
§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejsze OgólneWarunki Ubezpieczenia Office Assistance
dla Przedsí biorców b´dàcych klientami MultiBanku, zwane
w dalszej cz´Êci OWU OFFICE ASSISTANCE, stanowià
podstaw´ zawarcia Umowy Ubezpieczenia pomí dzy BRE
Ubezpieczenia Towarzystwem Ubezpieczeƒ i Reasekuracji
Spółkà Akcyjnà, zwanà dalej BRE Ubezpieczenia, a BRE
BankiemSpółkàAkcyjnà, OddziałemBankowoÊci Detalicznej
(MultiBank), zwanym dalej Bankiem.

2. Umowa zawarta zostaje na rachunek Przedsí biorców
b´dàcych klientami Oddziału BankowoÊci Detalicznej
(MultiBank).

3. Zawarcie Umowy zostanie potwierdzone przez BREUbez-
pieczenia Polisà Generalnà stanowiàcà z OWU OFFICE
ASSISTANCE integralnà cz´Êç Umowy Ubezpieczenia.

§ 2
Definicje poj´ç

1. Na podstawieOWUOFFICEASSISTANCEBREUbezpie-
czenia zobowiàzuje sí spełniç Êwiadczenie w przypadku
zajÊcia zdarzenia obj´tego ochronà ubezpieczeniowà
nawarunkach okreÊlonychwOWUOFFICEASSISTANCE.

2. Terminy u˝yte wOWUOFFICE ASSISTANCE oraz innych
dokumentach zwiàzanych z OWU OFFICE ASSISTANCE
oznaczajà:

1) Karta – karta kredytowa główna, wydawana przez
Bank na podstawie Umowy o korzystanie z karty;

2) Umowa o korzystanie z karty – umowa o korzysta-
nie z karty kredytowej Banku, b´dàca podstawà
wydania Karty oraz regulujàca zasady jej u˝ywania;

3) Ubezpieczony – Przedsi´biorca b´dàcy stronà
Umowy o korzystanie z karty;

4) Przedsi´biorca – osoba fizyczna prowadzàca
działalnoÊç gospodarczà, wspólnicy spółki cywilnej,
spółka jawna, spółka partnerska;

5) Ubezpieczajàcy – Bank, zawierajàcy Umow´ Ubez-
pieczenia i zobowiàzany do opłacania składki;

6) UmowaUbezpieczenia –Umowazawarta pomí dzy
BankiemaBREUbezpieczenia, na podstawie posta-
nowieƒ OWU OFFICE ASSISTANCE, potwierdzona
Polisà Generalnà;

7) Polisa Generalna – dokument potwierdzajàcy
zawarcie Umowy Ubezpieczenia pomi´dzy BRE
Ubezpieczenia a Bankiem i zawierajàcy szczegółowe
jej postanowienia;

8) rok ubezpieczeniowy – ka˝dy 12-miesí czny okres
liczony od dnia rozpocz´cia ochrony ubezpieczenio-
wej wobec danego Ubezpieczonego lub rocznicy
jej rozpocz´cia;

9) miejsce ubezpieczenia – miejsce prowadzenia
działalnoÊci gospodarczej na terytorium RP przez
Przedsí biorc ,́ zgłoszone Ubezpieczajàcemu jako
adres głównego miejsca wykonywania działalnoÊci
gospodarczej;

10) Centrum Pomocy – jednostka organizacyjna wska-
zana przez BRE Ubezpieczenia, do której Ubez-
pieczony zobowiàzany jest telefonicznie zgłosiç
zaistnienie zdarzenia obj́ tego ochronà ubezpie-
czeniowà; Centrum Pomocy jest wyłàcznie upraw-
nione do organizacji i wykonywania w imieniu BRE
Ubezpieczenia Êwiadczeƒ wynikajàcych z Umowy
Ubezpieczenia;

11) kradzie˝ zwłamaniem –działaniepolegajàcenabez-
prawnym zaborze w celu przywłaszczenia mienia
z miejsca zamieszkania po usuní ciu istniejàcych
zabezpieczeƒ przy u˝yciu siły fizycznej albo przy
u˝yciu podrobionych bàdê dopasowanych kluczy lub
innych narz´dzi pod warunkiem, ˝e ich u˝ycie pozo-
stawiło po sobie Êlady uszkodzeƒ; za kradzie˝ z wła-
maniem uwa˝a sí równie˝ otwarcie zabezpieczeƒ
oryginalnym kluczem, który sprawca zdobył w wyniku
dokonania kradzie˝y z włamaniem;

12) awaria sprz´tu biurowego oraz sprz´tu PC
– uszkodzenie uniemo l̋iwiajàce prawidłowe korzy-
stanie ze sprz´tu biurowego, lub PC, zgodnie z in-
strukcjà jego u˝ytkowania;

13) sprź t biurowy – nast́ pujàce urzàdzenia, znajdujàce
sí w miejscu ubezpieczenia, które nie sà ju˝ obj́ te
gwarancjà producenta i którychwiek nie przekracza
5-ciu lat: kserokopiarka, drukarka, skaner, faks,
niszczarka dokumentów, odbiornik telewizyjny;

14) sprz´t PC – znajdujàca sí wmiejscu ubezpieczenia
jednostka centralna komputera wraz z monitorem
lub laptop, który nie jest obj́ ty gwarancjà produ-
centa i którego wiek nie przekracza 5-ciu lat;

15) usługi assistance – usługi polegajàce na organizacji
lub organizacji i pokryciu kosztów Êwiadczeƒ przez
Centrum Pomocy na rzecz Ubezpieczonych w przy-
padku zajÊcia zdarzenia losowego, kradzie˝y z wła-
maniem, awarii sprz´tu biurowego oraz sprz´tu PC
lub na ˝yczenie Ubezpieczonego, w zakresie limitów
Êwiadczeƒ przewidzianychwniniejszychOWUOFFICE
ASSISTANCE;

