
§ 1
Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast́ pstw Nieszcz´Êliwych
Wypadków dla Posiadaczy kart BRE Banku SA, zwane w dalszej cz´Êci
OWUNNW, stanowià podstaw´ zawarcia umowy ubezpieczenia po-
mí dzy BRE Ubezpieczenia Towarzystwem Ubezpieczeƒ i Reasekuracji
Spółkà Akcyjnà, zwanà dalej BRE Ubezpieczenia, a BRE Bankiem
Spółkà Akcyjnà, (mBank), zwanym dalej Bankiem. Umowa ta zwana
jest dalejUmowàUbezpieczenia.

§ 2

Definicje poj´ç

1. Na podstawie niniejszych OWU NNW, BRE Ubezpieczenia
zobowiàzuje si´ wypłaciç Êwiadczenie w przypadku zajÊcia
zdarzenia obj´tego ochronà ubezpieczeniowà, na warunkach
okreÊlonych w OWU NNW.

2. Terminy u˝yte w OWU NNW oraz innych dokumentach zwià-
zanych z OWU NNW oznaczajà:

1) Karta – karta kredytowa główna lub dodatkowa, wydawa-
na przez Bank na podstawie Umowy o korzystanie z karty;

2) karta główna – karta wydawana przez Bank Posiadaczowi
rachunku;

3) karta dodatkowa – karta wydawana przez Bank na wnio-
sek Posiadacza rachunku wskazanej przez niego osobie;

4) Umowaokorzystaniezkarty–umowazawartapomí dzy
Posiadaczem karty a Bankiem, b´dàca podstawà wydania
Karty oraz regulujàca zasady jej u y̋wania;

5) Posiadacz karty – osoba fizyczna, uprawniona do korzy-
stania z Karty na mocy Umowy o korzystanie z karty;

6) Polisa Generalna – dokument potwierdzajàcy zawarcie
Umowy Ubezpieczenia pomi´dzy BRE Ubezpieczenia
a Bankiem;

7) Ubezpieczajàcy – Bank, zawierajàcy Umow´ Ubezpie-
czenia i zobowiàzany do opłacania składki;

8) Ubezpieczony – Posiadacz karty obj´ty ochronà ubez-
pieczeniowà, który nie ukoƒczył 70. roku ˝ycia;

9) Uposa˝ony – osoba wskazana przez Ubezpieczonego
jako uprawniona do otrzymania Êwiadczenia w przypadku
Êmierci Ubezpieczonego b´dàcej nast´pstwem nieszcz´-
Êliwegowypadku. Je˝eli Ubezpieczony niewskazał Uposa˝o-
nego, Uposa˝ony zmarł lub umyÊlnie przyczynił sí do Êmierci
Ubezpieczonego, Êwiadczenie wypłacane jest członkom
rodziny Ubezpieczonego z pomini´ciem Uposa˝onego,
według nast́ pujàcej kolejnoÊci:

a) mał̋ onkowi,

b) dzieciom,w równychcz´Êciach, jeÊli brak jestmał̋ onka,

c) rodzicom, w równych cz Ếciach, jeÊli brak jest mał̋ onka
i dzieci,

d) rodzeƒstwuwrównychcź Êciach, jeÊlibrak jestmał̋ onka,
dzieci i rodziców,

e) innym ustawowym spadkobiercom;

10) zastrze˝enie karty – nieodwołalne zablokowanie w syste-
mie mo˝liwoÊci korzystania z Karty w sposób, który został
szczegółowookreÊlonywwarunkachwydawania i zasadach
u˝ywania Karty okreÊlonych przez Bank;

11) Sumaubezpieczenia – kwota b´dàca podstawà do usta-
lenia wysokoÊci Êwiadczenia w przypadku zajÊcia zdarzenia
ubezpieczeniowego, stanowiàca górnà granic´ odpowie-
dzialnoÊci BRE Ubezpieczenia;

12) nieszcz´Êliwy wypadek – przypadkowe, nagłe i gwał-
towne zdarzenie spowodowane przyczynà zewn´trznà,
niezale˝ne odwoli Ubezpieczonego, które nastàpiło w okre-
sie odpowiedzialnoÊci BRE Ubezpieczenia; za nieszcz´Êliwy
wypadek nie uznaje sí zawału serca, udaru mózgu i innych
chorób, nawet wyst́ pujàcych nagle;

