
§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance mBank dla Posia-

daczy kart BRE Banku SA, zwane w dalszej cz Ếci OWU Assistance

mBank, stanowià podstaw  ́zawarcia Umowy Ubezpieczenia, zwanà

dalej Umowà, pomí dzy BRE Ubezpieczenia Towarzystwem Ubezpie-

czeƒ Spó∏kà Akcyjnà, zwanà dalej BRE Ubezpieczenia TU, a BRE Ban-

kiem Spó∏kà Akcyjnà — Oddzia∏em BankowoÊci Detalicznej mBank,

zwanym dalej Bankiem.

2. Umowa zawarta zostaje na rachunek Posiadaczy Kart Banku.

3. Zawarcie Umowy zostanie potwierdzone przez BRE Ubezpieczenia

TU Polisà Generalnà, stanowiàcà z OWU Assistance mBank integral-

nà cz Ếç Umowy. 

§ 2

1. Na podstawie OWU Assistance mBank, BRE Ubezpieczenia TU

zobowiàzuje si´ wyp∏aciç odszkodowanie lub wykonaç Êwiad-

czenie w przypadku zajÊcia zdarzenia obj´tego ochronà ubez-

pieczeniowà, na warunkach okreÊlonych w OWU Assistance

mBank. 

2. Terminy u˝yte w OWU Assistance mBank oraz innych doku-

mentach zwiàzanych z OWU Assistance mBank oznaczajà:

1) Karta — karta kredytowa Visa Gold — BIN 404193

g∏ówna i/lub dodatkowa wydawana przez Bank na pod-

stawie Umowy o korzystanie z karty;

2) Umowa o korzystanie z karty — umowa o korzysta-

nie z karty kredytowej mBanku, b´dàca podstawà wyda-

nia Karty oraz regulujàca zasady jej u˝ywania, której inte-

gralnà cz´Êç stanowi Wniosek o wydanie karty kredyto-

wej oraz Regulamin wydawania i u˝ywania kart kredyto-

wych;

3) Posiadacz karty — osoba fizyczna, która nie ukoƒczy∏a 70.

roku ˝ycia, uprawniona do korzystania z Karty na mocy

Umowy o korzystanie z karty;

4) Ubezpieczajàcy — Bank zawierajàcy Umow´ ubezpie-

czenia i zobowiàzany do op∏acania sk∏adki;

5) Ubezpieczony — Posiadacz karty;

6) Umowa — Umowa Ubezpieczenia zawarta pomi´dzy

Bankiem a BRE Ubezpieczenia TU, na podstawie postano-

wieƒ OWU Assistance mBank, potwierdzona Polisà Gene-

ralnà;

7) Polisa Generalna — dokument potwierdzajàcy zawar-

cie Umowy pomi´dzy BRE Ubezpieczenia TU a Bankiem

i zawierajàcy szczegó∏owe jej postanowienia;

8) Suma ubezpieczenia — kwota stanowiàca górny limit

odpowiedzialnoÊci BRE Ubezpieczenia TU za wszystkie

zdarzenia obj´te ochronà ubezpieczeniowà w ramach

poszczególnych ubezpieczeƒ;

9) Zastrze˝enie karty — zg∏oszenie utraty Karty przez Po-

siadacza karty w sposób, który zosta∏ szczegó∏owo okre-

Êlony w Regulaminie wydawania i u˝ywania kart kredyto-

wych;

10) Centrum Alarmowe — jednostka organizacyjna wska-

zana przez BRE Ubezpieczenia TU, do której Ubezpieczo-

ny zobowiàzany jest zg∏osiç zaistnienie zdarzenia obj´te-

go ochronà ubezpieczeniowà;

11) Centrum Obs∏ugi Kart P∏atniczych (COKP) — jed-

nostka organizacyjna wskazana przez BRE Ubezpieczenia

TU, upowa˝niona do dokonywania autoryzacji upraw-

nieƒ do Êwiadczeƒ, dokonywania blokady Êrodków na

koncie Karty zgodnie z § 23 OWU Assistance mBank;

12) choroba przewlek∏a — stan chorobowy charakteryzu-

jàcy si´ powolnym rozwojem oraz d∏ugookresowym

przebiegiem trwajàcy zwykle miesiàcami lub latami, sta-

le bàdê okresowo leczony;

13) dziecko — dziecko Ubezpieczonego w∏asne, a tak˝e

przysposobione lub pasierb w wieku do lat 15, pod wa-

runkiem, i˝ zamieszkuje ono na sta∏e w miejscu zamiesz-

kania Ubezpieczonego;

14) hospitalizacja — pobyt Ubezpieczonego w szpitalu

w celach leczniczych, trwajàcy nieprzerwanie przez okres

d∏u˝szy ni˝ 7 dni;

15) miejsce ubezpieczenia — lokal mieszkalny lub dom

jednorodzinny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wska-

zany przez Ubezpieczonego, jako miejsce sta∏ego za-

mieszkania (pobytu) Ubezpieczonego; 

16) nag∏e zachorowanie — powsta∏y w sposób nag∏y stan

chorobowy zagra˝ajàcy zdrowiu lub ˝yciu Ubezpieczone-

go, wymagajàcy natychmiastowej pomocy lekarskiej,

z wy∏àczeniem wszelkich chorób czy niedyspozycji, które

zaistnia∏y przed rozpocz´ciem ochrony ubezpieczeniowej

udzielanej Ubezpieczonemu zgodnie z OWU Assistance

mBank, w tym zw∏aszcza chorób o charakterze przewlek∏ym;

17) nieszcz´Êliwy wypadek — nag∏e zdarzenie, które wy-

stàpi∏o na terenie RP, wywo∏ane przyczynà zewn´trznà,

w którego nast´pstwie Ubezpieczony niezale˝nie od

swojej woli dozna∏ trwa∏ego uszkodzenia cia∏a lub roz-

stroju zdrowia lub zmar∏;

18) osoba bliska — wspó∏ma∏˝onek, konkubent, rodzice,

teÊciowie, niezam´˝ne dzieci Ubezpieczonego oraz

przysposobieni do lat 18, krewni i powinowaci Ubez-

pieczonego oraz osoby prowadzàce z Ubezpieczonym

wspólne gospodarstwo domowe;

19) osoba niesamodzielna — osoba pozostajàca pod opie-

kà Ubezpieczonego, niesamodzielna ze wzgl´du na wiek

i/lub osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji w rozu-

mieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej

oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych;

20) pakiet— pakiet wskazany w§ 3ust. 1OWU Assistance mBank

okreÊlajàcy zakres ochrony ubezpieczeniowej przys∏ugujàcej

Ubezpieczonemu;

21) roczny okres ubezpieczenia — okres kolejnych 12 miesí cy

rozpoczynajàcy sí  w dniu rozpocz´cia ochrony ubezpieczenio-

wej wobec danego Ubezpieczonego oraz ka˝dy kolejny okres

12 miesí cy rozpoczynajàcy sí  w dniu nast́ pnym po up∏ywie

danego rocznego okresu ubezpieczenia;

22) RP — terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

23) zamieszki — gwa∏towne demonstracje lub wrogie akcje

skierowane przeciwko w∏adzy, których celem jest zmiana

istniejàcego porzàdku prawnego;

24) strajk — przerwa w pracy podj´ta przez pracowników

w zamiarze wymuszenia spe∏nienia ˝àdaƒ o charakte-

rze politycznym, ekonomicznym lub socjalnym;

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, zak∏adów produkcyjnych lub us∏ugo-
wych (sabota˝).

§ 3

ZAKRES  UBEZPIECZENIA.
OCHRONA UBEZPIECZENIOWA

1. Umowa zawarta jest w zakresie: 

I. Pakietu Medycznego,

II. Medycznej Platformy Informacyjnej (MPI),

III. Pakietu Serwisu Concierge oraz Serwisu Informacyjnego,

IV. Pakietu Infolinii Prawnej.

2. BRE Ubezpieczenia TU udziela ochrony ubezpieczeniowej do wyso-

koÊci okreÊlonej Sumami ubezpieczenia lub do rocznego limitu licz-

by Êwiadczeƒ wskazanych dla poszczególnych Pakietów, zgodnie

z postanowieniami §28 OWU Assistance mBank.

3. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie Pakietu Medycznego, Me-

dycznej Platformy Informacyjnej, Pakietu Serwisu Informacyjnego

oraz Pakietu Infolinii Prawnej obowiàzuje na terytorium RP iobejmu-

je wy∏àcznie zdarzenia zaistnia∏e na terytorium RP w okresie trwania

ochrony ubezpieczeniowej danego Ubezpieczonego oraz Êwiadcze-

nia spe∏nione b´dà na terytorium RP.