16) zdarzenia losowe – po˝ar, uderzenie pioruna, prze-
pí cie,wybuch (eksplozja, implozja), huragan, powódê,
grad, lawina, zalanie, zalanie przez osoby trzecie,
stłuczenie szyby, poÊrednie uderzenie pioruna,
uderzenie lub upadek statku powietrznego, ude-
rzenie pojazdumechanicznego, deszcz nawalny, trź -
sienie ziemi, zapadaniesí ziemi,wydostaniesí dymu
isadzy, ṕ kaniemrozowe,wandalizm,awaria instalacji;

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

18) uderzenie pioruna – bezpoÊrednie oddziaływanie
siły i temperatury pochodzàcych z wyładowania
atmosferycznego (pioruna) na mienie w miejscu
ubezpieczenia;

19) poÊrednie uderzenie pioruna – zniszczenie mienia
w miejscu zamieszkania na skutek fali elektroma-
gnetycznej wywołanej uderzeniem piorunaw okolicy
miejsca ubezpieczenia;

20) przepi´cie – gwałtowna zmiana napi´cia w sieci
elektrycznej lub elektronicznej, powodujàca wystà-
pienie napí cia znacznie przekraczajàcego wartoÊci
dopuszczalne, okreÊlone przez producenta dla danego
urzàdzenia;

21) wybuch – gwałtowna zmiana stanu równowagi ukła-
du z jednoczesnym wyzwoleniem sí gazów, pyłów,
pary lub cieczy wywołane ich właÊciwoÊcià rozprze-
strzeniania sí (eksplozja), jak i nagłe zapadanie sí
materii w zamkní tym obszarze (w szczególnoÊci
zapadanie sí Êcianek naczynia) pod wpływem panu-
jàcego w nim podciÊnienia (implozja);

22) upadek statku powietrznego – katastrofa bàdê
przymusowe làdowanie obiektu latajàcego wypro-
dukowanego przez człowieka, a tak˝e upadek jego
cz´Êci lub przewo˝onego w nim ładunku;

23) huragan – działanie wiatru o pr´dkoÊci nie mniejszej
ni̋ 17,5 m/s, potwierdzone przez Instytut Mete-
orologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku
mo l̋iwoÊci uzyskania potwierdzenia bierze sí pod
uwag´ stan faktyczny i rozmiar szkód wmiejscach
ich powstania oraz w bezpoÊrednim sàsiedztwie
Êwiadczàce wyraênie o masowym i niszczycielskim
działaniu wiatru;

24) zalanie – działanie namienie znajdujàcesí wmiejscu
ubezpieczeniawody, pary, cieczy lub innychsubstan-
cji, które wydostały sí w sposób niezamierzony
i niekontrolowany z instalacji i urzàdzeƒ wodocià-
gowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
instalacji gaÊniczych oraz innych instalacji techno-
logicznych. Zalanie dotyczy równie˝ urzàdzeƒ typu
pralki, wirówki, zmywarki, lodówki, zamra˝arki
wskutek:

a) awarii tych instalacji lub urzàdzeƒ,

b) nieumyÊlnego pozostawienia otwartych za-
worów wszelkiego typu,

c) samoczynnego otworzenia sí główek tryska-
czowych z innych przyczyn ni̋ po˝ar,

d) cofni´cia si´ wody lub Êcieków z ogólnodo-
st´pnej sieci wodociàgowej albo kanalizacyjnej,

e) samoistnego, tj. niezale˝nego od działaƒ Ubez-
pieczonego, osób trzecich lub zwierzàt domo-
wychuszkodzeniaakwarium lub łó k̋awodnego;

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

26) wandalizm – bezprawne, celowe uszkodzenie lub
zniszczenie mienia znajdujàcego si´ w miejscu
zamieszkania Ubezpieczonego przez osoby trzecie;

27) awaria instalacji – przypadek losowy zaistniały
w miejscu ubezpieczenia wynikajàcy z przyczyn
wewn t́rznychpochodzeniamechanicznego, hydrau-
licznego lub elektrycznego powodujàcy przerwanie
działania instalacji wodno-kanalizacyjnej lub elek-
trycznej, alarmowej lub centralnego ogrzewania
bàdê pieca grzewczego, w miejscu ubezpieczenia
w zakresie wykraczajàcym poza odpowiedzialnoÊç
administracji budynku lub słu˝b miejskich;

28) RP – terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Zakres ubezpieczenia

1. Umowa Ubezpieczenia jest zawarta w zakresie:

1) Office Assistance,

2) Infolinii Rekrutacyjnej,

3) Infolinii Medycznej,

4) Infolinii Gospodarczej,

5) Infolinii Prawnej.

OFFICE ASSISTANCE

§ 4

Przedmiot ubezpieczenia

1. Przedmiotem ubezpieczenia w ramach Office Assistance
jest organizacja albo organizacja i pokrycie kosztów usług
assistance okreÊlonych w OWUOFFICE ASSISTANCE
Êwiadczonych na rzeczUbezpieczonego za poÊrednictwem
Centrum Pomocy w przypadku wystàpienia zdarzenia
obj´tego ochronà ubezpieczeniowà w czasie trwania
odpowiedzialnoÊci BRE Ubezpieczenia.

2. Zdarzeniem obj´tym ochronà ubezpieczeniowà, które
uzasadnia Êwiadczenie usług assistance w zakresie
Office Assistance, jest:

1) powstanieszkodywmieniuznajdujàcymsí wmiejscu
ubezpieczeniawnast́ pstwie kradzie y̋ zwłamaniem
lub zdarzenia losowego,

2) awaria sprz´tu biurowego oraz PC znajdujàcego
sí w miejscu ubezpieczenia.

3. Ubezpieczony (lub w jego imieniu inna osoba) zobowiàzany
jest zgłosiç zaistniałe zdarzenie obj́ te ochronà ubezpie-
czeniowà do Centrum Pomocy.

4. Z uwagi na fakt, ˝e Êwiadczenie usług assistance jest
powiàzane z aktualnym miejscem ubezpieczenia, Ubez-
pieczony ma obowiàzek ka˝dorazowo poinformowaç
Ubezpieczajàcegoozmianieadresumiejscaubezpieczenia.