13) chorobapsychiczna–chorobazakwalifikowanawMí dzy-
narodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów
Zdrowotnych ICD10 jakozaburzeniapsychiczne i zaburzenia
zachowania (F00-F99);

14) substancja psychotropowa – ka˝da substancja pocho-
dzenia naturalnego lub syntetycznego, działajàcà na oÊrod-
kowy układ nerwowy, okreÊlonà w wykazie substancji
psychotropowych stanowiàcym załàcznik nr 2 doUstawy
o przeciwdziałaniu narkomanii;

15) Êrodek odurzajàcy – ka˝da substancja pochodzenia natu-
ralnego lub syntetycznego działajàcà na oÊrodkowy układ
nerwowy, okreÊlonà w wykazie Êrodków odurzajàcych
stanowiàcym załàcznik nr 1 do Ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii;

16) Êrodek zast´pczy – substancjaw ka˝dym stanie fizycznym,
która jest truciznà lub Êrodkiem szkodliwym, u˝ywanà za-
miast lub w takich samych celach innych ni̋ medyczne jak
Êrodek odurzajàcy lub substancja psychotropowa;

17) Êrodek lokomocji – pojazd silnikowy, którego konstrukcja
umo˝liwia jazd´ z pr´dkoÊcià przekraczajàcà 25 km/h,
z wyłàczeniem ciàgnika rolniczego oraz pojazd szynowy,
statek wodny rozumiany jako urzàdzenie pływajàce
o nap´dzie mechanicznym, w tym równie˝ prom, wodolot
i poduszkowiec, a tak˝e statek powietrzny, rozumiany jako
urzàdzenie zdolne do unoszenia sí w atmosferze na skutek
oddziaływania powietrza innego ni˝ oddziaływanie
powietrza odbitego od podło˝a, z wyłàczeniembalonów,
sterowców, szybowców,motoszybowców, skrzydłowców
oraz spadochronów osobowych;

18) wypadek w Êrodku lokomocji – nieszcz´Êliwy wypadek,
w którym Ubezpieczony uczestniczył jako kierowca lub
pasa˝er Êrodka lokomocji, który uległ wypadkowiw zwiàzku
z ruchem drogowym, wodnym lub powietrznym, a tak˝e
w zwiàzku z ruchem pojazdu szynowego;

19) całkowita i trwała niezdolnoÊç do pracy – całkowita
i trwała niezdolnoÊç do Êwiadczenia jakiejkolwiek pracy
na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej,
wykonywaniawolnego zawodu lubdoprowadzenia działal-
noÊci gospodarczej, potwierdzona wydaniem orzeczenia
przez lekarza orzecznika ZUS okreÊlajàcego stan zdrowia
Ubezpieczonego jako trwałà i całkowità niezdolnoÊç
do pracy;

20) lekarz – osoba posiadajàca uprawnienia do wykonywania
zawodu lekarza, nieb´dàca członkiem rodziny Ubezpieczo-
nego (współmał̋ onek,wst́ pni, zst́ pni, rodzeƒstwo, teÊcio-
wie, zí ciowie, synowe, przysposabiajàcy i przysposobieni
Ubezpieczonego) realizujàca Êwiadczenia medyczne wobec
Ubezpieczonego;

21) sporty i aktywnoÊci wysokiego ryzyka – alpinizm,
wspinaczka wysokogórska i skałkowa, baloniarstwo, lot-
niarstwo, motolotniarstwo, paralotniarstwo, szybownictwo
oraz pilotowanie jakichkolwiek statków powietrznych
(zgodnie z definicjà ustawy prawo lotnicze), rafting, skoki
do wody lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach
górskich, nurkowanie przy u˝yciu sprz t́u specjalistycznego
orazna tzw. bezdechu (Freediving), narciarstwo, snowboard,
skoki na gumowej linie, spadochroniarstwo, speleologia,
sporty motorowe i motorowodne, sporty i sztuki walki,
myÊlistwo, jazda konna, bobsleje, skoki narciarskie, jazda
na nartach wodnych, kitesurfing, heliskiing, heliboarding,
mountainboarding, parkur, free run, B.A.S.E. jumping,
downhil, streetluge, udział w wyÊcigach wszelkiego
rodzaju, oraz jazdach próbnych, a tak˝e próbach szybko-
Êciowych poza lekkoatletykà i pływaniem, a tak˝e uczest-
niczenie w wyprawach survivalowych lub wyprawach
do miejsc charakteryzujàcych sí ekstremalnymi warunkami
klimatycznymi czy przyrodniczymi;