4. Us∏ugi w zakresie Pakietu Serwisu Concierge b´dà Êwiadczone

na terenie ca∏ego Êwiata, z wy∏àczeniem krajów znajdujàcych

si´ w stanie wojny, zamieszek lub zagro˝enia zamachami terro-

rystycznymi. 

5. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna sí  wobec:

a) Ubezpieczonego, któremu wydano Kart´ przed dniem za-

warcia Umowy — z dniem wejÊcia w ˝ycie Umowy i pod

warunkiem zg∏oszenia Karty do ubezpieczenia oraz op∏a-

cenia sk∏adki ubezpieczeniowej za danà Kart´ przez Ubez-

pieczajàcego zgodnie z postanowieniami Polisy General-

nej, jednak nie wczeÊniej ni˝ z dniem aktywacji Karty, 

b) Ubezpieczonego, któremu wydano Kart́  po dniu zawarcia

Umowy — z dniem aktywacji Karty, pod warunkiem zg∏osze-

nia Karty do ubezpieczenia oraz op∏acenia sk∏adki ubezpiecze-

niowej za danà Kart́  przez Ubezpieczajàcego zgodnie z posta-

nowieniami Polisy Generalnej.

6. Ochrona ubezpieczeniowa wstosunku do poszczególnych Ubezpie-

czonych wygasa: 

a) z dniem rozwiàzania Umowy,

b) z dniem zakoƒczenia okresu, za który dokonano p∏atnoÊci

sk∏adki za danà Kart́ , o ile nie zosta∏a op∏acona sk∏adka na ko-

lejny okres,

c) z dniem rozwiàzania Umowy o korzystanie z karty, 

d) z dniem zastrze˝enia danej Karty,

e) z dniem utraty wa˝noÊci danej Karty, 

f) dla danego pakietu z chwilà wyp∏aty odszkodowania/Êwiad-

czenia w kwocie równej Sumie ubezpieczenia i/lub rocznemu

limitowi Êwiadczeƒ z tego tytu∏u.

7. BRE Ubezpieczenia TU nie ponosi odpowiedzialnoÊci i jest zwolnio-

ne z obowiàzku zwrotu wszelkich kosztów, je˝eli Ubezpieczony nie

wykona∏ obowiàzku uprzedniego zg∏oszenia ˝àdania spe∏nienia

Êwidczenia do Centrum Alarmowego zgodnie z postanowieniami

OWU i poniós∏ takie koszty bez porozumienia z Centrum Alarmo-

wym, nawet jeÊli mieszczà sí  one w granicach i Sumach ubezpie-

czenia okreÊlonych w OWU Assistance mBank, a zdarzenia których

one dotyczà sà obj́ te ochronà ubezpieczeniowà. 

8. BRE Ubezpieczenia TU nie ponosi odpowiedzialnoÊci za niewykona-

nie lub opóênienie w wykonaniu us∏ugi assistance okreÊlonej

w OWU Assistance mBank, jeÊli opóênienie lub niemo l̋iwoÊç wyko-

nania Êwiadczeƒ spowodowane sà strajkami, niepokojami spo∏ecz-

nymi, zamieszkami, atakami terroru, sabota˝u, wojnà (równie  ̋do-

mowà), skutkami promieniowania radioaktywnego, si∏à wy˝szà,

anomaliami pogodowymi lub nag∏ym mrozem, a tak˝e ogranicze-

niami w poruszaniu sí  wprowadzonymi decyzjami w∏adz admini-

stracyjnych, mogàcymi powodowaç niedyspozycyjnoÊç us∏ugodaw-

ców realizujàcych dane Êwiadczenia.

9. OdpowiedzialnoÊç BRE Ubezpieczenia TU jest wy∏àczona w przy-

padku, gdy szkoda nastàpi∏a w zwiàzku z prowadzonà przez Ubez-

pieczonego dzia∏alnoÊcià zawodowà lub gospodarczà.

I. PAKIET MEDYCZNY

§ 4

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

1. Przedmiotem ubezpieczenia w ramach Pakietu Medycznego jest

organizacja albo organizacja i pokrycie kosztów us∏ug assistance

okreÊlonych poni̋ ej, Êwiadczonych na rzecz Ubezpieczonych za

poÊrednictwem Centrum Alarmowego w przypadku wystàpienia

zdarzenia obj́ tego ochronà ubezpieczeniowà w czasie trwania

odpowiedzialnoÊci BRE Ubezpieczenia TU.

2. Zdarzeniem obj́ tym ochronà ubezpieczeniowà, które uzasadnia

Êwiadczenie us∏ug assistance, jest:

1) nieszcz´Êliwy wypadek Ubezpieczonego,

2) nag∏e zachorowanie Ubezpieczonego,

3) hospitalizacja Ubezpieczonego.

2. OdpowiedzialnoÊç BRE Ubezpieczenia TU polega na spe∏nieniu na

rzecz Ubezpieczonego jednego lub kilku ni̋ ej wymienionych

Êwiadczeƒ assistance w ramach jednego zdarzenia, szczegó∏owo

uregulowanych w opisie poszczególnych Êwiadczeƒ:

1) wizyta lekarza (w tym pediatry),

2) wizyta piel´gniarki,

3) dostawa leków i sprz´tu rehabilitacyjnego,

4) opieka piel´gniarska po hospitalizacji, 

5) transport medyczny,

6) opieka nad dzieçmi, osobami niesamodzielnymi albo

przewóz opiekuna do dzieci lub opiekuna nad osobami

niesamodzielnymi w przypadku nag∏ej hospitalizacji

Ubezpieczonego,

7) transport zwierzàt domowych (psów i kotów), 

8) organizacja wizyty u psychologa,

9) organizacja procesu rehabilitacyjnego,

10) ca∏odobowe medyczne centrum rezerwacyjne,

11) przekazanie pilnych wiadomoÊci.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE mBANK
DLA POSIADACZY KART BRE BANKU SA WYDANYCH PRZEZ DEPARTAMENT BANKOWOÂCI

ELEKTRONICZNEJ mBANK



§ 5
Wizyta lekarza

1. Je˝eli w nast́ pstwie nieszcz´Êliwego wypadku lub nag∏ego zacho-

rowania Ubezpieczony lub jego dziecko doznali uszkodzenia cia∏a

lub uszczerbku na zdrowiu, Centrum Alarmowe zorganizuje — pod

warunkiem, ˝e stan zdrowia Ubezpieczonego lub jego dziecka nie

wymaga interwencji pogotowia ratunkowego — wizyt́  lekarza

pierwszego kontaktu lub pediatry w miejscu pobytu Ubezpieczone-

go lub jego dziecka w RP oraz pokryje koszty dojazdu i honorarium

lekarza. 

2. Âwiadczenie przys∏uguje nie wí cej ni̋  dwa razy w ciàgu ka˝dego

rocznego okresu ubezpieczenia, po nieszcz´Êliwym wypadku

w miejscu ubezpieczenia lub z powodu nag∏ego zachorowania, gdy

stan zdrowia Ubezpieczonego uniemo l̋iwia samodzielne udanie sí

do lekarza.

3. O zasadnoÊci organizacji i pokrycia kosztów Êwiadczenia decyduje

lekarz Centrum Alarmowego. Niezastosowanie sí  do tych decyzji

przez Ubezpieczonego bàdê samowolne podejmowanie decyzji

sprzecznych z zaleceniami lekarza Centrum Alarmowego pociàga za

sobà utrat́  prawa do Êwiadczeƒ o charakterze medycznym okreÊlo-

nych w OWU Assistance mBank.

§ 6

Wizyta pieĺ gniarki

1. Je˝eli w nast´pstwie nieszcz´Êliwego wypadku lub nag∏ego

zachorowania Ubezpieczony dozna∏ uszkodzenia cia∏a lub

uszczerbku na zdrowiu, Centrum Alarmowe, na zlecenie

lekarza, zorganizuje wizyt´ piel´gniarki w miejscu pobytu

Ubezpieczonego oraz pokryje koszty dojazdu i honorarium

piel´gniarki za wizyt´.

2. Âwiadczenie przys∏uguje nie wí cej ni̋  dwa razy w ciàgu ka˝dego

rocznego okresu ubezpieczenia.

§ 7

Dostawa leków i sprz´tu rehabilitacyjnego

1. Je˝eli Ubezpieczony w nast´pstwie nieszcz´Êliwego wypadku

lub nag∏ego zachorowania, zgodnie z dokumentem zwolnie-

nia lekarskiego wydanym przez lekarza, powinien le˝eç przez

co najmniej 5 dni, Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje

koszty dostarczenia niezb´dnych leków i sprz´tu rehabilitacyj-

nego, zaleconych wczeÊniej przez lekarza na podstawie recept

i odpowiednio pisemnych zaleceƒ, do miejsca zamieszkania

Ubezpieczonego. 