§ 5

1. W razie powstania szkody w miejscu ubezpieczenia,
w wyniku wystàpienia zdarzenia losowego lub kradzie˝y
z włamaniem, Centrum Pomocy zorganizuje nast´pujàce
Êwiadczenia:

1) Interwencja specjalisty – w celu usuní cia szkody
CentrumPomocy organizuje i pokrywa do ustalone-
go limitu koszty dojazdu do miejsca ubezpieczenia
oraz robocizny specjalisty odpowiedniego zewzgĺ du
na rodzaj szkody (Êlusarza, hydraulika, elektryka,
dekarza, murarza, szklarza, technika urzàdzeƒ
grzewczych i klimatyzacyjnych, specjalisty od alar-
mów). Koszty cz´Êci zamiennych (lub u˝ytych ma-
teriałów) niezb´dnych do usuní cia szkody ponosi
Ubezpieczony.
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2. Je˝eli w nast´pstwiewystàpienia zdarzenia losowego lub
kradzie˝y z włamaniem w miejscu ubezpieczenia istnieje
potrzeba zabezpieczenia ocalałego mienia, Centrum
Pomocy organizuje (do wyboru przez Ubezpieczonego)
jedno ze Êwiadczeƒ, opisanych w pkt 1)-4):

1) Dozór mienia – Centrum Pomocy organizuje i po-
krywa do ustalonego limitu koszty dozoru mienia
przez profesjonalnà firm´ ochroniarskà w przy-
padku zajÊcia zdarzenia losowego, lub włamania
do lokalu, w którym prowadzona jest działalnoÊç
gospodarcza;

2) Transport mienia – je˝eli na skutek zdarzenia
losowego lub kradzie˝y z włamaniem lokal nie nadaje
sí do u˝ytkowania, Centrum Pomocy organizuje
i pokrywa do ustalonego limitu koszty przewie-
zienia mienia Ubezpieczonego z miejsca zdarzenia
do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego
na terytorium RP;

3) Przechowanie mienia – je˝eli na skutek zdarzenia
losowego lub kradzie˝y z włamaniem lokal nie nadaje
sí do u˝ytkowania, Centrum Pomocy organizuje
i pokrywa do ustalonego limitu koszty przechowa-
nia mienia Ubezpieczonego w przechowalni mienia
na terytorium RP;

4) Organizacja lokalu zast´pczego – je˝eli na skutek
zdarzenia losowego lub kradzie˝y z włamaniem lokal
nie nadaje sí do u˝ytkowania Centrum Pomocy
skontaktuje sí z 3 agencjami wynajmu lokali przy-
stosowanych do prowadzenia działalnoÊci gospo-
darczej i przedstawi oferty agencji Ubezpieczone-
mu przygotowane na podstawie specyfikacji lokalu
okreÊlonej przez Ubezpieczonego. Koszty zwiàzane
z lokalem zast´pczym ponosi Ubezpieczony.

3. W razie awarii sprz´tu biurowego lub PCwmiejscu ubez-
pieczenia, Centrum Pomocy zorganizuje nast´pujàce
Êwiadczenia:

1) Pomoc informatyka – Centrum Pomocy organizuje
i pokrywa koszty dojazdu i robocizny informatyka
w celu naprawy sprz´tu PC bàdê wewn´trznej
sieci informatycznej (sieç musi dotyczyç jednej
lokalizacji) w miejscu ubezpieczenia, a je˝eli na-
prawa na miejscu nie jest mo l̋iwa, organizuje
i pokrywa koszty transportu sprz´tu PC do naj-
bli̋ szego serwisu naprawczego (nie dotyczy we-
wn´trznej sieci informatycznej). Koszty cz´Êci
zamiennych i materiałów eksploatacyjnych pokry-
wa Ubezpieczony. Ochronà ubezpieczeniowà nie
sà obj́ te awarie w sprz´cie obj́ tym gwarancjà
lub takim, za który na podstawie obowiàzujàcych
przepisów prawa odpowiedzialnoÊç ponosi sprze-
dawca oraz sprz´t którego wiek przekracza 5 lat.
Âwiadczenie nie przysługuje, je˝eli awaria sprz´tu
nastàpiła wskutek nieprawidłowego u˝ytkowania
sprz´tu, u˝ycia niewłaÊciwych materiałów eks-
ploatacyjnych lub nieprawidłowoÊci software’u.
Warunkiem dokonania naprawy jest udokumento-
wanie przez Ubezpieczonego roku produkcji
uszkodzonego sprz´tu poprzez przedstawienie
dowodu zakupu, gwarancji lub innego dokumentu
potwierdzajàcego wiek sprz´tu. Mo l̋iwe jest te˝
uzyskanie pomocy w odzyskaniu danych. Ka˝do-
razowo oceny mo l̋iwoÊci odzyskania danych do-
konuje informatyk realizujàcy zlecenie. BRE Ubez-
pieczenie TU nie ponosi odpowiedzialnoÊci za nie-
kompletne odzyskanie danych, bàdê jeÊli sí oka˝e,
˝e dane sà uszkodzone;

2) Pomoc serwisanta – Centrum Pomocy organizuje
i pokrywa koszty dojazdu i robocizny serwisanta
wcelu naprawysprz´tu biurowegowmiejscu ubez-
pieczenia, a je˝eli naprawa namiejscu nie jestmo -̋
liwa, organizuje i pokrywa koszty transportu sprz t́u
do najbli̋ szego serwisu naprawczego. Koszty cz´Êci
zamiennych i materiałów eksploatacyjnych pokrywa
Ubezpieczony. Ochronà ubezpieczeniowà nie sà
obj́ te awarie w sprz´cie obj́ tym gwarancjà lub
takim, za który na podstawie obowiàzujàcych prze-
pisów prawa odpowiedzialnoÊç ponosi sprzedawca
oraz sprz´t którego wiek przekracza 5 lat. Âwiad-
czenie nie przysługuje, je˝eli awaria sprz´tu nastà-
piła wskutek nieprawidłowego u˝ytkowania sprz´tu
lub u˝ycia niewłaÊciwych materiałów eksploatacyj-
nych. Warunkiem dokonania naprawy jest udoku-
mentowanie przez Ubezpieczonego roku produkcji
uszkodzonego sprz´tu poprzez przedstawienie
dowodu zakupu, gwarancji lub innego dokumentu
potwierdzajàcego wiek sprz´tu;

3) Informacja o sieci usługodawców – dodatkowo
Centrum Pomocy udzieli na ˝yczenie Ubezpieczo-
nego informacji o podmiotach Êwiadczàcych nast -́
pujàce usługi: naprawy sprz´tu komputerowego
i urzàdzeƒbiurowych, usługi Êlusarskie, hydrauliczne,
elektryczne, dekarskie, szklarskie, stolarskie,
murarskie, malarskie, glazurnicze, parkieciarskie,
dotyczàce urzàdzeƒ i instalacji grzewczych oraz
klimatyzacyjnych.