23) wojna – wojna domowa, konflikt zbrojny z innym paƒ-
stwem, bunt, przewrót, działanie sił zbrojnych, wprowadze-
nie stanu wojennego lub wyjàtkowego oraz inne zdarzenia
o podobnym charakterze;

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

25) terroryzm/sabota˝ – nielegalne akcje indywidualne lub
grupowe organizowane z pobudek politycznych, religijnych
lub ideologicznych skierowane przeciwko osobom lub
obiektom:

a) w celu zastraszenia ludnoÊci i dezorganizacji ˝ycia
publicznego (terroryzm),

b) w celu dezorganizacji funkcjonowania transportu
publicznego, zakładówprodukcyjnych lub usługowych
(sabota˝).

§ 3

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest ˝ycie i zdrowie Ubezpieczonego.

§ 4

Zakres ubezpieczenia

1. Zakresem ubezpieczenia sà obj́ te nast´pujàce zdarzenia ubez-
pieczeniowe:

1) Êmierç w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku, je˝eli
nastàpiła w okresie 180 dni kalendarzowych od daty
nieszcz´Êliwego wypadku,

2) Êmierçwwyniku nieszcz´Êliwegowypadkuw Êrodku
lokomocji, je˝eli nastàpiła w okresie 180 dni kalendarzo-
wych od daty wypadku w Êrodku lokomocji,

3) całkowita i trwała niezdolnoÊç do pracy w wyniku
nieszcz´Êliwego wypadku,

je˝eli nieszcz´Êliwy wypadek b´dàcy przyczynà tych zdarzeƒ
nastàpił w okresie udzielania przez BRE Ubezpieczenia ochrony
ubezpieczeniowej, z zastrze˝eniemograniczeƒodpowiedzialnoÊci
oraz innych postanowieƒ OWU NNW.

2. Ochronàubezpieczeniowàobj́ te sà zdarzenia ubezpieczeniowe,
które miały miejsce na terytorium całego Êwiata.

§ 5

Suma ubezpieczenia

1. Suma ubezpieczenia z tytułu Êmierci w wyniku nieszcz´Êliwego
wypadku wynosi 50.000 PLN.

2. Sumaubezpieczenia z tytułu Êmierci wwynikuwypadkuw Êrodku
lokomocji wynosi 100.000 PLN.

3. Suma ubezpieczenia z tytułu całkowitej i trwałej niezdolnoÊci
dopracywwynikunieszcz´Êliwegowypadkuwynosi 50.000 PLN.

§ 6

Ograniczenia odpowiedzialnoÊci

Ochronà ubezpieczeniowà BRE Ubezpieczenia nie sà obj́ te zdarzenia
ubezpieczeniowe powstałe w wyniku:

1) Êwiadomego samookaleczenia lub okaleczenia na własnà
proÊb´, niezale˝nie od stanu poczytalnoÊci,

2) działania Ubezpieczonego po u˝yciu alkoholu (w rozumieniu
przepisówustawy owychowaniuw trzeêwoÊci i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi) lub Êrodków odurzajàcych, substancji psychotro-
powych, oraz Êrodków zast´pczych (w rozumieniu przepisów
oprzeciwdziałaniu narkomanii), albo lekównie przepisanychprzez
lekarza lubu˝ytychniezgodnie z zaleceniem lekarza, bàdê zewska-
zaniem ich u˝ycia, chyba ˝e fakt ten nie miał wpływu na po-
wstanie zdarzenia obj´tego ochronà ubezpieczeniowà,