2. Ubezpieczonemu przys∏uguje organizacja i pokrycie kosztów dosta-

wy leków i sprz t́u rehabilitacyjnego w okresie danego zwolnienia,

nie wí cej ni̋  dwa razy w ciàgu ka˝dego rocznego okresu ubezpie-

czenia.

3. Ubezpieczenie nie obejmuje wartoÊci leków ani sprz t́u rehabilitacyj-

nego. Koszty nabycia leków, jak i sprz t́u rehabilitacyjnego pokrywa

Ubezpieczony.

§ 8

Opieka pieĺ gniarska po hospitalizacji

1. Je˝eli Ubezpieczony w nast́ pstwie nieszcz´Êliwego wypadku lub

nag∏ego zachorowania by∏ hospitalizowany przez okres minimum 7

dni oraz zgodnie z dokumentem zwolnienia lekarskiego wydanym

przez lekarza, powinien le˝eç po okresie hospitalizacji, Centrum

Alarmowe zorganizuje i pokryje koszty opieki pieĺ gniarskiej w

miejscu zamieszkania Ubezpieczonego po zakoƒczeniu

hospitalizacji. 

2. Âwiadczenie przys∏uguje nie wí cej ni̋  dwa razy w ciàgu ka˝dego

rocznego okresu ubezpieczenia. 

3. Âwiadczenie przys∏uguje przez okres 48 h.

§ 9

Transport medyczny

1. Je˝eli w nast´pstwie nieszcz´Êliwego wypadku lub nag∏ego zacho-

rowania Ubezpieczonego, zaistnia∏a koniecznoÊç — zgodnie z za-

leceniem lekarza, którego wizyt  ́organizowa∏o Centrum Alarmo-

we — przewiezienia Ubezpieczonego do placówki medycznej,

Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje — do wysokoÊci Sumy

ubezpieczenia transportu medycznego — koszty transportu me-

dycznego Ubezpieczonego do najbli̋ szej placówki medycznej na

terytorium RP mogàcej udzieliç Ubezpieczonemu pomocy. 

2. W przypadku, gdy placówka, w której przebywa Ubezpieczony, nie

odpowiada wymogom leczenia odpowiednim dla jego stanu zdro-

wia lub jest skierowany na zabieg lub badania lekarskie do innej

placówki Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje — do wysoko-

Êci Sumy ubezpieczenia transportu medycznego — transport do in-

nej placówki medycznej. Transport jest organizowany, o ile wed∏ug

opinii lekarza Centrum Alarmowego stan zdrowia pacjenta utrud-

nia skorzystanie z dost´pnego publicznego lub prywatnego Êrodka

transportu.

3. Je˝eli w nast´pstwie nieszcz´Êliwego wypadku lub nag∏ego zacho-

rowania Ubezpieczony zosta∏ hospitalizowany przez okres co naj-

mniej 7 dni, Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje — do wyso-

koÊci Sumy ubezpieczenia — koszty transportu medycznego Ubez-

pieczonego ze szpitala do miejsca zamieszkania na terytorium RP.

O zasadnoÊci transportu decyduje lekarz Centrum Alarmowego. 

4. Suma ubezpieczenia dla Êwiadczeƒ wskazanych w ust. 1, 2 i ust.

3 OWU Assistance mBank ustalona jest dla ka˝dego rocznego

okresu ubezpieczenia danego Ubezpieczonego ∏àcznie dla

wszystkich zdarzeƒ zaistnia∏ych w rocznym okresie ubezpiecze-

nia. Ka˝dorazowe pokrycie przez BRE Ubezpieczenia TU kosztów

Êwiadczenia assistance wynikajàcego z ust. 1, 2 lub 3 powoduje

zmniejszenie o kwot´ tych kosztów Sumy ubezpieczenia dla po-

zosta∏ych Êwiadczeƒ.

5. Decyzj́  o wyborze czasu, celu i Êrodka transportu podejmuje lekarz

Centrum Alarmowego po konsultacji (o ile jest to uzasadnione

z medycznego punktu widzenia) z lekarzem prowadzàcym Ubez-

pieczonego, uwzgĺ dniajàc stan zdrowia Ubezpieczonego, dost´p-

ne Êrodki transportu oraz czas i cel transportu.

6. Podj́ cie przez Ubezpieczonego dzia∏aƒ sprzecznych z zaleceniami

lekarza Centrum Alarmowego skutkuje utratà prawa do Êwiad-

czeƒ o charakterze medycznym okreÊlonych w OWU Assistance

mBank.

§ 10

Opieka nad dzieçmi, osobami niesamodzielnymi w

przypadku nag∏ej hospitalizacji Ubezpieczonego

1. W przypadku nag∏ej hospitalizacji Ubezpieczonego w wyniku

nieszcz´Êliwego wypadku lub nag∏ego zachorowania, Centrum

Alarmowe, na wniosek Ubezpieczonego, zorganizuje i pokryje

koszty opieki nad dzieçmi Ubezpieczonego, lub osobami niesa-

modzielnymi mieszkajàcymi w miejscu ubezpieczenia. Âwiad-

czenie jest realizowane wy∏àcznie w przypadku hospitalizacji

trwajàcej co najmniej 7 dni (planowany czas hospitalizacji po-

twierdza lekarz prowadzàcy zajmujàcy si´ Ubezpieczonym

w szpitalu) i w sytuacji, gdy w miejscu ubezpieczenia nie ma

osoby, która mog∏aby takie Êwiadczenie zapewniç lub nie jest

ona w stanie dotrzeç do miejsca ubezpieczenia. 

2. Âwiadczenie realizowane jest w miejscu uzgodnionym z opieku-

nem prawnym na terytorium RP i pod warunkiem pod´cia ta-

kich uzgodnieƒ z opiekunem prawnym tych osób. W przypad-

ku braku kontaktu z opiekunem prawnym dzieci, osób niesa-

modzielnych, Centrum Alarmowe przeka˝e zobowiàzanie do

opieki nad dzieçmi, osobami niesamodzielnymi placówce opie-

ki spo∏ecznej w∏aÊciwej dla miejsca zamieszkania Ubezpieczone-

go. 

3. Osoba zg∏aszajàca wniosek o spe∏nienie Êwiadczenia okreÊlone-

go w ust. 1, zobowiàzana jest do udzielenia pe∏nej informacji

jeÊli opieka nad dzieçmi, osobami niesamodzielnymi wymaga

specjalnego post´powania (np. cierpià one na choroby prze-

wlek∏e lub wymagajà rehabilitacji) oraz jeÊli przyjmujà one leki

lub znajdujà si´ na diecie.

4. Âwiadczenie przys∏uguje przez okres 48 h, chyba ˝e zosta∏a za-

pewniona opieka przez osob´ bliskà przed tym terminem.

5. Ubezpieczony, który skorzysta∏ ze Êwiadczenia wskazanego

w §11 OWU Assistance mBank lub zg∏osi∏ ̋ àdanie spe∏nienia ta-

kiego Êwiadczenia nie mo˝e skorzystaç ze Êwiadczenia wskaza-

nego w §10 OWU Assistance mBank. 

6. Âwiadczenie przys∏uguje nie wi´cej ni˝ dwa razy w ciàgu ka˝de-

go rocznego okresu ubezpieczenia.

7. Âwiadczenie polega na zapewnieniu opieki poprzez opiekunk´

wskazanà przez podmiot zajmujàcy si´ Êwiadczeniem tego ty-

pu us∏ug lub przez piel´gniark´.

§ 11

Przewóz opiekuna do dzieci lub opiekuna nad osobami

niesamodzielnymi w przypadku nag∏ej hospitalizacji

Ubezpieczonego

1. W przypadku nag∏ej hospitalizacji Ubezpieczonego w wyniku nie-
szcz Ếliwego wypadku lub nag∏ego zachorowania, trwajàcej co naj-
mniej 7 dni, Centrum Alarmowe, na wniosek Ubezpieczonego, zor-
ganizuje i pokryje koszty przewozu na terytorium RP osoby wyzna-
czonej przez Ubezpieczonego, za zgodà tej osoby, z jej miejsca za-
mieszkania do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, w celu spra-
wowania opieki nad dzieçmi lub w celu sprawowania opieki nad
osobami niesamodzielnymi. Âwiadczenie jest realizowane wy∏àcznie
w przypadku hospitalizacji trwajàcej co najmniej 7 dni (planowany
czas hospitalizacji potwierdza lekarz prowadzàcy zajmujàcy sí  Ubez-
pieczonym wszpitalu) iwsytuacji, gdy wmiejscu zamieszkania Ubez-
pieczonego nie ma osoby, która mog∏aby takà opiek  ́zapewniç lub
nie jest ona w stanie dotrzeç do miejsca ubezpieczenia.