INFOLINIE

§ 6

1. Usługi Infolinii polegajà na zapewnieniu Ubezpieczonemu
mo l̋iwoÊci skorzystania z serwisów informacyjnych Cen-
trum Pomocy, w ramach których udzielane sà informacje
w zakresie Infolinii rekrutacyjnej,medycznej, gospodarczej
i prawnej. W ramach usług Infolinii Centrum Pomocy
udzieli w oparciu o ogólnodost´pne bazy danych, infor-
macji o placówkach znajdujàcych sí na terytorium RP,
usługach realizowanych na terytorium RP oraz procedu-
rach obowiàzujàcych na terytorium RP, w zakresie okre-
Êlonym szczegółowo poni̋ ej:

1) Infolinia rekrutacyjna:

a) Informacje o adresach, godzinach otwar-
cia/zamkní cia firm rekrutacyjnych,

b) Informacjeowarunkachwspółpracy firmrekru-
tacyjnych z firmami w procesie znajdowania
pracowników,

c) Informacje o kosztach, zasadach rozliczania
firm rekrutacyjnych ze zleceniodawcami.

2) Infolinia medyczna:

a) Informacje w zakresie medycyny pracy, medy-
cyny Êrodowiskowej, zdrowia publicznego,
higieny pracy, ochrony radiologicznej i ochrony
przed promieniowaniem,

b) Informacje w zakresie toksykologii i epide-
miologii chorób zawodowych i innych skutków
zdrowotnych zwiàzanych z ekspozycjà na che-
miczne, fizyczne i psychofizyczne czynniki
szkodliwe w miejscu pracy,

c) Informacje o patologiach zawodowych, pro-
filaktyce chorób zawodowych i parazawodo-
wych oraz diagnostyce i leczeniu ostrych
zatruç,

d) Informacje o profilaktycznych badaniach tj.:
badania wst´pne, okresowe, kontrolne, sani-
tarne, badania osób nara˝onych na promie-
niowanie, badania do Êwiadectwa kwalifikacji,
badania do prawa jazdy ró˝nych kategorii,

e) Informacje o szczepieniach (przeciw grypie,
przeciw ˝ółtaczce WZWB itp.),

f) Informacje o przepisach BHP,

g) Informacje o kryteriach zdrowotnych wa-
runkujàcych wybór zawodu oraz mo l̋iwoÊci
wykonywania pracy,

h) Informacje o promocji zdrowia w miejscu
pracy,

i) Baza danych aptek na terenie całego kraju,
adresy, godziny pracy oraz numery telefonów,

j) Informacja o działaniach, które nale˝y podjàç
przed oraz w trakcie podro˝y, na przykład
niezb´dnych szczepieniach, specyfice danego
kraju lub regionu Êwiata (w aspekcie medycz-
nym i ochrony zdrowia),

k) Informacja o placówkach majàcych podpisane
kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia,

l) Informacje o placówkach prywatnych propo-
nujàcych usługi abonamentowe dla pracow-
ników,

m) Informacja medyczna o danym schorzeniu,
zastosowanym leczeniu, nowoczesnych
metodach leczenia,

n) Informacja o badaniach kontrolnych dla grup
wiekowych o podwy˝szonym ryzyku zacho-
rowaƒ,

o) Informacja farmaceutyczna o danym leku
(stosowanie, odpowiedniki, działanie uboczne,
interakcje z innymi lekami, mo l̋iwoÊç przyj-
mowania leków w czasie cià˝y i laktacji),

p) Informacja o placówkach medycznych i dia-
gnostycznych na terenie kraju,

q) Informacje o zasadach zdrowego ˝ywienia
i dietach,

r) Informacja o placówkach odnowy biologicznej,
rehabilitacyjnych i sanatoryjnych na terenie
kraju,

s) Informacja o grupach wsparcia i telefonach
zaufaniawPolsce dla osób dotkní tych alkoho-
lizmem, w trudnej sytuacji rodzinnej, cierpià-
cych na okreÊlone schorzenia (np. cukrzyc´,
chorob´ serca), dla kobiet po mastektomii,
dla rodziców cí ˝ko chorych dzieci, osóbmole-
stowanych w miejscu pracy,

t) Informacja o uwarunkowaniach medycznych
dotyczàcych poszczególnych schorzeƒ oraz
promocji zdrowia, w tym o dietach, cià˝y, pro-
filaktyce antynikotynowej,

u) Informacje dla młodych pracujàcych matek
dotyczàce pieĺ gnacji niemowlàt, choróbwieku
dziecí cego,

v) Informacje o stanach wymagajàcych natych-
miastowej pomocy i zasadach udzielania
pierwszej pomocy,

w) Informacje o przygotowaniach niezb´dnych
przed zabiegami medycznymi lub badaniami
lekarskimi,

x) Informacje o placówkach handlowych oferu-
jàcych sprz´t rehabilitacyjny.

