OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUPRAWNIONEGO U˚YCIA KART
ORAZ UTRATY ÂRODKÓW PIENI¢˚NYCH POBRANYCH Z BANKOMATU
PAKIET BEZPIECZNA KARTA
§1
1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nieuprawnionego U˝ycia Kart oraz Utraty Ârodków
Pieni´˝nych Pobranych z Bankomatu PAKIET
BEZPIECZNA KARTA dla Posiadaczy kart BRE
Banku SA, zwane dalej OWU, majà zastosowanie
do Umowy Ubezpieczenia zawartej pomi´dzy
BRE Ubezpieczenia Towarzystwem Ubezpieczeƒ
Spó∏kà Akcyjnà, zwanà dalej BRE Ubezpieczenia TU, a BRE Bankiem Spó∏kà Akcyjnà, zwanà
dalej Bankiem. Umowa ta zwana jest dalej Umowà
Ubezpieczenia.
2. Umow´ Ubezpieczenia zawiera si´ na rzecz
Posiadaczy kart BRE Banku SA.
3. Zawarcie Umowy Ubezpieczenia zostanie potwierdzone przez BRE Ubezpieczenia TU poprzez
wystawienie Polisy Generalnej, stanowiàcej wraz
z OWU integralnà cz´Êç Umowy Ubezpieczenia.
§2
Postanowienia ogólne
1. Na podstawie OWU, BRE Ubezpieczenia TU
zobowiàzuje si´ wyp∏aciç odszkodowanie w przypadku zajÊcia zdarzenia obj´tego ochronà ubezpieczeniowà, na warunkach okreÊlonych w niniejszych OWU.
2. Terminy u˝yte w OWU oraz innych dokumentach
zwiàzanych z OWU oznaczajà:
1)

Ubezpieczajàcy — Bank zawierajàcy Umow´
Ubezpieczenia i zobowiàzany do op∏acania
sk∏adki;

2) Ubezpieczony — osoba fizyczna, która
zawar∏a Umow´ o korzystanie z karty i której
karta jest obj´ta ochronà Ubezpieczenia
Nieuprawnionego U˝ycia Kart P∏atniczych
oraz Utraty Ârodków Pieni´˝nych Pobranych
z Bankomatu na podstawie niniejszych OWU;
3) Umowa Ubezpieczenia — Umowa Ubezpieczenia zawarta pomi´dzy Bankiem a BRE
Ubezpieczenia TU, na podstawie postanowieƒ
niniejszych OWU, potwierdzona Polisà Generalnà;
4) Polisa Generalna — dokument potwierdzajàcy zawarcie Umowy Ubezpieczenia
pomi´dzy BRE Ubezpieczenia TU a Bankiem;
5)

Suma ubezpieczenia — kwota b´dàca podstawà do ustalenia wysokoÊci odszkodowania
w przypadku zajÊcia zdarzenia obj´tego
ochronà ubezpieczeniowà, stanowiàca
maksymalny limit odpowiedzialnoÊci BRE
Ubezpieczenia TU;

6)

Karta — elektroniczny instrument p∏atniczy,
obj´ty ochronà ubezpieczeniowà w ramach
PAKIETU BEZPIECZNA KARTA;

7)

Karta g∏ówna — karta wydana przez Bank
Posiadaczowi rachunku bankowego;

8)

Karta dodatkowa — karta wydana przez
Bank na wniosek Posiadacza rachunku
wskazanej przez niego osobie;

9)

Umowa o korzystanie z karty — umowa
o korzystanie z karty zawarta przez Ubezpieczonego z Ubezpieczajàcym, b´dàca
podstawà wydania karty oraz regulujàca
zasady jej u˝ytkowania;

10) Posiadacz karty — Ubezpieczony uprawniony
do u˝ytkowania ubezpieczonej karty na podstawie Umowy o korzystanie z karty;