2. O wyborze Êrodka transportu decyduje Centrum Alarmowe i mo˝e
to byç:

— pociàg pospieszny — bilet PKP pierwszej klasy lub

— taksówka osobowa — jednak nie dalej ni̋  na odleg∏oÊç maksy-
malnie 100 km lub 

— samolot, w sytuacji, gdy podró  ̋ pociàgiem lub autobusem
trwa∏aby ponad osiem godzin — bilet lotniczy w klasie ekono-
micznej lub

— autobus.

3. Niewykorzystanie przez osob  ́wskazanà przez Ubezpieczonego bile-
tu na Êrodek transportu lub zorganizowanego Êrodka transportu
w uzgodnionym z Ubezpieczonym terminie wskazanym przez Cen-
trum Alarmowe zwalnia BRE Ubezpieczenia TU z odpowiedzialnoÊci
w zakresie tego Êwiadczenia. 

4. Ubezpieczony, który skorzysta∏ ze Êwiadczenia wskazanego w §10
lub zg∏osi∏ ˝àdanie spe∏nienia takiego Êwiadczenia nie mo˝e skorzy-
staç ze Êwiadczenia wskazanego w §11. 

5. Âwiadczenie przys∏uguje nie wí cej ni̋  dwa razy w ciàgu ka˝dego
rocznego okresu ubezpieczenia.

§ 12
Transport zwierzàt domowych (psów i kotów) 

1. W przypadku nag∏ej hospitalizacji Ubezpieczonego w wyniku
nieszcz´Êliwego wypadku lub nag∏ego zachorowania, Centrum
Alarmowe, na wniosek Ubezpieczonego zorganizuje i pokryje
koszty transportu zwierzàt domowych Ubezpieczonego z miej-
sca zamieszkania Ubezpieczonego do najbli˝szego schroniska
albo hotelu dla zwierzàt. Âwiadczenie jest realizowane wy∏àcz-
nie w przypadku hospitalizacji trwajàcej co najmniej 7 dni (pla-
nowany czas hospitalizacji potwierdza lekarz prowadzàcy zaj-
mujàcy si´ Ubezpieczonym w szpitalu) i w sytuacji, gdy w miej-
scu zamieszkania Ubezpieczonego nie ma osoby, która mog∏a-
by taki transport zapewniç. 

2. Âwiadczenie przys∏uguje nie wi´cej ni˝ dwa razy w ciàgu ka˝de-
go rocznego okresu ubezpieczenia.

3. Âwiadczenie przys∏uguje pod warunkiem, ˝e Ubezpieczony
zapewni przedstawicielowi Centrum Alarmowego dost´p do
miejsca ubezpieczenia, w którym przebywa zwierz´ oraz pod
warunkiem przedstawienia potwierdzenia wymaganych
szczepieƒ.

§ 13
Organizacja wizyty u psychologa

1. W przypadku, gdy w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku lub
nag∏ego zachorowania Ubezpieczonemu niezb´dna jest po-
moc psychologa, spowodowana znacznym pogorszeniem
stanu psychicznego pozostajàcym w bezpoÊrednim zwiàzku
z tym wypadkiem lub zachorowaniem, Centrum Alarmowe,
na wniosek Ubezpieczonego, zorganizuje terapi´ psycholo-
gicznà. 

2. Âwiadczenie, o którym mowa w ust. 1 powy˝ej polega wy-
∏àcznie na zorganizowaniu wizyty u psychologa. Koszt tera-
pii psychologicznej ponosi Ubezpieczony. BRE Ubezpiecze-
nia TU nie obejmuje ochronà ubezpieczeniowà przebiegu
i skutków terapii prowadzonej w ramach takiej wizyty.

3. W zakresie organizacji wizyty u psychologa nie wyst´pujà li-
mity Êwiadczeƒ w ciàgu rocznego okresu ubezpieczenia.

§ 14
Organizacja procesu rehabilitacyjnego

1. W przypadku, gdy w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku lub nag∏ego
zachorowania niezb´dna jest rehabilitacja Ubezpieczonego, Cen-
trum Alarmowe, na wniosek Ubezpieczonego, wyszuka i zorganizu-
je wizyt́  u lekarza specjalisty, który ustali∏by kierunek rehabilitacji
Ubezpieczonego oraz zorganizuje zalecanà przez lekarza specjalist́
terapí  rehabilitacyjnà.

2. Âwiadczenie, o którym mowa w ust. 1 powy˝ej polega wy∏àcznie na
zorganizowaniu rehabilitacji. Koszt terapii rehabilitacyjnej ponosi
Ubezpieczony. BRE Ubezpieczenia TU nie obejmuje ochronà ubez-
pieczeniowà przebiegu i skutków terapii prowadzonej w ramach re-
habilitacji.

3. W zakresie organizacji procesu rehabilitacyjnego nie wyst́ pujà limi-
ty Êwiadczeƒ w ciàgu rocznego okresu ubezpieczenia.

§ 15
Ca∏odobowe medyczne centrum rezerwacyjne

1. W ramach ca∏odobowego medycznego centrum rezerwacyjnego,
Centrum Alarmowe zorganizuje, na wniosek Ubezpieczonego
i w oparciu o ogólnodost́ pne bazy danych, wizyt́  u lekarza specja-
listy.

2. Koszty wizyty lekarza ponosi Ubezpieczony.

3. Âwiadczenie, o którym mowa w ust. 1 powy˝ej polega na skontak-
towaniu sí  z placówkà medycznà, najbli̋ szà miejsca pobytu Ubez-
pieczonego, która Êwiadczy us∏ugi w∏aÊciwego specjalisty i umówie-
nie wizyty Ubezpieczonego w tej placówce.

4. W zakresie ca∏odobowego medycznego centrum rezerwacyjnego
nie wyst́ pujà limity Êwiadczeƒ w ciàgu rocznego okresu ubezpie-
czenia.

§ 16
Przekazywanie pilnych wiadomoÊci

1. Centrum Alarmowe, na wniosek Ubezpieczonego, przeka˝e
niezw∏ocznie osobie wyznaczonej przez Ubezpieczonego,  ka˝dà
pilnà wiadomoÊç dotyczàcà jakiegokolwiek nag∏ego wypadku, do
którego dosz∏o w wyniku nag∏ego zachorowania lub
nieszcz´Êliwego wypadku, któremu uleg∏ Ubezpieczony.

2. Ubezpieczony zobowiàzany jest do podania danych kontaktowych
osoby, której ma byç przekazana pilna wiadomoÊç.

§17
Wy∏àczenie odpowiedzialnoÊci BRE Ubezpieczenia TU

1. Z zakresu odpowiedzialnoÊci BRE Ubezpieczenia TU wy∏àczone sà:

1) koszty wizyty lekarza, pieĺ gniarki i transportu medycznego
oraz innych us∏ug, które zorganizowane zosta∏y przez Centrum
Alarmowe zpowodu podania nieprawdy przez Ubezpieczone-
go; koszty takich Êwiadczeƒ ponosi Ubezpieczony,



2) zdarzenia i skutki zdarzeƒ zwiàzanych zzagro˝eniem ̋ ycia, wy-

magajàcych natychmiastowej interwencji pogotowia ratunko-

wego; w przypadku otrzymania przez Centrum Alarmowe

zg∏oszenia zdarzenia zwiàzanego z zagro˝eniem ˝ycia Ubez-

pieczonego BRE Ubezpieczenia TU mo˝e odmówiç realizacji

Êwiadczeƒ, przy czym BRE Ubezpieczenia TU nie ponosi odpo-

wiedzialnoÊci za kwalifikacj́  danego zdarzenia — na podsta-

wie informacji przekazanych przez zg∏aszajàcego — jako za-

gra˝ajàcego ˝yciu i skutki takiej kwalifikacji.