3) Infolinia gospodarcza:

a) Informacje o krajowych programach pomoco-
wych dla małych i Êrednich przedsí biorstw,

b) Informacje o programach pomocowych Unii
Europejskiej dla małych i Êrednich przedsí -
biorstw,

c) Informacje o kursach wymiany walut,

d) Dane teleadresowe:

i. Regionalne Instytucje Finansujàce
(placówki partnerskie Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsí biorczoÊci),

ii. Punkty Konsultacyjno-Doradcze,

iii. Centra Euro Info,

iv. OÊrodki Krajowego Systemu Usług dla
Małych i Ârednich Przedsí biorstw,

v. Izby i urz´dy skarbowe,

vi. Inspektoraty ZUS,

vii. Hotele i centra konferencyjne,

viii. Instytucje zrzeszajàce przedsí bior-
ców, w tym izby gospodarcze,

ix. Polskie i obce placówki dyplomatyczne
i konsularne oraz ich wydziały ekono-
miczne,

e) Informacje o targach i konferencjach orga-
nizowanych dla przedsi´biorców w kraju
i za granicà.

1) Infolinia prawna:

a) Telefoniczna informacja prawna- informacja
o aktualnych przepisach prawnych udzielana
przez prawników (max. 2 razy w roku ubez-
pieczeniowym) obejmujàca:

i. Prawo cywilne,

ii. Prawo administracyjne,

iii. Prawo pracy,

iv. Prawo podatkowe (Ordynacja podat-
kowa, Ustawa o podatku dochodowym
od osób fizycznych, Ustawa o podatku
dochodowym od osób prawnych, Ustawa
o podatku od towarów i usług, Ustawa
opodatku akcyzowym,Ustawaopodatku
od czynnoÊci cywilnoprawnych),

v. Prawo gospodarcze (Ustawa o swobo-
dzie działalnoÊci gospodarczej, Ustawa
oKrajowymRejestrzeSàdowym,Kodeks
spółek handlowych, Ustawa Prawo upa-
dłoÊciowe i naprawcze),

vi. Prawo autorskie,

vii. Prawo ubezpieczeniowe (z wyłàczeniem
relacji pomí dzy Ubezpieczonym a BRE
Ubezpieczenia i Ubezpieczajàcym);

b) Przesyłanie drogà elektronicznà aktualnych
aktów prawnych (2 razy w roku ubezpiecze-
niowym):

i. Ustawy,

ii. rozporzàdzenia,

iii. uchwały;



c) Przesyłanie drogà elektronicznà wzorów
umów cywilno-prawnych (2 razy w roku
ubezpieczeniowym):

i. umowy sprzeda˝y,

ii. umowy najmu i dzier˝awy,

iii. umowy po˝yczki,

iv. umowy darowizny,

v. umowy o prac´,

vi. umowy o dzieło,

vii. umowa zlecenia;

d) Udzielanie informacji teleadresowych doty-
czàcych:

i. biur podatkowych,

ii. sàdów,

iii. prokuratur,

iv. kancelarii adwokackich,

v. kancelarii radcowskich,

vi. kancelarii notarialnych.

2. W ramach Infolinii realizacja Êwiadczenia informacyjnego
polega na telefonicznym udzieleniu przez Centrum
Pomocy informacji lub na przesłaniu Ubezpieczonemu
treÊci informacji na wskazany przez niego adres e-mail
lub numer fax.

3. Informacje, o których mowa powy˝ej, nie odnoszà si´
do okolicznoÊci konkretnego przypadku.

4. Informacje, o których mowa powy˝ej, a w szczególnoÊci
informacje prawne i podatkowe majà charakter wyłàcz-
nie ogólno informacyjny i nie mogà byç traktowane jako
ostateczna ekspertyza (opinia czy porada prawna lub
podatkowa), ani te˝ nie mogà byç podstawà roszczeƒ
Ubezpieczonego.

5. Centrum Pomocy nie udzieli informacji, je˝eli zapytanie
dotyczy relacji Ubezpieczonego z Ubezpieczajàcym lub
z BRE Ubezpieczenia.

6. W zakresie Infolinii, z wyłàczeniem Infolinii Prawnej nie
wyst´pujà limity Êwiadczeƒ informacyjnych w ciàgu roku
ubezpieczeniowego.

§ 7

Wyłàczenia odpowiedzialnoÊci BRE Ubezpieczenia

1. BRE Ubezpieczenia nie odpowiada za jakiekolwiek szkody
na osobie lubmieniu zaistniałe w zwiàzku ze Êwiadczonymi
usługami assistancewykonywanymi przez usługodawców
zewn´trznych na zlecenie Centrum Pomocy.

2. BRE Ubezpieczenia nie pokrywa kosztów poniesionych
przez Ubezpieczonego bez powiadomienia i zezwolenia
Centrum Pomocy, nawet jeÊli sà obj́ te ochronà ubezpie-
czeniowà i mieszczà sí w limitach Êwiadczeƒ, okreÊlo-
nych w OWU OFFICE ASSISTANCE.

3. OdpowiedzialnoÊç w zakresie jakoÊci i sposobu wykonania
usług oraz odpowiedzialnoÊç cywilnà za zorganizowane
przez Centrum Pomocy usługi assistance okreÊlonej
w niniejszychOWUOFFICEASSISTANCEponoszà ka˝do-
razowo zewn´trzni usługodawcy.

4. Z odpowiedzialnoÊci BRE Ubezpieczenia sà wyłàczone
zdarzenia, które zaszły w zwiàzku z:

1) konserwacjà mienia ruchomego lub stałych elemen-
tów znajdujàcych sí w miejscu ubezpieczenia;

2) zamieszkami, rozruchami, aktami terroru, wojnà
domowà lub mi´dzynarodowà, strajkami;

3) szkodami górniczymi w rozumieniu prawa górni-
czego;

4) szkodami powstałymi w wyniku rozłàczenia lub
przerwy w funkcjonowaniu urzàdzeƒ wodno-kanali-
zacyjnych, do naprawy których zobowiàzane sàwła-
Êciwe słu˝by publiczne lub administrator budynku;

5) szkodami powstałymiwskutek zawilgocenia budynku
i pomieszczeƒ w wyniku zalania wodà pochodzàcà
z opadów atmosferycznych poprzez niezabezpie-
czone otwory, je˝eli obowiàzek konserwacji tych
urzàdzeƒ, instalacji lub elementów budynku nale˝ał
do Ubezpieczonego;

6) szkodami powstałymi wskutek przenikania wód
gruntowych;

7) skutkami działania materiałów rozszczepialnych;