11) Nieuprawniona transakcja — u˝ycie karty,
dokonane bez wiedzy i zgody Posiadacza
karty przez osob´ do tego nieuprawnionà,
powodujàce zmian´ salda rachunku bankowego, w tym równie˝ transakcje internetowe
dokonane przy u˝yciu utraconej karty, dokonane bez wiedzy i zgody Posiadacza karty,
przez osob´ do tego nieuprawnionà;
12) Rabunek — dzia∏anie wyczerpujàce znamiona
czynów okreÊlonych w art. 280 kodeksu
karnego tj. bezprawna kradzie˝ gotówki
w celu przyw∏aszczenia w wyniku zastosowania przemocy fizycznej lub groêby natychmiastowego jej u˝ycia lub doprowadzajàc
cz∏owieka do stanu nieprzytomnoÊci albo
bezbronnoÊci, bezpoÊrednio po dokonaniu
transakcji w bankomacie lub, gdy zmuszono
Ubezpieczonego do dokonania transakcji
z u˝yciem Numeru PIN, a Ubezpieczony
bezpoÊrednio przed zdarzeniem mia∏ wyraêny
zamiar dokonania operacji w bankomacie;
13) Zastrze˝enie karty — zg∏oszenie utraty
karty przez Posiadacza karty w sposób,
który zosta∏ szczegó∏owo okreÊlony w Regulaminie karty;
14) Regulamin karty — warunki wydawania
i zasady u˝ywania karty okreÊlone przez Bank;
15) Rachunek bankowy — prowadzony przez
Ubezpieczajàcego rachunek bankowy Ubezpieczonego, powiàzany z kartà;
16) Numer PIN — za numer PIN uwa˝a si´ poufny
numer identyfikacyjny Posiadacza karty,
umo˝liwiajàcy dokonanie transakcji przy u˝yciu
karty.
§3
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
1. Przedmiotem Ubezpieczenia Nieuprawnionego
U˝ycia Kart sà bezpoÊrednie straty finansowe,
jakie poniós∏ Posiadacz karty wskutek nieuprawnionych transakcji dokonanych przy u˝yciu ubezpieczonej karty.
2. Ochronà ubezpieczeniowà obj´te sà tak˝e Nieuprawnione transakcje dokonane przed Zastrze˝eniem karty oraz Nieuprawnione transakcje
przy u˝yciu Numeru PIN.
3. Przedmiotem Ubezpieczenia Utraty Ârodków
Pieni´˝nych Pobranych z Bankomatu jest gotówka
znajdujàca si´ pod bezpoÊrednià opiekà Posiadacza
karty, wyp∏acona przez niego z bankomatu,
oddzia∏ów banków lub innych uprawnionych jednostek przy u˝yciu ubezpieczonej karty.
4. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje
utrat´ ubezpieczonej gotówki na skutek Rabunku
dokonanego w ciàgu 2 godzin od momentu
pobrania gotówki z bankomatu.
5. Zakresem ubezpieczenia wynikajàcego z niniejszych
OWU obj´te sà zdarzenia zaistnia∏e na terytorium
ca∏ego Êwiata.
§4
Ochrona ubezpieczeniowa
1. Ochrona ubezpieczeniowa dla kart rozpoczyna
si´ z dniem z∏o˝enia przez Posiadacza karty
deklaracji przystàpienia do Umowy Ubezpieczenia,
sk∏adanej Ubezpieczajàcemu telefonicznie lub
pisemnie, lub za poÊrednictwem internetowego
serwisu transakcyjnego, w przypadku udost´pnienia przez Bank takiej funkcjonalnoÊci, jednak
nie wczeÊniej ni˝ z dniem aktywacji karty.