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje zdarzeƒ powsta∏ych z tytu-

∏u lub w nast́ pstwie:

1) chorób przewlek∏ych, psychicznych lub depresji,

2) chorób, z którymi zwiàzana by∏a hospitalizacja Ubezpieczone-

go w ciàgu ostatnich szeÊciu miesí cy przed rozpocz´ciem

ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do poszczególnych

Ubezpieczonych,

3) fizykoterapii, helioterapii, zabiegów ze wskazaƒ estetycznych,

4) chorób przenoszonych drogà p∏ciowà, chorób wenerycznych,

AIDS i wirusa HIV pozytywnego,

5) cià˝y, za wyjàtkiem jednej wizyty lekarskiej i zwiàzanego z nià

niezb´dnego transportu do placówki medycznej,

6) przerywania cià˝y, sztucznego zap∏odnienia lub ka˝dego inne-

go leczenia bezp∏odnoÊci oraz kosztów Êrodków antykoncep-

cyjnych,

7) alkoholizmu lub przebywania pod wp∏ywem alkoholu, u˝ywa-

nia narkotyków lub Êrodków odurzajàcych nie przepisanych

przez lekarza lub przepisanych przez lekarza, ale stosowanych

niezgodnie z jego zaleceniem,

8) epidemii, o których odpowiednie w∏adze kraju poinformowa-

∏y w Êrodkach masowego przekazu, ska˝eƒ oraz katastrof na-

turalnych,

9) promieniowania radioaktywnego i jonizujàcego,

10) wydarzeƒ, zwiàzanych z wojnami domowymi lub o zasí gu

mí dzynarodowym, rozruchami i niepokojami spo∏ecznymi,

aktami sabota˝u oraz zamachami,

11) wypadków wynikajàcych z brania udzia∏u w zak∏adach, prze-

st́ pstwach lub bójkach, za wyjàtkiem dzia∏ania w obronie ko-

niecznej lub w stanie wy˝szej koniecznoÊci,

12) leczenia przez lekarza b´dàcego cz∏onkiem rodziny Ubezpie-

czonego,

13) szczepieƒ, a tak˝e leczenia dentystycznego, 

14) wypadków wynikajàcych z wyczynowego lub zawodowego

uprawiania sportu,

15) wypadków wynikajàcych z zabiegów lub leczenia nie uznane-

go w sposób naukowy i medyczny,

16) niestosowania sí  Ubezpieczonego do zaleceƒ lekarza prowa-

dzàcego lub lekarza Centrum Alarmowego.

3. Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj́ te nast́ pstwa zdarzeƒ po-

wsta∏ych przed rozpocz´ciem ochrony ubezpieczeniowej w stosun-

ku do poszczególnych Ubezpieczonych.

II. MEDYCZNA PLATFORMA INFORMACYJNA

§ 18

1. Zdarzeniem obj́ tym ochronà ubezpieczeniowà, które uzasadnia

Êwiadczenie us∏ug informacyjnych, jest wystàpienie problemów

zdrowotnych, w wyniku których Ubezpieczony zg∏asza telefonicznie

do Centrum Alarmowego wniosek o uzyskanie informacji o

charakterze medycznym.

2. OdpowiedzialnoÊç BRE Ubezpieczenia TU polega na zapewnieniu

Ubezpieczonemu mo l̋iwoÊci skorzystania z czynnej w godzinach

od godz 7.00 do godz 23.00 infolinii, w ramach której udzielane sà

przez wyszkolony personel medyczny — lekarzy albo pielegniarki -

informacje medyczne wskazane w § 19 OWU Assistance mBank.

§ 19

Suma ubezpieczenia

1. Zakres informacji udzielanych w ramach Medycznej Platformy Infor-

macyjnej obejmuje przekazanie Ubezpieczonemu informacji o:

1) zdrowiu, chorobie i jednostkach chorobowych, 

2) zachowaniach prozdrowotnych,

3) szpitalach, aptekach, przychodniach, lekarzach ogólnych —

znajdujàcych sí  na terenie RP,

4) pieĺ gnacji niemowlàt,

5) lekach oraz objawach niepo˝àdanych przy ich przyjmowaniu,

6) dietach, zdrowym ˝ywieniu,

7) grupach wsparcia, telefonach zaufaniañ Êwiadczàcych pomoc

i dost́ pnych na terenie RP,

8) transporcie medycznym,

9) stanach wymagajàcych nag∏ej pomocy,

10) danych teleadresowych placówek dziennego pobytu, danych

o domach opieki, klubach kombatanckich itp. z przeznacze-

niem dla osób starszych, którymi sà osoby powy˝ej 60. roku ̋ y-

cia.

2. W zakresie Medycznej Platformy Informacyjnej nie wyst́ pujà limity

Êwiadczeƒ informacyjnych w ciàgu rocznego okresu ubezpieczenia.

III. PAKIET SERWISU CONCIERGE oraz SERWISU

INFORMACYJNEGO

§ 20

Pakiet Serwisu Concierge

Us∏ugi Pakietu Serwisu Concierge polegajà na zorganizowaniu

przez Centrum Alarmowe na wniosek Ubezpieczonego us∏ugi

okreÊlonej w § 21 OWU Assistance mBank Êwiadczonej przez

podmiot trzeci na rzecz Ubezpieczonego. Ca∏kowity koszt us∏u-

gi ponosi Ubezpieczony. Zap∏ata za us∏ug´ dokonywana jest

przy u˝yciu Karty u podmiotu-dostawcy us∏ugi — bezpoÊrednio

przez Ubezpieczonego lub — o ile to mo˝liwe — za poÊrednic-

twem Centrum Alarmowego.

§ 21

Zakres us∏ug udzielanych w ramach Pakietu Serwisu Concierge obejmu-

je organizacj́  na terenie ca∏ego Êwiata nast´pujàcych Êwiadczeƒ dost´p-

nych w miar  ́lokalnych mo l̋iwoÊci:

1) dostarczenie towarów — Êwiadczenie obejmuje organizacj´,

na wniosek i koszt Ubezpieczonego, dostarczenia wskazanych

przez Ubezpieczonego towarów (np. kwiatów, zakupów,

standardowego prezentu, etc.) pod wskazany przez Ubezpie-

czonego adres,

2) organizacj́  wypoczynku wwybranym przez Ubezpieczonego miej-

scu — Êwiadczenie obejmuje dokonanie rezerwacji, na wniosek

i koszt Ubezpieczonego, wybranego hotelu, pensjonatu, wycieczek

organizowanych przez biura podró˝y,

3) organizacj́  opiekunki do dziecka lub innej pomocy domowej —

Êwiadczenie obejmuje zorganizowanie, na wniosek i koszt Ubez-

pieczonego, opieki nad dzieçmi Ubezpieczonego lub us∏ug pomo-

cy domowej w zakresie drobnych prac domowych w miejscu wska-

zanym przez Ubezpieczonego,

4) organizacj´ opieki dla drobnych zwierzàt domowych to jest

kotów i/albo psów — Êwiadczenie obejmuje zorganizowanie,

na wniosek i koszt Ubezpieczonego, zapewnienia opieki nad

drobnymi zwierz´tami domowymi, za poÊrednictwem pod-

miotów wyspecjalizowanych w tym zakresie, w miejscu wska-

zanym przez Ubezpieczonego,

5) organizacj́  us∏ug specjalnych w miejscu wskazanym przez Ubez-

pieczonego — Êwiadczenie obejmuje zorganizowanie, na wniosek

i koszt Ubezpieczonego, wizyty us∏ugodawcy okreÊlonego przez

Ubezpieczonego takich jak osobisty trener, masa˝ysta, fryzjer, itp.,

w miejscu wskazanym przez Ubezpieczonego,

6) zorganizowanie przeglàdu technicznego/naprawy samochodu

Ubezpieczonego — Êwiadczenie obejmuje dokonanie, na wniosek

i koszt Ubezpieczonego, rezerwacji terminu przeglàdu techniczne-

go/naprawy samochodu w wybranej przez Ubezpieczonego stacji

serwisowej, oraz organizacj́  odbioru samochodu w miejscu usta-

lonym z Ubezpieczonym, dostarczenia samochodu do stacji serwi-

sowej oraz odbioru samochodu ze stacji i dostarczenia samochodu

w miejsce ustalone z Ubezpieczonym,

7) zorganizowanie us∏ugi oddania samochodu Ubezpieczonego

do myjni samochodowej — Êwiadczenie obejmuje zorganizo-

wanie, na wniosek i koszt Ubezpieczonego, odbioru samo-

chodu w miejscu ustalonym z Ubezpieczonym, zawiezienia

samochodu na myjni´ samochodowà w celu realizacji us∏ugi

a nast´pnie odprowadzenia samochodu w miejsce ustalone

z Ubezpieczonym,

8) zorganizowanie wynajmu samochodu lub pojazdu zast´pczego —

Êwiadczenie obejmuje zorganizowanie na wniosek i koszt Ubezpie-

czonego wed∏ug specjalnych, preferencyjnych cen dla Posiadaczy

Kart Banku, wynajmu samochodu w klasie minimum Êredniej lub

pojazdu zast´pczego, w agencji wynajmu (rent a car), podstawie-

nia samochodu lub pojazdu zast´pczego w miejscu ustalonym

z Ubezpieczonym a nast´pnie odbioru samochodu lub pojazdu za-

st´pczego z miejsca ustalonego z Ubezpieczonym,

9) zorganizowanie wynajmu limuzyny z kierowcà — Êwiadczenie

obejmuje zorganizowanie, na wniosek i koszt Ubezpieczonego,

wynajmu limuzyny z kierowcà w agencji wynajmu (rent a car), oraz

podstawienia limuzyny z kierowcà w miejscu ustalonym z Ubezpie-

czonym, 

10) rezerwacje i dostarczenie biletów na wybranà imprez  ́kulturalnà

i sportowà oraz biletów lotniczych, kolejowych lub autokarowych

— Êwiadczenie obejmuje, na wniosek i koszt Ubezpieczonego, do-

konanie rezerwacji lub dokonanie rezerwacji i organizacj́  dostar-

czenia wskazanego przez Ubezpieczonego biletu pod podany

przez Ubezpieczonego adres,

11) rezerwacj́  w centrach biznesowych i konferencyjnych — Êwiadcze-

nie obejmuje dokonanie rezerwacji, na wniosek i koszt Ubezpieczo-

nego, w wybranych przez Ubezpieczonego centrach biznesowych

i konferencyjnych,

12) rezerwacj́  miejsca we wskazanej przez Ubezpieczonego i/lub reko-

mendowanej przez Centrum Alarmowe placówce us∏ugowej —

Êwiadczenie obejmuje dokonanie, na wniosek i koszt Ubezpieczo-

nego, rezerwacji miejsca w restauracji, hotelu lub innej placówce

us∏ugowej o podobnym charakterze,

13) organizacj́  przyj́ ç domowych — Êwiadczenie obejmuje zamówie-

nie, na wniosek i koszt Ubezpieczonego, us∏ug firm cateringowych

w miejscu okreÊlonym przez Ubezpieczonego,

14) zamówienie t∏umaczeƒ pisemnych i ustnych — Êwiadczenie obej-

muje zamówienie, na wniosek i koszt Ubezpieczonego, us∏ug pro-

fesjonalnych agencji t∏umaczeniowych w zakresie t∏umaczeƒ pi-

semnych oraz ustnych.

§ 22

Tryb realizacji us∏ug Pakietu Serwisu Concierge

przez Centrum Alarmowe

1. Âwiadczenia wramach Pakietu Serwisu Concierge realizowane sà na

podstawie wniosku Ubezpieczonego, zg∏oszonego telefonicznie do

Centrum Alarmowego.

2. Ca∏kowity koszt us∏ugi wynikajàcy z realizacji Êwiadczenia Pakietu

Serwisu Concierge ponosi Ubezpieczony.

3. Âwiadczenia w ramach Pakietu Serwisu Concierge mogà zostaç zor-

ganizowane, za poÊrednictwem Centrum Alarmowego, wy∏àcznie

je˝eli spe∏nione zostanà ∏àcznie nast́ pujàce warunki: 

1) us∏uga, o której zorganizowanie wnioskuje Ubezpieczony, jest

zgodna z prawem i jej realizacja nie narusza obowiàzujàcych

przepisów prawa,

2) zorganizowanie us∏ugi, o którà wnioskuje Ubezpieczony, nie

jest sprzeczne z zasadami etycznymi lub zasadami wspó∏̋ ycia

spo∏ecznego, ani nie wymaga u˝ycia metod niezgodnych

z prawem,

3) us∏uga, o której zorganizowanie wnioskuje Ubezpie-

czony, nie jest zwiàzana z prowadzonà przez niego

dzia∏alnoÊcià gospodarczà lub zawodowà, w tym

w szczególnoÊci, w ramach realizacji Êwiadczenia okre-

Êlonego w § 21 pkt. 1) OWU Assistance mBank, towar,

o którego dostarczenie wnioskuje Ubezpieczony nie

jest przeznaczony do dalszej sprzeda˝y, 

4) Centrum Alarmowe ∏àcznie: zaakceptowa∏o wniosek Ubezpie-

czonego o organizacj́  us∏ugi i przedstawi∏o kosztorys jej wy-

konania,

5) Ubezpieczony udost́ pni∏ Centrum Alarmowemu wszystkie

dane konieczne do sprawdzenia jego uprawnieƒ do Êwiadczeƒ

oraz dane do realizacji tych Êwiadczeƒ, w tym dane niezb´dne

w celu skontaktowania sí  z Ubezpieczonym,

6) Ubezpieczony wyrazi∏ pisemnà (lub wyra˝onà w innej

formie, zaakceptowanej przez Centrum Alarmowe) zgo-

d´ na pokrycie pe∏nego kosztu us∏ugi za pomocà Karty

wystawionej na jego nazwisko i udost´pni∏ Centrum

Alarmowemu wszystkie dane niezb´dne dla obcià˝enia

niniejszej Karty kosztami us∏ugi,

7) mo˝liwe jest (przy uwzgl´dnieniu limitu Êrodków dost´p-

nych na rachunku Karty) pokrycie za poÊrednictwem Cen-

trum Alarmowego pe∏nego (lub cz´Êciowego — je˝eli

Centrum Alarmowe zaakceptuje cz´Êciowe pokrycie

kosztu) kosztu us∏ugi za pomocà Karty wystawionej na

rzecz Ubezpieczonego, 

8) Ubezpieczony z∏o˝y∏ wymagane przez Centrum Alar-

mowe oÊwiadczenia co do wyra˝enia zgody lub akcep-

tacji warunków realizacji Êwiadczeƒ, o których mowa

powy˝ej, w szczególnoÊci: podpisa∏ formularz przeka-

zania/przyj´cia pojazdu.

§ 23

Procedura post´powania i obowiàzki ubezpieczonego

oraz wy∏àczenia opowiedzialnoÊci BRE Ubezpieczenia TU

w ramach realizacji Êwiadczeƒ Pakietu Serwisu

Concierge przez Centrum Alarmowe

1. Procedura post́ powania przy realizacji us∏ug w ramach Pakietu Ser-

wisu Concierge jest nast́ pujàca:

1) sk∏adajàc telefonicznie wniosek o zorganizowanie us∏ugi Ubez-

pieczony podaje charakterystyk  ́us∏ugi lub towaru, o którego

dostarczenie wnioskuje, wnioskowany sposób i termin realiza-

cji us∏ugi oraz opcjonalnie — zakres cenowy imaksymalny ∏àcz-

ny koszt us∏ugi,

2) Ubezpieczony iprzedstawiciel Centrum Alarmowego uzgadnia-

jà termin, w którym Centrum Alarmowe przedstawi kosztorys

us∏ugi lub te  ̋informacj́  o braku mo l̋iwoÊci realizacji us∏ugi,

3) Centrum Alarmowe przedstawia Ubezpieczonemu kosz-

torys okreÊlajàcy pe∏ny koszt us∏ugi, jakim obcià˝y Ubez-

pieczonego. Pe∏ny koszt us∏ugi obejmuje wszystkie kosz-

ty jakie muszà zostaç poniesione w celu zrealizowania

wnioskowanej us∏ugi, w tym w szczególnoÊci: koszt na-

bycia danego, wnioskowanego przez Ubezpieczonego,

towaru lub us∏ugi, koszt przechowywania towaru i do-

starczenia towaru/us∏ugi w sposób ustalony z Ubezpie-

czonym, koszty podatków i innych obcià˝eƒ publiczno-

prawnych zwiàzanych z realizacjà us∏ugi oraz inne koszty

konieczne do wykonania us∏ugi wobec Ubezpieczonego

w ramach Pakietu Serwis Concierge. W przypadku, gdy

zgodnie z pkt. 5) poni˝ej wymagane jest wyra˝enie przez

Ubezpieczonego zgody na zap∏at´ pe∏nego kosztu us∏ugi



za pomocà Karty w formie wskaznej orzez Centrum Alar-

mowe, opis i kosztorys przedstawiony jest Ubezpieczone-

mu w postaci Formularza Zamówienia przygotowanego

przez Centrum Alarmowe i przes∏anego faksem pod nu-

mer podany przez Ubezpieczonego lub pocztà elektro-

nicznà w formie zeskanowanego dokumentu wys∏anego

pod adres mailowy podany przez Ubezpieczonego,

4) Ubezpieczony i przedstawiciel Centrum Alarmowego

uzgadniajà termin realizacji us∏ugi,

5) w przypadku akceptacji przedstawionego kosztorysu,

Ubezpieczony dokonuje osobiÊcie p∏atnoÊci na rzecz

podmiotu zbywajàcego dany towar lub wykonujàcego

us∏ug´ bàdê w sytuacji gdy nie jest to mo˝liwe wyra˝a

zgod´ na zap∏at´ przez Centrum Alarmowe — o ile to

mo˝liwe — pe∏nego kosztu us∏ugi za pomocà wysta-

wionej na rzecz Ubezpieczonego Karty. OÊwiadczenie

powy˝sze musi byç z∏o˝one i przekazane w formie

wskazanej przez Centrum Alarmowe (np. w formie pi-

semnej, na Formularzu Zamówienia przygotowanym

przez Centrum Alarmowe i przekazywanym Centrum

Alarmowemu faksem na nr +48 (22) 529 84 81 lub

w formie zeskanowanej, za pomocà poczty elektronicz-

nej pod adres mailowy concierge@ipa.com.pl., z za-

strze˝eniem, i˝ w przypadku, gdy ∏àczny koszt jednej

us∏ugi nie przekroczy 150 PLN (sto pi´çdziesiàt) z∏otych

brutto, Centrum Alarmowe na ˝yczenie Ubezpieczone-

go mo˝e zaakceptowaç oÊwiadczenie z∏o˝one w innej

formie. Ubezpieczony przekazuje Centrum Alarmowe-

mu wskazane przez Centrum Alarmowe dane niezb´d-

ne do autoryzacji Karty i dokonania p∏atnoÊci przy jej

pomocy — o ile dokonanie takiej p∏atnoÊci przez Cen-

trum Alarmowe jest mo˝liwe,

6) Centrum Alarmowe dokonuje, o ile jest to mo˝liwe —

za poÊrednictwem Centrum Obs∏ugi Kart P∏atniczych —

zablokowania na Karcie Ubezpieczonego Êrodków

w wysokoÊci pe∏nego kosztu us∏ugi wskazanego

w kosztorysie zaakceptowanym przez Ubezpieczonego

lub obcià˝a Kart´ pe∏nym kosztem us∏ugi,

7) Centrum Alarmowe organizuje us∏ug´ i po jej wykona-

niu obcià˝a — o ile jest to mo˝liwe — pod warunkiem,

˝e nie zosta∏o to dokonane wczeÊniej — Kart´ Ubezpie-

czonego pe∏nym kosztem us∏ugi, a w razie jakichkol-

wiek przeszkód w realizacji us∏ugi, Centrum Alarmowe

niezw∏ocznie informuje o tym Ubezpieczonego i odblo-

kowuje Êrodki zablokowane na Karcie zgodnie z pkt. 6)

powy˝ej lub dokonuje zwrotu pobranych Êrodków.

W takim przypadku BRE Ubezpieczenia TU jest zwolnio-

ne z odpowiedzialnoÊci za wykonanie us∏ugi.

2. BRE Ubezpieczenia TU nie ponosi odpowiedzialnoÊci za

ewentualne opóênienia w wykonaniu us∏ug w ramach Pa-

kietu Serwisu Concierge zlecanych w okresie od dnia 23

grudnia do dnia 2 stycznia ka˝dego roku.

3. Centrum Alarmowe jest uprawnione do odmowy realizacji

us∏ugi na rzecz Ubezpieczonego, na którego rzecz organi-

zowa∏o wczeÊniej jakàkolwiek us∏ug´ w ramach Pakietu Ser-

wisu Concierge, a Ubezpieczony odmówi∏ jej przyj´cia, do-

kona∏ zwrotu dostarczonego towaru lub w innym trybie

zrezygnowa∏ z us∏ugi (odstàpi∏ od udokumentowanych

uzgodnieƒ transakcyjnych) i doprowadzi∏ do zwrotu ponie-

sionych przez niego kosztów us∏ugi, pomimo i˝ us∏uga by-

∏a zrealizowana zgodnie z postanowieniami OWU Assistan-

ce mBank i uzgodnieniami z Ubezpieczonym. Powy˝sze nie

dotyczy przypadków, gdy towar lub us∏uga by∏y obcià˝one

wadami oraz przypadków, gdy zwrot zosta∏ dokonany bez-

poÊrednio na rzecz osoby trzeciej zbywajàcej towar lub re-

alizujàcej us∏ug´, bez wysuwania wobec BRE Ubezpieczenia

TU roszczeƒ o zwrot poniesionych przez Ubezpieczonego

kosztów us∏ugi.

4. Ubezpieczony, na wezwanie przedstawiciela Centrum Alar-

mowego, zobowiàzany jest do okazania wa˝nej Karty,

a tak˝e do okazania dokumentu potwierdzajàcego to˝sa-

moÊç. W przypadku odmowy wykonania powy˝szego obo-

wiàzku BRE Ubezpieczenia TU mo˝e odmówiç spe∏nienia

us∏ugi. 

5. Wszelkie Êwiadczenia, o których mowa w §21 OWU Assi-

stance mBank, realizowane sà zgodnie z opisem poszcze-

gólnych Êwiadczeƒ zawartym w §22 OWU Assistance

mBank, szczegó∏owy zakres Êwiadczenia obj´tego zobowià-

zaniem BRE Ubezpieczenia TU mo˝e byç dookreÊlony w dro-

dze ustaleƒ pomi´dzy Ubezpieczonym a Centrum Alarmo-

wym, co nie zmienia podstawy prawnej obowiàzku Êwiad-

czenia.

6. Podstawà prawnà zobowiàzania do realizacji na rzecz Ubezpie-

czonego Êwiadczeƒ okreÊlonych w §21 OWU Assistance mBank

jest Umowa. ˚adne z postanowieƒ Umowy ani OWU Assistan-

ce mBank nie mo˝e byç interpretowane w sposób wskazujàcy,

i˝ pomi´dzy BRE Ubezpieczenia TU a Ubezpieczonym dochodzi

do zawarcia umowy, na podstawie której realizowane sà Êwiad-

czenia okreÊlone w §21 OWU Assistance mBank.

7. W przypadku us∏ug obejmujàcych organizacj´ dostarczania

okreÊlonych towarów, odpowiedzialnoÊç BRE Ubezpiecze-

nia TU polega na wykonywaniu przez Centrum Alarmowe

czynnoÊci zwiàzanych z poÊredniczeniem w nabyciu okre-

Êlonego towaru przez Ubezpieczonego. W ramach wykony-

wania powy˝szych us∏ug Centrum Alarmowe dokonuje na-

bycia w imieniu i na rzecz Ubezpieczonego (tj. ze skutkiem

prawnym dla Ubezpieczonego), o ile Ubezpieczony nie do-

konuje zakupu osobiÊcie okreÊlonego towaru od podmiotu

trzeciego, zajmujàcego si´ zbywaniem towarów (w tym za-

p∏aty w imieniu Ubezpieczonego ceny za nabycie towaru

i odebrania towaru w imieniu Ubezpieczonego) oraz orga-

nizuje dostarczenie towaru do Ubezpieczonego. 

8. BRE Ubezpieczenia TU nie ponosi odpowiedzialnoÊci za wa-

dy fizyczne lub prawne rzeczy nabytych przez Ubezpieczo-

nego, których nabycie lub dostarczenie organizowane by∏o

w ramach wykonywania Êwiadczeƒ okreÊlonych w §21

OWU Assistance mBank, ani za wykonanie i jakoÊç us∏ug

wykonywanych przez podmioty trzecie, które to us∏ugi by∏y

organizowane w ramach wykonywania Êwiadczeƒ okreÊlo-

nych w §21 OWU Assistance mBank (w szczególnoÊci nie

ponoszà odpowiedzialnoÊci za szkody wynikajàce z nienale-

˝ytego wykonania us∏ugi przez podmiot trzeci).

9. BRE Ubezpieczenia TU nie ponosi odpowiedzialnoÊci za

szkody poniesione przez Ubezpieczonego lub osoby trzecie

w zwiàzku z nabyciem towarów lub w zwiàzku z korzysta-

niem z us∏ug wnioskowanych przez Ubezpieczonego, które

organizowane by∏y przez Centrum Alarmowe w ramach wy-

konywania Êwiadczeƒ okreÊlonych w §21 OWU Assistance

mBank.

§ 24

Pakiet Serwisu Informacyjnego

1. Us∏ugi Pakietu Serwisu Informacyjnego polegajà na zapew-

nieniu Ubezpieczonemu mo˝liwoÊci skorzystania z serwisu

informacyjnego Centrum Alarmowego, w ramach którego

udzielane sà informacje w zakresie okreÊlonym szczegó∏o-

wo w ust. 3 poni˝ej.