8) działaniami Ubezpieczonego podj´tymi w stanie
nietrzeêwoÊci lub w stanie po u˝yciu alkoholu
(w rozumieniu przepisów Ustawy o wychowaniu

w trzeêwoÊci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
z dnia26.10.1982r.Dz.U.07.70.473zpóên. zm.)
lub Êrodków odurzajàcych, substancji psychotro-
powych, oraz Êrodków zast´pczych (w rozumieniu
przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomani
z dnia 29.05.2005r. DZ. U. 05.179.1485 z póên.
zm.);

9) uszkodzeniami kanalizacji, rur instalacyjnych, ga-
zowych i wodociàgowych oraz podziemnych linii
energetycznych, oraz wszystkich tych instalacji,
za napraw´ lub konserwacj́ których odpowiadajà
administracjamieszkania lubwłaÊciwe słu˝by pogo-
towia technicznego, wodno-kanalizacyjnego, gazo-
wego lub energetycznego;

10) uszkodzeniami o istnieniu których Ubezpieczony
wiedział przed przystàpieniem do Umowy Ubez-
pieczenia;

11) umyÊlnymdziałaniemUbezpieczonego lub umyÊlnym
działaniem osoby, która z Ubezpieczonym pozostaje
we wspólnym gospodarstwie domowym;

12) ra˝àco niedbałym działaniem Ubezpieczonego,
chyba ˝e spełnienie Êwiadczenia odpowiada
w danych okolicznoÊciach wzgl´dom słusznoÊci.

5. BRE Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialnoÊci za:

1) nieudzielenie informacji lub niezorganizowanie Êwiad-
czenia gwarantowanegowniniejszychOWUOFFICE
ASSISTANCE, z powodu działania siły wy˝szej,

2) ewentualne opóênienia zaistniałe z przyczyn ze-
wn´trznych niezale˝nych od BRE Ubezpieczenia
(w tym zjawisk meteorologicznych) mogàcych po-
wodowaç brak mo˝liwoÊci realizacji usługi przez
usługodawców zewn´trznych na zlecenie Centrum
Pomocy.

§ 8

Przystàpienie do Umowy Ubezpieczenia

1. Do Umowy Ubezpieczenia mo˝e przystàpiç ka˝dy
Przedsí biorca.

2. Przedsí biorca przyst´puje do Umowy Ubezpieczenia
poprzez zło˝enie oÊwiadczenia o przystàpieniu do
Umowy Ubezpieczenia w formie pisemnej, przez telefon
lub za poÊrednictwem systemu transakcyjnego, o ile
Ubezpieczajàcy udost´pni takà funkcjonalnoÊç.

3. Przed przystàpieniem Przedsí biorcy do Umowy Ubez-
pieczenia, Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany do udo-
st´pnienia mu treÊci OWU OFFICE ASSISTANCE.

§ 9

Ochrona ubezpieczeniowa

1. W stosunku do ka˝dego Ubezpieczonego ochrona
ubezpieczeniowa rozpoczyna si´ od pierwszego dnia

miesiàca kalendarzowego, nast´pujàcego bezpoÊrednio
po miesiàcu, w którym Ubezpieczony wyraził zgod´
na przystàpienie do Umowy Ubezpieczenia pod warun-
kiem aktywacji Karty.

2. Ochrona ubezpieczeniowa trwa jeden miesiàc i jest

automatycznie przedłu˝ana na kolejne miesí czne okresy.

3. W stosunku do ka˝dego Ubezpieczonego ochrona ubez-

pieczeniowa wygasa:

1) z dniem rozwiàzania Umowy Ubezpieczenia,

z zastrze˝eniem, i˝ ochrona ubezpieczeniowa

dla danego Ubezpieczonego trwa do koƒca cyklu

rozliczeniowego, za który została opłacona składka,

2) z dniem rozwiàzania Umowy o korzystanie z karty,

3) z dniem zastrze˝enia danej Karty, z zastrze˝eniem,

˝e ubezpieczenie jest kontynuowane w odniesieniu

do Karty wydanej w miejsce Karty zastrze˝onej,

4) z dniemutratywa˝noÊci Karty, z zastrze˝eniem, ˝e

ubezpieczenie jest kontynuowane w odniesieniu

do wznowionej Karty, wydanej w miejsce Karty,

która straciła wa˝noÊç,

5) z ostatnim dniem cyklu rozliczeniowego wg Umowy

o korzystanie z karty, w którym Ubezpieczony zło˝ył

rezygnacj́ z automatycznego przedłu˝enia ubez-

pieczenia.

§ 10

Limity Êwiadczeƒ

1. Ubezpieczony ma prawo zrezygnowaç z automatycz-

nego przedłu˝enia ochrony ubezpieczeniowej w ka˝dym

momencie jej trwania. Ubezpieczony składa w tym celu

oÊwiadczenie o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej

na kolejny miesi´czny okres Ubezpieczenia w formie

pisemnej, przez telefon lub za poÊrednictwem systemu

transakcyjnego, o ile Ubezpieczajàcy udost´pni takà

funkcjonalnoÊç.

2. W przypadku rezygnacji z automatycznego przedłu˝enia

ochrony ubezpieczeniowej na kolejny miesiàc, ochrona

ubezpieczeniowa b´dzie trwała do koƒca okresu, za który

została zapłacona składka.

§ 11

Limity Êwiadczeƒ

1. Limity liczby i wartoÊci poszczególnych Êwiadczeƒ sta-

nowià górnà granic´ odpowiedzialnoÊci BRE Ubezpie-

czenia i ustalane sà na okres roku ubezpieczeniowego

wobec danego Ubezpieczonego.

