieczeniowejUbezpieczony
możeponownieprzystąpićdoUmowyUbezpieczenianiewcześniej
niżpoupływie12miesięcyoddniawygaśnięciaochronyubezpie-
czeniowej spowodowanej rezygnacją.

§ 46
Składka

1. Ubezpieczający zobowiązany jest opłacać składkę w terminach
iwysokościokreślonychwPolisieGeneralnejnarachunekbankowy
wskazanyprzezBREUbezpieczenia.

2. Składkęustalasiębiorącpoduwagę:
1) okresodpowiedzialnościBREUbezpieczenia,
2) liczbękart,
3) wysokości sumyubezpieczenia i sumygwarancyjnej,
4) inne czynniki wpływające na prawdopodobieństwo wystą-

pieniazdarzeniaubezpieczeniowego.
§ 47

Suma Ubezpieczenia

1. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, Suma ubezpieczenia /Suma
Gwarancyjna jest wspólna dla Ubezpieczonych podróżujących
razem lubdlaUbezpieczonego iOsóbbliskich.

§ 48
Wyłączenia generalne

1. Ochronąubezpieczeniowąniesąobjęteszkodypowstałewskutek:
1) wojny,działańwojennych,konfliktówzbrojnychlubaktywnego

udziałuwzamieszkachi rozruchach,zamachustanu,aktach
terroru,

2) rozszczepieniajądrowegolubpromieniotwórczościwszelkiego
rodzaju, bez względu na ich pochodzenie, źródło i sposób
ichoddziaływanianaUbezpieczonego,zwyłączeniemstoso-
wania promieniotwórczosci w terapii zgodnie z zaleceniami
lekarskimi,

3) epidemii, skażeńchemicznych,
4) uczestnictwawbójkachzwyjątkiemdziałaniawobroniewła-

snej,

5) choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub zabu-
rzeńpsychicznychUbezpieczonegooraz ichskutków,

6) prowadzeniapojazdumechanicznegobezwymaganychpra-
wemuprawnieńlubprowadzeniapojazdówniedopuszczonych
do ruchu drogowego, zgodnie z obowiązującymi na terenie
danegokrajuprzepisamiprawa,astantenmiałwpływnapo-
wstanie lub rozmiar szkody,

7) działaniaUbezpieczonegowstanienietrzeźwościlubwstanie
poużyciualkoholu(wrozumieniuprzepisówustawyowychowa-
niuwtrzeźwościiprzeciwdziałaniualkoholizmowi)lubśrodków
odurzających, substancji psychotropowych, oraz środków
zastępczych (w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu
narkomanii) albo leków nie przepisanych przez lekarza lub
użytychniezgodniezzaleceniemlekarza,bądźniezgodneze
wskazaniem ich użycia, chyba że fakt ten nie miał wpływu
napowstanie lub rozmiar szkody.

2. BREUbezpieczenianieodpowiadazaszkodybędącenastępstwem:
1) uprawianiasportów iaktywnościwysokiego ryzyka,
2) uprawianiadyscyplinsportowychbędącychźródłemdochodu

Ubezpieczonego,
3) wykonywaniapracyowysokimstopniu ryzyka,
4) wykonywaniapracyzagranicą,
5) wypadku lotniczego, jeżeli Ubezpieczonybył pasażeremnie

licencjonowanych linii lotniczych,
6) pełnieniaprzezUbezpieczonegoczynnejsłużbywsiłachzbroj-

nychjakiegokolwiekpaństwa.

§ 49
Ustalenie świadczeń

1. Ustaleniezasadnościroszczeniaiwysokościświadczenianastępuje
na podstawie dokumentacji, przedłożonej przez Ubezpieczonego
lubosobęuprawnionądoświadczenia lubodszkodowania.

2. BRE Ubezpieczenia zastrzega sobie prawo doweryfikacji przed-
łożonychdokumentóworazzasięgnięciaopinii specjalistów.

§ 50
Wypłata świadczeń

1. BREUbezpieczeniawypłaci świadczeniewterminie30dnioddaty
otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu, chyba że wyjaśnienie
okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności lub
wysokościświadczeniawterminie30dniokazałosięniemożliwe;
wówczasświadczeniezostaniewypłaconewciągu14dnioddnia,
wktórymprzyzachowaniunależytejstarannościwyjaśnienie tych
okoliczności byłomożliwe, z tym że BREUbezpieczenia wypłaci
bezsporną, w świetle przedłożonych dokumentów, część świadcze-
niawterminie30dnioddatyotrzymaniazawiadomieniaowypadku.

2. Na żądanie BRE Ubezpieczenia Ubezpieczony/Uposażony jest
zobowiązany do przedstawienia innych niż wymienionewOWU
„Twoje OC i Twoja Podróż” dokumentów, uznanych przez BRE
Ubezpieczenia za niezbędne do stwierdzenia zasadności rosz-
czenia lub wysokości świadczenia/odszkodowania, o ile doku-
mentywskazanewOWUokażąsięniewystarczająceaBREUbez-
pieczenia nie może uzyskać ich na podstawie posiadanych
uprawnieńwynikającychzpowszechnie obowiązującychprzepi-
sówprawa.

3. Ubezpieczonymaobowiązekpodjąćwspółpracę zBREUbezpie-
czeniawceluwyjaśnieniaokoliczności, jakrównieżustaleniaza-
sadności iwysokości świadczenia.