3) usiłowania popełnienia lub popełnienia przest´pstwa przez
Ubezpieczonego,

4) popełnienia lub usiłowania popełnienia samobójstwa Ubez-
pieczonego w ciàgu dwóch lat od daty rozpocz´cia ochrony
ubezpieczeniowej dla danego Ubezpieczonego, niezale˝nie
od stanu jego poczytalnoÊci,

5) poddania si´ przez Ubezpieczonego eksperymentowi medycz-
nemu lub zabiegowi o charakterze medycznym, przeprowadzo-
nemu poza kontrolà lekarza lub innych osób uprawnionych,

6) wojny, działaƒ wojennych, konfliktów zbrojnych lub aktywnego
i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonegow aktach prze-
mocy, terroryzmu, zamieszkach lub rozruchach,

7) epidemii ogłoszonych przez odpowiednie organy admini-
stracji paƒstwowej,

8) choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub zaburzeƒ
psychicznych Ubezpieczonego oraz ich skutków, a tak˝e ataku
konwulsji i epilepsji,

9) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu làdowego,
wodnego lub powietrznego bez uprawnieƒ do kierowania
bàdê u˝ywania danego pojazdu bez Êwiadectwa kwalifika-
cyjnego,

10) uprawiania przez Ubezpieczonego sportów i aktywnoÊci
wysokiego ryzyka,

11) uprawiania dyscyplin sportowych b´dàcych êródłem dochodu
Ubezpieczonego,

12) pełnienia przez Ubezpieczonego czynnej słu˝by w siłach
zbrojnych jakiegokolwiek paƒstwa.

§ 7

Okres ubezpieczenia

1. Umowa Ubezpieczenia zostaje zawarta na okres 12 miesi´cy,
przy czymokres ten ulega przedłu˝eniu na kolejne 12-miesí czne
okresy, o ile ˝adna ze Stron jej nie wypowie poprzez zło˝enie
pisemnego oÊwiadczenia o wypowiedzeniu najpóêniej na
3 miesiàce przed koƒcem danego 12 – miesi´cznego okresu
jej obowiàzywania ze skutkiemnakoniecmiesiàcakalendarzowe-
go.

2. Umow´Ubezpieczeniauwa˝a sí za zawartà zdniemokreÊlonym
w Polisie Generalnej.

3. Ubezpieczajàcy ma prawo do odstàpienia od Umowyw terminie
7 dni od jej zawarcia. Odstàpienie od Umowy nast́ puje na pod-
stawie pisemnego oÊwiadczenia Ubezpieczajàcego.
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4. Zło˝enie oÊwiadczenia o odstàpieniu od Umowy Ubezpieczenia
orazwypowiedzenie UmowyUbezpieczenia nie zwalnia Ubez-
pieczajàcego z obowiàzku zapłaty składki za okres, w którym
BRE Ubezpieczenia udzielało ochrony ubezpieczeniowej.

§ 8

Ochrona ubezpieczeniowa

1. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do poszczególnych
Ubezpieczonych rozpoczyna sí z dniem aktywacji Karty, jednak
niewczeÊniej ni̋ z dniemwejÊciaw ˝ycie niniejszychOWUNNW.

2. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do poszczególnych
Ubezpieczonych wygasa:

1) z dniem rozwiàzania Umowy o korzystanie z karty,

2) z dniem rozwiàzania Umowy Ubezpieczenia,

3) z dniem Êmierci Ubezpieczonego,

4) po upływie 14 dni od dnia zastrze˝enia Karty,

5) z dniem utraty wa˝noÊci Karty,

6) z dniem, w którym Ubezpieczony ukoƒczył 70. rok ˝ycia.

3. W przypadku utraty wa˝noÊci Karty lub jej zastrze˝enia,
o których mowa w ust. 2 pkt. 4 i 5 powy˝ej, ochrona ubez-
pieczeniowa zostaje automatycznie wznowiona z chwilà ak-
tywacji nowej Karty wydanej w miejsce Karty zastrze˝onej
lub Karty, która straciła wa˝noÊç.

§ 9

Składka

1. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest opłacaç składk´w terminach
i wysokoÊci okreÊlonych w Polisie Generalnej na rachunek banko-
wy wskazany przez BRE Ubezpieczenia.