2. Limity liczby i wartoÊci poszczególnych Êwiadczeƒ

dla danego Ubezpieczonego w roku ubezpieczeniowym

przedstawiajà poni˝sze tabele:

1) OFFICE ASSISTANCE

Rodzaj i liczba Maksymalna wartoÊç
Zdarzenie ubezpieczeniowe Êwiadczeƒ w roku Êwiadczenia na

ubezpieczeniowym 1 zdarzenie

Interwencja specjalisty
(2 razy w roku ubezpieczeniowym)

Awaria sprz´tu PC Pomoc informatyka
w miejscu ubezpieczenia (2 razy w roku ubezpieczeniowym)

Awaria sprz´tu biurowego (kserokopiarka, drukarka, skaner, fax, Pomoc serwisanta
niszczarka dokumentów, telewizor) w miejscu ubezpieczenia (2 razy w roku ubezpieczeniowym)

Informacja o sieci usługodawców Na ˝yczenie Ubezpieczonego Bez limitu

2) INFOLINIE

INFOLINIE: REKRUTACYJNA, MEDYCZNA, GOSPODARCZA Liczba Êwiadczeƒ w roku ubezpieczeniowym

informacje dost´pne przez 24 h, siedem dni w tygodniu bez limitu

INFOLINIA: PRAWNA Liczba Êwiadczeƒ w roku ubezpieczeniowym

informacje dost´pne przez 24 h, siedem dni w tygodniu 2

Dozór mienia,
transport mienia

oraz przechowywanie
mienia

(2 razy w roku ubezpieczeniowym
dla ka˝dego Êwiadczenia)

750 PLN

Bez limitu

750 PLN

500 PLN

500 PLN

Organizacja lokalu
zast´pczego

Uszkodzenie mienia w miejscu ubezpieczenia
wskutek kradzie˝y z włamaniem
lub zdarzenia losowego



3) nie powierzaçwykonania Êwiadczeƒ innymosobom,
do których spełnienia zobowiàzane jest BRE Ubez-
pieczenia, chyba ˝e Centrum Pomocy nie przystàpi
do spełniania Êwiadczeniaw okresie dwóch godzin
od zawiadomienia o szkodzie albo awarii sprz´tu
biurowego lub PC (w razie braku innych uzgodnieƒ
pomí dzy Ubezpieczonym a CentrumPomocy) lub
wyrazi zgod´ na spełnienie Êwiadczenia przez innà
osob´,

4) współdziałaç z Centrum Pomocy w zakresie
niezb´dnym do realizacji Êwiadczenia.

4. Centrum Pomocy, po otrzymaniu zgłoszenia oraz
niezb´dnych do wykonania Êwiadczenia informacji
okreÊlonych w ust. 2 i ust. 3 powy˝ej, przyst´puje
niezwłocznie do organizacji pomocy i usług assistan-
ce, bioràc pod uwag´ dyspozycje Ubezpieczonego
i mo˝liwoÊci lokalne.

5. W przypadku, gdy Centrum Pomocy nie przystàpi
do spełnienia Êwiadczenia w okresie dwóch godzin
od zawiadomienia o szkodzie albo awarii sprz´tu biu-
rowego lub PC lub wyrazi zgod´ na spełnienie Êwiad-
czenia przez innà osob´, Centrum Pomocy dokona
zwrotu Ubezpieczonemu kosztów realizacji Êwiad-
czenia do wysokoÊci odpowiedniego limitu okreÊlonego
wpar11, stosujàc ceny rynkowe obowiàzujàcewdanym
regionie RP.

§ 15
Postanowienia koƒcowe

1. Je˝eli Ubezpieczony lub osoba uprawniona do wystàpie-
nia z roszczeniem nie zgadza sí z decyzjami BRE Ubez-
pieczenia co do odmowy zaspokojenia roszczenia lub
wysokoÊci przyznanego odszkodowania albo wnosi inne
skargi lub za˝alenia, mo˝e ona wystàpiç do BRE Ubez-
pieczenia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Adresatemskargi lub za˝alenia,właÊciwymdo ich rozpa-
trzenia jest jednostka organizacyjna nadzorujàca
jednostḱ , której skarga lub za˝alenie dotyczy lub inna
jednostka wskazana przez BRE Ubezpieczenia.

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

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

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

5. Roszczenia z Umowy podlegajà jurysdykcji sàdów
polskich.

6. W sprawach, nie uregulowanych postanowieniami OWU
lub klauzulami umownymi stosuje si´ przepisy prawa
polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego, ustawy o działal-
noÊci ubezpieczeniowej oraz inne obowiàzujàce akty
prawne.

7. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia OFFICE
ASSISTANCE zostały zatwierdzone uchwałà Zarzàdu
BRE Ubezpieczenia TUiR nr BRE-TU/2010/8/2/5
z dnia 23.08.2010r. i wchodzà w ˝ycie z dniem
01.09.2010 r.

Informacja Prawna
W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o roz-
patrywaniu reklamacji przez pomioty rynku finansowego i o Rzeczni-
ku Finansowym od 11 października 2015 r. ulegają zmianie zasady
składania i rozpatrywania reklamacji na usługi świadczone przez
podmioty rynku finansowego.

1. W każdym przypadku osoba uprawniona z Umowy Ubezpiecze-
nia może wnosić Reklamacje. Reklamacja to wystąpienie, w tym
skarga i zażalenie, skierowane do Towarzystwa zawierające za-
strzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo.

2. Reklamacje można składać w następujący sposób:

• Towarzystwu BRE Ubezpieczenia TUiR S. A.:

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

§ 12
Okres ubezpieczenia

1. Umowa Ubezpieczenia zostaje zawarta na czas nie-
okreÊlony.

2. Ka˝dej ze Stron przysługuje prawo do rozwiàzania
niniejszej Umowy w ka˝dym czasie z zachowaniem
3-miesi´cznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem
na koniec miesiàca kalendarzowego.

3. Umow´ Ubezpieczenia uwa˝a si´ za zawartà z dniem
okreÊlonym w Polisie Generalnej.

4. Ubezpieczajàcy ma prawo do odstàpienia od Umowy
Ubezpieczenia w terminie 7 dni od jej zawarcia. Od-
stàpienie od Umowy Ubezpieczenia nast´puje na pod-
stawie pisemnego oÊwiadczenia Ubezpieczajàcego.

5. Zło˝enie oÊwiadczenia o odstàpieniu od Umowy Ubez-
pieczenia oraz wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia
nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku zapłaty
składki za okres, w którym BRE Ubezpieczenia udzie-
lało ochrony ubezpieczeniowej.