4. Świadczenie/odszkodowaniewypłacasięwwaluciepolskiej. Jeżeli
wczasiePodróżyzagranicznejzostałyponiesioneprzezUbezpie-
czonegowydatki wwalucie obcej, świadczenie/odszkodowanie
przeliczane jestwedług średniego kursuwalut ustalonegoprzez
NBP, obowiązującegonadzieńzajścia zdarzeniaubezpieczenio-
wego.

§ 51
Postanowienia końcowe

1. JeżeliUbezpieczający,Ubezpieczony.UposażonylubUprawniony
zUmowyniezgadzasięzdecyzjamiBREUbezpieczeniacodood-
mowy zaspokojenia roszczenia lub wysokości przyznanego od-
szkodowania lub świadczenia, bądź chciałby zgłosić skargę lub
zażalenie związane z przystąpieniem do umowyUmowy lub jej
wykonaniem,możeonwystąpićzwnioskiemorozpatrzeniesprawy
skierowanym do Zarządu BRE Ubezpieczenia. Wniosek zostanie
rozpatrzonywciągu30dnioddatywpływudoBREUbezpieczenia.

2. WzakresieopodatkowaniaodszkodowańnależnychztytułuUmowy
zastosowaniemająobowiązująceprzepisyprawapodatkowego.

3. PowództwooroszczeniewynikającezUmowymożnawytoczyćalbo
wedługprzepisówowłaściwościogólnejalboprzedsądwłaściwy
dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubez-
pieczonego,Uposażonego lubUprawnionegozUmowy.

4. WsprawachnieuregulowanychpostanowieniamiOWU„TwojeOC
iTwojaPodróż”stosujesięprzepisyprawapolskiego,wtymKodeksu
Cywilnego, ustawyodziałalności ubezpieczeniowej oraz inneobo-
wiązująceaktyprawne.

5. NiniejszeOgólneWarunkiUbezpieczenia„TwojeOCiTwojaPodróż”
dla Posiadaczy kart kredytowych wydanych przez BRE Bank SA
zostały zatwierdzoneuchwałąZarząduBREUbezpieczeniaTUiR
nr BRE-TU/2013/12/3/1 z dnia 20.12.2013 r. i wchodzą w życie
zdniem01.02.2014 r.

W przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego
w trakcie Podróży zagranicznej albo Podróży
na terenie RP prosimy o niezwłoczny kontakt

z Centrum Alarmowym pod nr tel. +48 (22) 575 95 57

W przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego
z tytułu Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

w Życiu Prywatnym prosimy o kontakt
z Centrum Pomocy BRE Ubezpieczenia

pod nr tel. 801 884 444 lub +48 (22) 459 10 00

Nr polisy generalnej 90000116

BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji 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,
KRS0000271543 •REGON140806789•NIP 10700061 55
WysokośćKapitałuZakładowego: 15 741 177,00 złwpłaconywcałości.

ŚWIADCZENIE (ZAKRES UBEZPIECZENIA)

Koszty leczenia
Natychmiastowa Pomoc Assistance i Transport medyczny, w tym:

Pokrycie kosztu transportu zwłok
Pokrycie kosztu zakupu trumny
Pokrycie kosztów pomocy prawnej po wypadku samochodowym
Wypłata zaliczki na poczet kaucji związanej z wypadkiem samochodowym
Pokrycie kosztów podróży Osobywezwanej do towarzyszenia
Pokrycie kosztów powrotu towarzyszących osób bliskich Ubezpieczonego

Pokrycie kosztów opieki nad towarzyszącymi dziećmi

Pokrycie kosztów pobytu i podróży powrotnej Osoby towarzyszącej

Pokrycie kosztów podróży Osobywezwanej do towarzyszenia

PokryciekosztówwcześniejszegopowrotuUbezpieczonegodoMiejscazamieszkania
Pokrycie kosztów kontynuacji zaplanowanej podróży
Pokrycie kosztów organizacji usług kierowcy zastępczego

Pobyt w szpitalu

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków, w tym:
z tytułu Trwałego inwalidztwawwyniku nieszczęśliwego wypadku
z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Opóźnienie dostarczenia bagażu podróżnego
Utrata lub uszkodzenie bagażu podróżnego
Opóźnienie odlotu
Rabunek rzeczy osobistych
Odwołanie lub skrócenie Podróży zagranicznej
Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym

SUMA UBEZPIECZENIA / SUMA GWARANCYJNA

100 000 PLN
200 000 PLN

8 000 PLN
2 500 PLN
2 500 PLN
8 000 PLN
8 000 PLN
1 000 PLN

Opieka i transport do limitu 1 000 PLN
Pobytdo limitu300 PLNzadobę

zakażdedzieckoprzezmaksymalnie3 dni
Transport do limitu 1 000 PLN

Pobytdo limitu200 PLNzadobęprzezmaksymalnie7 dni
Transport do limitu 1 000 PLN

Pobytdo limitu200 PLNzadobęprzezmaksymalnie7 dni
1 000 PLN
200 PLN

1 000 PLN

100 PLN za każdy dzień Pobytu w szpitalu
począwszy od 3-go dnia Pobytu w szpitalu,

maksymalnie przez 7 dni
100 000 PLN

WgTabeli Trwałego Inwalidztwa
50 000 PLN
1 000 PLN
1 000 PLN
800 PLN

3 000 PLNzzastrzeżeniem limitówokreślonychwOWU
10 000 PLN
30 000 PLN
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Od listopada 2013 r.
zmienia się nazwa firmy

i skrót Banku
z „BRE Bank Spółka Akcyjna“

i „BRE Bank S.A.“
na „mBank Spółka Akcyjna“

oraz „mBank S.A.“
Zasady oferowania

oraz obsługi produktów
pozostają bez zmian.