2. Przed obj´ciem ochronà ubezpieczeniowà danej
karty, Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany do udost´pnienia Ubezpieczonemu treÊci niniejszych
OWU.
3. W przypadku kart, które w dniu wejÊcia w ˝ycie
niniejszych OWU nie sà obj´te PAKIETEM BEZPIECZNA KARTA, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna si´ z dniem z∏o˝enia przez Posiadacza
karty deklaracji przystàpienia do Umowy Ubezpieczenia dla danej karty oraz nie wczeÊniej ni˝
z dniem otrzymania i aktywacji karty.
4. W przypadku kart, które na dzieƒ wejÊcia niniejszych OWU sà obj´te PAKIETEM BEZPIECZNA
KARTA oferowanym Posiadaczom kart przez
Ubezpieczajàcego, niniejsze OWU zast´pujà
wczeÊniejsze warunki i ochrona ubezpieczeniowa
rozpoczyna si´ z dniem wejÊcia niniejszych OWU
w ˝ycie, chyba, ˝e Ubezpieczony odstàpi od Umowy
Ubezpieczenia.
§5
Okres ubezpieczenia
1. Umow´ Ubezpieczenia zawiera si´ na czas
nieokreÊlony.
2. Umow´ Ubezpieczenia uwa˝a si´ za zawartà
z dniem okreÊlonym w polisie.
3. Umowa Ubezpieczenia mo˝e byç rozwiàzana
w ka˝dym czasie, poprzez z∏o˝enie przez Ubezpieczajàcego pisemnego oÊwiadczenia o wypowiedzeniu, z zachowaniem 3-miesi´cznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiàca
kalendarzowego.
4. Okres wypowiedzenia rozpoczyna si´ w pierwszym
dniu miesiàca nast´pujàcego bezpoÊrednio
po miesiàcu, w którym BRE Ubezpieczenia
otrzyma∏o oÊwiadczenie o wypowiedzeniu.
5. Wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia nie zwalnia
Ubezpieczajàcego z obowiàzku zap∏aty sk∏adki
za okres, w którym BRE Ubezpieczenia udziela∏o
ochrony ubezpieczeniowej.
6. Ubezpieczajàcy ma prawo do odstàpienia od Umowy
Ubezpieczenia w terminie 7 dni od jej zawarcia.
7. Odstàpienie od Umowy Ubezpieczenia nast´puje
na podstawie pisemnego oÊwiadczenia Ubezpieczajàcego.
§6
1. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w stosunku do ka˝dego Ubezpieczonego na okres jednego
miesiàca, pod warunkiem op∏acenia sk∏adki.
2. Ochrona ubezpieczeniowa odnawia si´ automatycznie na kolejne miesi´czne okresy ubezpieczenia.
3. W przypadku rozwiàzania Umowy Ubezpieczenia
automatyczne odnowienie okresu ubezpieczenia
nie nast´puje.
4. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszych OWU trwa do koƒca okresu
wa˝noÊci Umowy o korzystanie z karty, z zastrze˝eniem ust. 5.
5. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do poszczególnych Ubezpieczonych wygasa:
1)

z dniem zakoƒczenia okresu, za który dokonano p∏atnoÊci sk∏adki z tytu∏u ubezpieczenia
karty, o ile nie zosta∏a op∏acona sk∏adka na
kolejny okres,

2)

z dniem zastrze˝enia karty (je˝eli zastrze˝enie karty nie dotyczy karty g∏ównej, ubezpieczenie jest kontynuowane w odniesieniu do
pozosta∏ych Posiadaczy kart w ramach tej
samej Umowy o korzystanie z karty),

3)

z dniem rezygnacji Posiadacza karty z jej
u˝ywania,

§ 10
Wyp∏ata odszkodowania

4)

z dniem utraty wa˝noÊci karty, z zastrze˝eniem, ˝e ochrona ubezpieczeniowa jest
kontynuowana w odniesieniu do wznowionej
karty, wydanej w miejsce karty, która straci∏a
wa˝noÊç,

1. Z zastrze˝eniem maksymalnych limitów odpowiedzialnoÊci okreÊlonych w § 9, wysokoÊç odszkodowania ustala si´:

5)

z dniem rozwiàzania Umowy o korzystanie
z karty w odniesieniu do wszystkich kart
wydanych na jej podstawie,

6)

z dniem rozwiàzania Umowy Ubezpieczenia
pomi´dzy Ubezpieczajàcym a BRE Ubezpieczenia TU, z zastrze˝eniem, i˝ ochrona
ubezpieczeniowa dla danej karty trwa do
koƒca miesi´cznego okresu, za który zosta∏a
op∏acona ostatnia sk∏adka,

7) z dniem odstàpienia Ubezpieczonego od
Umowy Ubezpieczenia.
§7
Odstàpienie od Umowy Ubezpieczenia
1. Ubezpieczony mo˝e odstàpiç od Umowy Ubezpieczenia w ka˝dym czasie na podstawie z∏o˝onej
deklaracji odstàpienia od Umowy Ubezpieczenia.
2. Deklaracja odstàpienia od Umowy Ubezpieczenia
powinna byç z∏o˝ona Ubezpieczajàcemu przez
Ubezpieczonego w formie pisemnej lub telefonicznie lub za poÊrednictwem internetowego
serwisu transakcyjnego, w przypadku udost´pnienia przez Bank takiej funkcjonalnoÊci.
3. W przypadku z∏o˝enia deklaracji odstàpienia od
Umowy Ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa
udzielana jest do ostatniego dnia miesiàca
kalendarzowego, za który zosta∏a op∏acona
sk∏adka.