§ 13

Składka

1. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest opłacaç składk´
w terminach i wysokoÊci okreÊlonych w Polisie Ge-
neralnej na rachunek bankowy wskazany przez BRE
Ubezpieczenia.

2. Składk´ ustala si´ bioràc pod uwag´:

1) okres odpowiedzialnoÊci BRE Ubezpieczenia,

2) liczb´ Kart,

3) wysokoÊci poszczególnych limitów Êwiadczeƒ
w roku ubezpieczeniowym,

4) inne czynniki wpływajàce na prawdopodobieƒ-
stwo powstania zdarzenia obj´tego ochronà
ubezpieczeniowà.

§ 14

Post´powanie w razie zajÊcia zdarzenia obj´tego
ochronà ubezpieczeniowà

1. W razie powstania zdarzenia obj́ tego ochronà ubez-
pieczeniowà, Ubezpieczony powinien zapobiec w miar´
mo˝liwoÊci zwi´kszaniu si´ szkody i ograniczyç kon-
sekwencje zdarzenia.

2. W razie wystàpienia zdarzenia obj́ tego ochronà ubez-
pieczeniowà, Ubezpieczony obowiàzany jest przed
podj́ ciem jakichkolwiek działaƒ we własnym zakresie,
niezwłocznie skontaktowaç si´ z Centrum Pomocy,
czynnym całà dob ,́ siedem dni w tygodniu i podaç na-
st´pujàce dane:

1) imi´ i nazwisko/nazw´ Firmy,

2) adres miejsca ubezpieczenia,

3) numer REGON,

4) numer PESEL lub numeru paszportu Ubezpie-
czonego, w przypadku osoby fizycznej prowadzàcej
działalnoÊç gospodarczà,

5) numer telefonu, pod którymmo˝na skontaktowaç
si´ z Ubezpieczonym lub wskazanà przez niego
osobà,

6) krótki opis zdarzenia oraz rodzaju potrzebnej
pomocy,

7) nazwisko i adres sprawcy szkody, w przypadku
gdy dane te sà znane Ubezpieczonemu,

8) wszelkie inne informacje niezb´dne Centrum
Pomocy do realizacji Êwiadczenia.

3. Ponadto Ubezpieczony powinien:

1) udzieliç Centrum Pomocy wyjaÊnieƒ dotyczàcych
zdarzenia, niezb´dnych do ustalenia odpowiedzial-
noÊci i zakresu Êwiadczeƒ BRE Ubezpieczenia,

2) udzieliç specjaliÊcie (usługodawcy zewn´trznemu)
przysłanemu przez Centrum Pomocy wszelkich
niezb´dnych pełnomocnictw,

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

— w formie pisemnej – osobiście w siedzibie Towarzystwa
– BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. w Warszawie, ul. Ks. I. Sko-
rupki 5, albo

— drogą pocztową na adres:
BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.
Ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa

3. Reklamacja może być złożona w każdej jednostce Towarzystwa
obsługującej klientów.

4. Odpowiedź Towarzystwa na Reklamację zostanie udzielo-
na w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika
informacjialbopocztąelektroniczną, jeżeliosobaskładającaRe-
klamację złoży wnioseko udzielnie odpowiedzi w tej formie. Do-
datkowonawniosekosobyskładającejReklamacjęTowarzystwo
potwierdza pisemnie lub w inny uzgodniony sposób fakt jej zło-
żenia.

5. Złożenie Reklamacji niezwłocznie po powzięciu zastrzeżeń
ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.

6. W przypadku gdy Towarzystwo nie posiada danych kontakto-
wych osoby składającej Reklamację, przy składaniu Reklamacji,
należy podać następujące dane: imię, nazwisko, adres do kore-
spondencji, adres e-mail (w przypadku wyboru takiej formy kon-
taktu).

7. Odpowiedzi na Reklamację Towarzystwo udziela bez zbędnej
zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania
Reklamacji.

8. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiają-
cych rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w termi-
nie 30 dni, Towarzystwo w tym terminie wyśle informację o przy-
czynieniemożnościrozpatrzeniaReklamacji.Wtakimprzypadku
odpowiedź na Reklamację zostanie udzielona nie później niż
w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania.

9. Jeżeli osoba składająca Reklamację nie zgadza się ze stanowi-
skiem Towarzystwa wyrażonym w odpowiedzi na Reklamację,
może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika
Finansowego. Osoba składająca Reklamację może również wy-
stąpić do sądu powszechnego z powództwem przeciwko Towa-
rzystwu tj. BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Re-
asekuracji S.A. według właściwości określonej poniżej:

— do 31 grudnia 2015 r.

Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy Ubezpieczenia
można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej
albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby
ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub upraw-
nionego z Umowy Ubezpieczenia.

— od 1 stycznia 2016 r.

Powództwo o roszczenie wynikające z Umowy Ubezpieczenia
można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo
przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubez-
pieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z Umowy
Ubezpieczenia. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy
ubezpieczeniamożnawytoczyćwedługprzepisówowłaściwości
ogólnejalboprzedsądwłaściwydlamiejscazamieszkaniaspad-
kobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego
z Umowy Ubezpieczenia.

10. Klient będący konsumentem ma także możliwość zwrócenia się
o pomoc do właściwego miejscowo Powiatowego (Miejskiego)
Rzecznika Konsumentów.

11. Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

W przypadku wystàpienia zdarzenia
obj´tego ochronà ubezpieczeniowà
lub ch´ci skorzystania z Infolinii
prosimy o niezwłoczny kontakt
z całodobowym Centrum Pomocy
pod nr tel.: +48 22 459 10 00.

Prosimy pami´taç, ˝e miejscem
ubezpieczenia zgodnie z OWU jest
miejsce prowadzenia działalnoÊci

gospodarczej na terytorium RP przez
Przedsí biorc ,́ zgłoszone do MultiBanku
jako adres głównego miejsca wykonywania

działalnoÊci gospodarczej.
Nr polisy generalnej 9000050

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,
KRS 0000271543 • REGON 140806789 • NIP 107 000 61 55
Wysokość Kapitału Zakładowego: 12 941 177 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.