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

1) okres odpowiedzialnoÊci BRE Ubezpieczenia,

2) liczb´ Kart,

3) wysokoÊci poszczególnych Sum ubezpieczenia,

4) inne czynniki wpływajàce na prawdopodobieƒstwo powsta-
nia zdarzenia ubezpieczeniowego.

§ 10

Ustalenie i wypłata Êwiadczenia

1. WysokoÊç Êwiadczenia ustala si´ po stwierdzeniu, ˝e istnieje
zwiàzek przyczynowy pomi´dzy nieszcz´Êliwym wypadkiem
a Êmiercià lub całkowità i trwałà niezdolnoÊcià do pracy Ubez-
pieczonego.

2. Ubezpieczony lub Uposa˝ony zobowiàzany jest do zgłoszenia
roszczenia o wypłat´ Êwiadczenia do BRE Ubezpieczenia
zawierajàcego:

1) wniosek o wypłat´ Êwiadczenia,

2) numer Karty wraz z imieniem i nazwiskiem Posiadacza
karty,

3) dokument potwierdzajàcy zajÊcie zdarzenia ubezpiecze-
niowego:

a) w przypadku Êmierci – odpis skrócony aktu zgonu
oraz zaÊwiadczenie stwierdzajàce przyczyn´ Êmierci
Ubezpieczonego wystawione przez lekarza lub od-
noÊne władze,

b) w przypadku całkowitej i trwałej niezdolnoÊci do pracy
w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku – orzeczenie
lekarza orzecznika ZUS okreÊlajàce stan zdrowia
Ubezpieczonego jako trwałà i całkowità niezdolnoÊç
do pracy oraz dokumentacj́ medycznà potwierdzajàcà
przyczyn´ całkowitej i trwałej niezdolnoÊci do pracy,

4) inne wskazane przez BRE Ubezpieczenia dokumenty nie-
zb´dne do potwierdzenia zasadnoÊci zgłoszonego rosz-
czenia, o ile dokumenty wskazane w ust. 2 pkt 1) - 3) oka-
˝à sí niewystarczajàce, a BRE Ubezpieczenia nie mo˝e uzy-
skaç ich na podstawie posiadanych uprawnieƒ wynika-
jàcych z powszechnie obowiàzujàcych przepisów prawa.

3. W przypadku Êmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszcz´Êli-
wegowypadku, Êmierci wwynikuwypadkuw Êrodku lokomocji,
czy te˝ w przypadku całkowitej i trwałej niezdolnoÊci do pracy
w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku, BRE Ubezpieczenia wypłaci
Êwiadczenie Uposa˝onemu w wysokoÊci sumy ubezpieczenia
z tego tytułu.

4. W przypadku wypłaty Êwiadczenia Ubezpieczonemu z tytułu
całkowitej i trwałej niezdolnoÊci do pracy wwyniku nieszcz´Êli-
wego wypadku, a nast́ pnie zgonu Ubezpieczonego w okresie

udzielaniaochronyubezpieczeniowejwnast́ pstwie tegosamego
nieszcz´Êliwego wypadku, Êwiadczenie z tytułu Êmierci w wyniku
nieszcz´Êliwego wypadku czy te˝ Êmierci w wyniku wypadku
w Êrodku lokomocji nie nale˝y si´.

5. W przypadku wypłaty Êwiadczenia z tytułu Êmierci w wyniku
wypadku w Êrodku lokomocji, Êwiadczenie z tytułu Êmierci
w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku nie nale˝y si´.

6. Ustalenie zasadnoÊci roszczenia i wysokoÊci Êwiadczenia na-
st´puje na podstawie przedło˝onej dokumentacji. BRE Ubez-
pieczenia zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedło˝onych
dokumentów oraz zasi´gni´cia opinii specjalistów.

7. BRE Ubezpieczenia wypłaci Êwiadczenie w terminie 30 dni
od daty otrzymania zawiadomienia o zajÊciu zdarzenia ubez-
pieczeniowego, chyba ˝ewyjaÊnienie okolicznoÊci koniecznych
do ustalenia odpowiedzialnoÊci lub wysokoÊci Êwiadczenia
w terminie 30 dni okazało si´ niemo˝liwe.Wówczas Êwiadcze-
nie zostanie wypłacone w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy
zachowaniu nale˝ytej starannoÊci wyjaÊnienie tych okolicznoÊci
było mo˝liwe, z tym ˝e BRE Ubezpieczenia wypłaci bezspornà
w Êwietle przedło˝onych dokumentów cz´Êç Êwiadczenia
w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zajÊciu
zdarzenia ubezpieczeniowego.