1)

2)

2. WysokoÊç miesi´cznej sk∏adki ubezpieczenia
za ka˝dy rodzaj karty obj´tej ochronà ubezpieczeniowà jest zamieszczana w Taryfie Op∏at
i Prowizji Banku.

3. Odszkodowanie nie obejmuje naliczonych przez
Ubezpieczajàcego odsetek, op∏at i prowizji dotyczàcych Nieuprawnionych transakcji.
4. Za podstaw´ do obliczenia kwoty odszkodowania,
w przypadku roszczenia udokumentowanego
rachunkami walutowymi, przyjmuje si´ Êredni
kurs NBP, obowiàzujàcy w dniu powstania szkody.
WysokoÊç odszkodowania ustala si´ w kwocie
odpowiadajàcej rozmiarowi szkody w granicach
sumy ubezpieczenia.
5. W razie zajÊcia zdarzenia obj´tego ochronà
ubezpieczeniowà Posiadacz karty jest zobowiàzany do:
1)

W przypadku utraty karty — niezw∏ocznego
zastrze˝enia karty zgodnie z Regulaminem
karty, a w przypadku Nieuprawnionych
transakcji, niezw∏ocznego zg∏oszenia tego
faktu do jednostki policji, jednak nie póêniej
ni˝ w okresie 48 godzin od momentu Nieuprawnionej transakcji lub od daty powzi´cia
wiadomoÊci o Nieuprawnionej transakcji,

2) W przypadku Rabunku gotówki pobranej
z bankomatu, oddzia∏ów banków lub innych
uprawnionych jednostek przy u˝yciu karty
— niezw∏ocznego zg∏oszenia takiego faktu
do jednostki policji, jednak nie póêniej ni˝
w okresie 48 godzin od momentu Rabunku.
6. Ubezpieczony powinien zg∏osiç zajÊcie zdarzenia
obj´tego ochronà ubezpieczeniowà do BRE Ubezpieczenia TU niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝
w ciàgu 14 dni od daty zdarzenia lub od daty
powzi´cia wiadomoÊci o zdarzeniu, które mo˝e
byç podstawà do wyp∏aty odszkodowania na mocy
niniejszych OWU.

4. BRE Ubezpieczenia TU ponosi odpowiedzialnoÊç
z tytu∏u wystàpienia zdarzenia obj´tego ochronà
ubezpieczeniowà wy∏àcznie w odniesieniu do tych
kart, za które zosta∏a op∏acona sk∏adka ubezpieczeniowa.

7. Oprócz obowiàzków okreÊlonych w ust. 5 i 6
Posiadacz karty jest zobowiàzany do dostarczenia
do BRE Ubezpieczenia TU nast´pujàcych dokumentów niezb´dnych do rozpatrzenia sprawy
o wyp∏at´ odszkodowania:

§9
Suma ubezpieczenia
1. W ubezpieczeniu Nieuprawnionych transakcji
przy u˝yciu karty maksymalna wysokoÊç odszkodowania na jedno zdarzenie w odniesieniu do jednej
karty wynosi 150 EUR niezale˝nie od rodzaju
karty. Suma ubezpieczenia jest ustalana w PLN
wg Êredniego kursu NBP z dnia dokonania Nieuprawnionej transakcji.
2. W ubezpieczeniu Rabunku gotówki pobranej
z bankomatu maksymalna ∏àczna wysokoÊç
odszkodowaƒ w ciàgu ka˝dych 12-miesi´cznych
okresów trwania ochrony ubezpieczeniowej,
poczàwszy od dnia aktywacji karty lub przystàpienia
do Umowy Ubezpieczenia, je˝eli nastàpi∏o ono
po dniu aktywacji karty, w odniesieniu do jednej
karty wynosi 5.000 PLN.

2) W przypadku Rabunku gotówki pobranej
z bankomatu, oddzia∏ów banków lub innych
uprawnionych jednostek przy u˝yciu karty:

w ubezpieczeniu Rabunku gotówki pobranej
z bankomatu — wg wartoÊci nominalnej
utraconej gotówki. W ramach limitu odszkodowanie obejmuje tak˝e poniesione przez
Ubezpieczonego koszty prowizji za wyp∏at´
utraconej gotówki.

3. Sk∏adk´ oblicza si´ za czas odpowiedzialnoÊci
BRE Ubezpieczenia TU. W przypadku wygaÊni´cia
ochrony ubezpieczeniowej przed up∏ywem okresu,
na jaki zosta∏a udzielona, Ubezpieczajàcemu
przys∏uguje zwrot sk∏adki za okres niewykorzystanej
ochrony ubezpieczeniowej.

5. Walutà niniejszych OWU jest z∏oty polski (PLN),
a wszystkie sk∏adki i odszkodowania zostanà
obliczone, wyra˝one i zap∏acone w PLN.

c. raport medyczny, jeÊli wskutek u˝ycia
przemocy Posiadacz karty dozna∏
obra˝eƒ cia∏a.

a)

wype∏niony formularz zg∏oszenia szkody
zawierajàcy opis okolicznoÊci Rabunku
gotówki,

b)

kopie wyciàgów stwierdzajàcych pobranie
gotówki przy u˝yciu karty z bankomatu,
oddzia∏ów banków lub z innej uprawnionej placówki lub potwierdzenie dokonania transakcji wydrukowane z systemu
Banku,

c)

orygina∏ raportu policyjnego zawierajàcego klasyfikacj´ zdarzenia lub postanowienie prokuratury o wszcz´ciu lub
zakoƒczeniu Êledztwa/dochodzenia
w zwiàzku z zaistnia∏ym zdarzeniem,

d)

zeznanie Êwiadka Rabunku, je˝eli taki
istnieje, zawierajàce imi´ i nazwisko,
adres zamieszkania, nr dowodu to˝samoÊci oraz nr ewidencyjny PESEL,

e)

raport medyczny w przypadku doznania
obra˝eƒ cia∏a odniesionych wskutek
Rabunku.

2. W przypadku Nieuprawnionych transakcji przy
u˝yciu karty, odszkodowanie obejmuje dodatkowo
koszt wydania nowej karty w miejsce utraconej.

§8
Sk∏adka
1. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest op∏acaç sk∏adk´
w terminach i wysokoÊci okreÊlonych w Polisie
Generalnej potwierdzajàcej zawarcie Umowy
Ubezpieczenia na rachunek bankowy wskazany
przez BRE Ubezpieczenia TU.

w ubezpieczeniu Nieuprawnionych transakcji
przy u˝yciu karty — wg wartoÊci Nieuprawnionych transakcji dokonanych przy pomocy
karty, stwierdzonych na podstawie wyciàgu
z rachunku bankowego,

b. zeznanie Êwiadka zdarzenia, je˝eli
taki istnieje, zawierajàce imi´ i nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu
to˝samoÊci oraz nr ewidencyjny
PESEL,

1)

W przypadku Nieuprawnionych transakcji
przy u˝yciu karty:
a)

wype∏niony formularz zg∏oszenia szkody
zawierajàcy opis okolicznoÊci utraty karty,

b)

kopie wyciàgów stwierdzajàcych Nieuprawnione transakcje lub potwierdzenie
dokonania transakcji wydrukowane
z systemu Banku,

c)

orygina∏ zaÊwiadczenia policji o przyj´ciu
zg∏oszenia o dokonaniu Nieuprawnionej
transakcji przy u˝yciu utraconej karty
lub postanowienie prokuratury o wszcz´ciu
lub zakoƒczeniu Êledztwa/dochodzenia
w zwiàzku z zaistnia∏ym zdarzeniem,

d)

w przypadku, gdy Numer PIN zosta∏
ujawniony wskutek u˝ycia przemocy
lub groêby u˝ycia przemocy lub gdy karta
zosta∏a zrabowana wskutek u˝ycia
przemocy lub groêby u˝ycia przemocy:
a. orygina∏ raportu policyjnego,