8. Âwiadczenie wypłacane jest w walucie polskiej (PLN).

§ 11
Postanowienia koƒcowe

1. Je˝eli Ubezpieczony lub osoba uprawniona do wystàpienia
z roszczeniem nie zgadza si´ z decyzjami BRE Ubezpieczenia
co do odmowy zaspokojenia roszczenia lub wysokoÊci przyzna-
nego odszkodowania lub Êwiadczenia albo wnosi inne skargi lub
za˝alenia,mo˝e onawystàpiç do BREUbezpieczenia zwnioskiem
o ponowne rozpatrzenie sprawy. Adresatem skargi lub za˝alenia,
właÊciwym do ich rozpatrzenia jest jednostka organizacyjna
nadzorujàca jednostk´, której skarga lub za˝alenie dotyczy
lub inna jednostka wskazana przez BRE Ubezpieczenia.

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

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

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

5. Roszczenia z Umowy Ubezpieczenia podlegajà jurysdykcji sàdów
polskich.

6. W sprawach, nieuregulowanych postanowieniami niniejszych
OWUNNW stosuje sí przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu
Cywilnego, ustawy o działalnoÊci ubezpieczeniowej oraz innych
obowiàzujàcych aktów prawnych.

7. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast́ pstw Nieszcz´Êli-
wychWypadków dla Posiadaczy Kart BRE Banku SA wydanych
przez mBank zostały zatwierdzone uchwałà Zarzàdu BRE
Ubezpieczenia TUiR nr BRE-TU/2010/6/2/8 z dnia 24.06.2010 r.
i wchodzà w ˝ycie z dniem 30.06.2010 r.

Informacja Prawna
Wzwiązkuzwejściem wżycie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpa-
trywaniureklamacjiprzezpomiotyrynkufinansowegoioRzeczniku Fi-
nansowymod11października2015r.ulegajązmianiezasadyskłada-
nia i rozpatrywania reklamacji na usługi świadczone przez podmioty
rynku finansowego.

1. WkażdymprzypadkuosobauprawnionazUmowyUbezpieczenia
możewnosićReklamacje.Reklamacjatowystąpienie,wtymskar-
ga izażalenie, skierowane doTowarzystwazawierającezastrzeże-
nia 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,

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

— w formie pisemnej – osobiście w siedzibie Towarzystwa
– BRE UbezpieczeniaTUiRS.A. wWarszawie, 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
informacji albo pocztą elektroniczną, jeżeli osoba składająca
Reklamację złoży wniosek o udzielnie odpowiedzi w tej formie.
Dodatkowo na wniosek osoby składającej Reklamację Towarzy-
stwo potwierdza pisemnie lub w inny uzgodniony sposób fakt
jej złożenia.

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, adrese-mail (w przypadku wyboru takiej formykon-
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-
czynie niemożności rozpatrzenia Reklamacji. W takim przypad-
ku odpowiedźna Reklamacjęzostanie 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 Rzeczni-
ka Finansowego. Osoba składająca Reklamację może również
wystąpić do sądu powszechnego z powództwem przeciwko To-
warzystwu tj. BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń
i Reasekuracji 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
przedsądwłaściwydlamiejscazamieszkanialubsiedzibyubez-
pieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z Umowy
Ubezpieczenia. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy
ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwo-
ści ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania
spadkobiercy 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. TowarzystwopodleganadzorowiKomisjiNadzoruFinansowego.

W przypadku zajÊcia

zdarzenia obj´tego ochrona

prosimy o kontakt

z Centrum Likwidacji Szkód

pod nr tel.: 0 801 884 444,

+48 22 459 10 00

Ochronà ubezpieczeniowà na podstawie niniejszych
OWU sà obj´te karty o numerach BIN: 413482.

Nr polisy generalnej 9000034.

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.

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.

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.