8. W przypadku niedope∏nienia przez Posiadacza
karty obowiàzków wymienionych w ust. 5, 6 i 7
BRE Ubezpieczenia TU zastrzega sobie prawo
odmowy lub zawieszenia wyp∏aty odszkodowania
w ca∏oÊci lub w cz´Êci.
9. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajÊciu zdarzenia
obj´tego ochronà ubezpieczeniowà, BRE Ubezpieczenia TU podejmuje post´powanie dotyczàce
ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoÊci
zg∏oszonych roszczeƒ i wysokoÊci odszkodowania,
a tak˝e informuje Posiadacza karty pisemnie, jakie
dokumenty poza wymienionymi w ust. 7 sà potrzebne do ustalenia odpowiedzialnoÊci BRE
Ubezpieczenia TU lub wysokoÊci odszkodowania,
je˝eli jest to niezb´dne do dalszego prowadzenia
post´powania.
10. Ubezpieczony ma obowiàzek udost´pniç inne
dokumenty ni˝ wymienione w ust. 7, które w trakcie
post´powania likwidacyjnego oka˝à si´ niezb´dne
do rozpatrzenia wniosku o wyp∏at´ odszkodowania.
11. BRE Ubezpieczenia TU zastrzega sobie prawo
weryfikacji przed∏o˝onych przez Ubezpieczonego
dokumentów zwiàzanych z ustaleniem rozmiaru
szkody.
12. W ciàgu 30 dni od dnia otrzymania zg∏oszenia
szkody BRE Ubezpieczenia TU obowiàzane jest
powiadomiç Posiadacza karty o treÊci podj´tej
decyzji dotyczàcej rozpatrywanego roszczenia.
1)

W przypadku uznania roszczenia Posiadacza
karty, BRE Ubezpieczenia TU jest obowiàzane
dokonaç wyp∏aty odszkodowania w ciàgu
30 dni;

2)

Gdyby wyjaÊnienie w powy˝szym terminie
okolicznoÊci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoÊci BRE Ubezpieczenia TU albo
wysokoÊci odszkodowania okaza∏o si´ niemo˝liwe, odszkodowanie zostanie wyp∏acone
w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci wyjaÊnienie
tych okolicznoÊci by∏o mo˝liwe;

3)

Je˝eli w terminach okreÊlonych w niniejszych
OWU lub w przepisach prawa BRE Ubezpieczenia TU nie wyp∏aci odszkodowania,
zawiadamia pisemnie Posiadacza karty
o przyczynach niemo˝noÊci zaspokojenia
jego roszczeƒ w ca∏oÊci lub w cz´Êci, a tak˝e
wyp∏aca bezspornà cz´Êç odszkodowania;

4) Je˝eli odszkodowanie nie przys∏uguje lub
przys∏uguje w innej wysokoÊci ni˝ okreÊlona
w zg∏oszonym roszczeniu, BRE Ubezpieczenia TU informuje o tym pisemnie Posiadacza
karty, wskazujàc na okolicznoÊci oraz na
podstaw´ prawnà uzasadniajàcà ca∏kowità
lub cz´Êciowà odmow´ wyp∏aty odszkodowania.
13. W przypadku nie budzàcego wàtpliwoÊci stwierdzenia z∏o˝enia nieprawdziwego oÊwiadczenia
przez Posiadacza karty, BRE Ubezpieczenia TU
jest wolne od odpowiedzialnoÊci z tytu∏u zdarzeƒ
obj´tych Umowà Ubezpieczenia w odniesieniu
do Posiadacza karty, który z∏o˝y∏ nieprawdziwe
oÊwiadczenie, a ochrona ubezpieczeniowa
w stosunku do tego Posiadacza karty automatycznie wygasa, o czym BRE Ubezpieczenia TU powiadamia Posiadacza karty listem poleconym. Posiadacz karty, któremu ochrona ubezpieczeniowa
wygas∏a na podstawie niniejszego punktu, nie mo˝e
ponownie przystàpiç do Umowy Ubezpieczenia
na podstawie niniejszych OWU.
14. Odszkodowanie jest wyp∏acane na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w walucie polskiej
przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Ubezpieczonego.
15. Odszkodowanie mo˝e zostaç wyp∏acone jedynie,
gdy dokumentacja, o której mowa w niniejszym
paragrafie jest pe∏na. Je˝eli Ubezpieczony nie dostarczy∏ wymaganych dokumentów zgodnie z zasadami okreÊlonymi w OWU, post´powanie zwiàzane
z rozpatrywaniem szkody zostanie zamkni´te
po up∏ywie 90 dni od dnia zg∏oszenia szkody.
16. Je˝eli Ubezpieczony nie zgadza si´ z decyzjami
BRE Ubezpieczenia TU co do odmowy lub wysokoÊci odszkodowania albo wnosi inne skargi lub
za˝alenia, mo˝e on wystàpiç z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
17. Wniosek, o którym mowa w ust. 16, zostanie
rozpatrzony w ciàgu 30 dni od daty wp∏ywu do
BRE Ubezpieczenia TU.
18.Ponadto, je˝eli Ubezpieczony nie zgadza si´
z decyzjami BRE Ubezpieczenia TU co do odmowy
wyp∏aty odszkodowania, mo˝e wnieÊç skarg´
lub za˝alenie do Rzecznika Ubezpieczonych
dzia∏ajàcego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
22 maja 2003 roku o nadzorze ubezpieczeniowym
i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1153 z póên. zm.).
19. W zakresie opodatkowania odszkodowaƒ nale˝nych z tytu∏u Umowy Ubezpieczenia zastosowanie
majà odpowiednio obowiàzujàce przepisy prawa
podatkowego.
§ 11
Wy∏àczenia odpowiedzialnoÊci
1. W odniesieniu do Ubezpieczenia Nieuprawnionych
transakcji przy u˝yciu karty, z ochrony ubezpieczeniowej wy∏àczone sà:
1)

Nieuprawnione transakcje przeprowadzane
przy u˝yciu karty przed momentem aktywacji
karty,

2)

Nieuprawnione transakcje dokonane przy
u˝yciu karty, w miejsce której zosta∏ wystawiony i dostarczony Posiadaczowi karty
duplikat karty,

3)

Nieuprawnione transakcje, które zosta∏y
dokonane przy u˝yciu karty, której wygas∏
okres wa˝noÊci wyt∏oczony na karcie,

4)

Nieuprawnione transakcje dokonane przy
u˝yciu karty, nie zg∏oszone jednostce policji,

5)

Utrata oprocentowania Êrodków pieni´˝nych
zgromadzonych na rachunku bankowym,

6)

Nale˝ne Ubezpieczajàcemu odsetki od uzgodnionego debetu lub po˝yczki udzielonej
Ubezpieczonemu w ramach rachunku bankowego,

7)

Straty wynikajàce z niewywiàzania si´ przez
Ubezpieczonego z jakichkolwiek p∏atnoÊci
dokonywanych za poÊrednictwem rachunku
bankowego lub te˝ nieterminowego ich
dokonania,

8)

9)

Wszelkie roszczenia skierowane do Ubezpieczonego przez osoby trzecie w zwiàzku
z wystàpieniem zdarzenia obj´tego ochronà
ubezpieczeniowà,

Ponadto BRE Ubezpieczenia TU nie ponosi
odpowiedzialnoÊci za szkody powsta∏e wskutek:
1)

wojny albo aktów terroryzmu lub sabota˝u,

2)

uczestnictwa Ubezpieczonego w zamieszkach lub strajkach,

3)

dzia∏ania energii jàdrowej lub promieniowania
radioaktywnego,

4)

ra˝àcego niedbalstwa Ubezpieczonego, który
nie zastosowa∏ dost´pnych mu Êrodków
w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia
oraz zapobie˝enia szkodzie lub zmniejszenia
jej rozmiarów,

5)

§ 13
Zmiany w Umowie Ubezpieczenia
1. Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany do powiadomienia BRE Ubezpieczenia TU o zmianach danych
dotyczàcych Ubezpieczajàcego i Ubezpieczonego w terminie 14 dni od dnia zajÊcia tych zmian.
W przypadku niedope∏nienia obowiàzku okreÊlonego
powy˝ej, wszelkie oÊwiadczenia i zawiadomienia
wysy∏ane przez BRE Ubezpieczenia TU, skierowane
zgodnie z posiadanymi przez BRE Ubezpieczenia
TU danymi, uwa˝a si´ za prawid∏owe.
2. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do przekazywania Ubezpieczonemu otrzymanych od BRE
Ubezpieczenia TU informacji o:
1)

zmianach niniejszych OWU;

2)

zmianach prawa w∏aÊciwego dla Umowy
Ubezpieczenia wraz z okreÊleniem wp∏ywu
tych zmian na wartoÊç odszkodowaƒ przys∏ugujàcych z tytu∏u zawartej Umowy Ubezpieczenia.

Wszelkie inne straty poÊrednie.

2. W odniesieniu do Ubezpieczenia Rabunku gotówki
pobranej z bankomatu z ochrony ubezpieczeniowej
wy∏àczone sà zdarzenia nie zg∏oszone przez
Posiadacza karty do jednostki policji.
3.

gdy odszkodowanie zosta∏o ju˝ wyp∏acone podlega
ono zwrotowi w ca∏oÊci lub cz´Êci.

czynu umyÊlnego lub dokonanego przy pomocy
podst´pu pope∏nionego przez Ubezpieczonego
lub innà osob´, z którà Ubezpieczony pozostaje
we wspólnym gospodarstwie domowym.
§ 12
Regres Ubezpieczeniowy

1. Je˝eli Posiadacz karty odzyska utracone Êrodki
pieni´˝ne ju˝ po wyp∏acie odszkodowania przez
BRE Ubezpieczenia TU, obowiàzany jest do zwrotu
uzyskanego odszkodowania.
2. Z dniem wyp∏aty odszkodowania przechodzi na
BRE Ubezpieczenia TU przys∏ugujàce Posiadaczowi karty roszczenie do osoby odpowiedzialnej za szkod´, do wysokoÊci wyp∏aconego odszkodowania.
3. Posiadacz karty obowiàzany jest dostarczyç
BRE Ubezpieczenia TU wszelkie informacje
i dokumenty oraz dokonaç czynnoÊci niezb´dnych
dla skutecznego dochodzenia praw przez BRE
Ubezpieczenia TU okreÊlonych w ust. 2.
4. W razie zrzeczenia si´ przez Posiadacza karty
bez zgody BRE Ubezpieczenia TU praw przys∏ugujàcych mu do osób trzecich, BRE Ubezpieczenia TU mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania w ca∏oÊci lub cz´Êci, a w przypadku,

3. Informacje, o których mowa w ust. 2 powinny
byç przekazane Ubezpieczonemu:
1)

po wyra˝eniu przez Ubezpieczajàcego zgody
na zmian´ OWU lub prawa w∏aÊciwego dla
Umowy Ubezpieczenia;

2)

niezw∏ocznie po przekazaniu przez BRE Ubezpieczenia TU Ubezpieczajàcemu informacji
o wysokoÊci odszkodowaƒ przys∏ugujàcych
z tytu∏u zawartej Umowy Ubezpieczenia.
§ 14
Postanowienia koƒcowe

1. Wszelkie zmiany Umowy Ubezpieczenia oraz
zmiany zwiàzane z jej wykonywaniem wymagajà
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci. BRE Ubezpieczenia TU potwierdzi uzgodnionà
zmian´ Umowy Ubezpieczenia wystawiajàc aneks
do Umowy Ubezpieczenia.
2. Wszelkie spory wynikajàce z Umowy Ubezpieczenia
b´dà rozpatrywane przez sàd w∏aÊciwy dla miejsca
zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajàcego,
Ubezpieczonego.
3. Zawiadomienia oraz oÊwiadczenia dotyczàce
Umowy Ubezpieczenia powinny byç przesy∏ane
w formie pisemnej pod adresem siedziby BRE
Ubezpieczenia TU.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU
stosuje si´ przepisy prawa polskiego, w tym
kodeksu cywilnego, ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz inne obowiàzujàce akty prawne.
5. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia zosta∏y
zatwierdzone uchwa∏à Zarzàdu BRE Ubezpieczenia TU nr BRE-TU/2007/7/1/1 z dnia 02.07.2007 r.
i wchodzà w ˝ycie z dniem 01.08.2007 r.

W przypadku szkody,
prosimy o kontakt z multilinià
pod nr tel.: 0 801 300 000,
+48 42 6 300 000

U W A G A !
Z dniem 6.11.2009 r. Towarzystwo BRE Ubezpieczenia TU S.A. zmieniło nazw´
na BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeƒ i Reasekuracji S.A. w skrócie

BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.
BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeƒ 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
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