2. W ramach us∏ug Pakietu Serwisu Informacyjnego Centrum

Alarmowe udzieli, na wniosek Ubezpieczonego i w oparciu

o ogólnodost´pne bazy danych, informacji o placówkach

znajdujàcych si´ na terytorium RP, us∏ugach realizowanych

na terytorium RP, wydarzeniach majàcych miejsce na teryto-

rium RP oraz procedurach obowiàzujàcych na terytorium RP

w nast´pujàcym zakresie:

1) informacje o wydarzeniach kulturalnych, mo˝liwoÊci

rezerwacji biletów oraz adresach agencji i placówek ar-

tystycznych, przez co rozumie si´ informacje dotyczàce

miejsca i daty wa˝niejszych wydarzeƒ kulturalnych od-

bywajàcych si´ na terytorium RP, w tym zw∏aszcza arty-

stycznych wyst´pów premierowych, repertuarze wa˝-

niejszych kin, teatrów, oper, filharmonii, sal koncerto-

wych, telefony i adresy agencji rozprowadzajàcych bi-

lety na imprezy kulturalne; 

2) informacje sportowe, przez co rozumie si´ informacje

dotyczàce miejsca i daty wa˝niejszych imprez sporto-

wych organizowanych na terytorium RP, adresów wa˝-

niejszych polskich klubów sportowych, wyników wa˝-

niejszych rozgrywek sportowych;

3) informacje o podró˝ach i turystyce, przez co rozumie

si´ informacje o adresach i telefonach dzia∏ajàcych na

terytorium RP biur i agencji podró˝y, atrakcjach tury-

stycznych oferowanych przez wa˝niejsze miejscowoÊci

turystyczne na terytorium RP, oÊrodkach wyspecjalizo-

wanych w zabiegach spa, sanatoryjnych, hippicznych,

jaskiniach solnych oraz t´˝niach;

4) informacje dla kierowców, przez co rozumie si´ infor-

macje o adresach najbli˝szych warsztatów samochodo-

wych naprawczych, stacji benzynowych, firm Êwiad-

czàcych us∏ugi holowania, wypo˝yczalniach samocho-

dów i przyczep, oraz informacje drogowe takie jakie in-

formacje o zamkni´tych odcinkach dróg oraz mo˝li-

wych objazdach, informacje o kosztach paliwa i op∏a-

tach drogowych;

5) informacje dotyczàce procedur w razie wypadku samo-

chodowego, przez co rozumie si´ informacje o proce-

durze w razie wypadku lub kolizji samochodowej zaist-

nia∏ych w kraju oraz procedurze likwidacji szkody;

6) informacje dotyczàce lokalizacji i czasu oczekiwania na

przejÊciach granicznych, przez co rozumie si´ informa-

cje o przybli˝onym nat´˝eniu ruchu na polskich przej-

Êciach granicznych, ich godzinach otwarcia oraz lokali-

zacji przejÊç granicznych;

7) informacje dotyczàce rozk∏adów jazdy Êrodków komu-

nikacji mi´dzymiastowej (g∏ówne po∏àczenia autokaro-

we, kolejowe, lotnicze i morskie, promy), przez co ro-

zumie si´ informacje o dost´pnych rozk∏adach po∏à-

czeƒ komunikacyjnych na terenie Polski, ze szczegól-

nym uwzgl´dnieniem komunikacji lotniczej, morskiej

przybrze˝nej lub Êródlàdowej wa˝niejszych po∏àczeƒ

kolejowych i autokarowych;

8) informacje o mo˝liwoÊci rezerwacji hoteli i wynajmu

samochodów, przez co rozumie si´ informacje o adre-

sach i telefonach wa˝niejszych hoteli i pensjonatów

w Polsce, o mo˝liwoÊci rezerwacji hoteli, pensjonatów

na terytorium RP, adresach i telefonach firm Êwiadczà-

cych us∏ugi wynajmu samochodów osobowych i do-

stawczych do 3,5 T, informacje o mo˝liwoÊci rezerwacji

samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 T w fir-

mach wyspecjalizowanych w wynajmie samochodów,

informacje o mo˝liwoÊci rezerwacji wynajmu samocho-

du wraz z kierowcà;

9) informacje o ca∏odobowych numerach telefonów obo-

wiàzujàcych na terytorium RP, pod którymi mo˝na

zg∏osiç utrat´ karty p∏atniczej;

10) informacje dotyczàce warunków pogodowych na wy-

branym terenie, przez co rozumie si´ informacje o bie-

˝àcych warunkach pogodowych w ró˝nych regionach

RP, prognozie pogody jednodniowej lub kilkudniowej;

11) informacje dotyczàce procedury w przypadku utraty

(zagubienia lub kradzie˝y) dokumentów to˝samoÊci,

przez co rozumie si´ informacje o formalnoÊciach ad-

ministracyjnych obowiàzujàcych na terytorium RP ko-

niecznych do podj´cia w razie zagubienia / kradzie˝y

paszportu, dowodu osobistego, prawa jazdy, dowodu

rejestracyjnego pojazdu, jak równie˝ informacje o ad-

resach jednostek policji na terenie Polski, do których

nale˝y zwróciç si´ w przypadku kradzie˝y ww. doku-

mentów.

IV.PAKIET INFOLINII PRAWNEJ

§ 25

Us∏ugi Pakietu Infolinii Prawnej polegajà na zapewnieniu Ubez-

pieczonemu mo˝liwoÊci skorzystania z infolinii ogólnej Centrum

Alarmowego, w ramach której udzielane sà informacje w zakre-

sie oraz na zasadach i w terminach opisanych w §26 OWU Assi-

stance mBank.

§ 26

1. W ramach Êwiadczeƒ Pakietu Infolinii Prawnej Centrum

Alarmowe udzieli, na wniosek Ubezpieczonego, ogólnych

informacji prawnych z zakresu:

1) wzorów umów oraz podstawowych przepisów doty-

czàcych umów nazwanych uregulowanych w kodeksie

cywilnym (umowa zlecenia, umowa o dzie∏o, umowa

najmu, umowa dzier˝awy) lub w kodeksie pracy (umo-

wa o prac´), 

2) informacji teleadresowych sàdów, prokuratur, kancela-

rii itp.

2. Us∏ugi okreÊlone w ust. 1 powy˝ej oraz wnioski o takie

Êwiadczenie przyjmowane sà przez Centrum Alarmowe, wy-

∏àcznie w dniach roboczych od poniedzia∏ku do piàtku

w godzinach 9.00-17.00 (za wyjàtkiem dni Êwiàtecznych

oraz dni ustawowo wolnych od pracy), pod warunkiem

zg∏oszenia przez Ubezpieczonego telefonicznego wniosku

o realizacj´ us∏ugi, wraz z okreÊleniem we wniosku odpo-

wiednio zapytania lub wymaganego tekstu aktu prawnego. 

2. Us∏uga, o której mowa w ust. 1 powy˝ej, realizowana jest

w sposób nast´pujàcy:

1) Centrum Alarmowe po otrzymaniu telefonicznego

wniosku Ubezpieczonego przekazuje mu ˝àdny wzór

umowy lub ˝àdny zakres informacji co do w∏aÊciwych

przepisów, 

2) Informacja o w∏aÊciwych przepisach przekazywana jest

w formie wyciàgu z w∏aÊciwego aktu prawnego wska-

zanego w ust. 1 wraz z jego ogólnà interpretacjà praw-

nà,

3) Centrum Alarmowe w terminie do 2 (dwóch) dni robo-

czych od dnia zg∏oszenia telefonicznego wniosku do

Centrum Alarmowego realizuje Êwiadczenie przesy∏a-

jàc Ubezpieczonemu treÊç odpowiedzi na wskazany

przez niego adres e-mail. 

3. Realizacja us∏ug, o których mowa w ust. 1. powy˝ej przys∏u-

guje Ubezpieczonemu 4 razy w rocznym okresie ubezpie-

czenia.

§ 27

Wy∏àczenia odpowiedzialnoÊci BRE Ubezpieczenia TU

w ramach Pakietu Infolinii Prawnej

Informacje prawne przekazywane Ubezpieczonemu w zwiàzku

z udzielaniem podstawowych informacji prawnych, o których

mowa w §25 i §26 OWU Assistance mBank majà jedynie charak-

ter ogólny i informacyjny i nie stanowià porady prawnej. BRE

Ubezpieczenia TU nie ponosi odpowiedzialnoÊci za skutki, które

poniós∏ Ubezpieczony w zwiàzku z udzieleniem informacji praw-

nej lub zastosowaniem si´ do niej przez Ubezpieczonego. Ubez-

pieczonemu nie przys∏ugujà ˝adne roszczenia w zwiàzku z otrzy-

maniem takiej informacji lub skutkami zastosowania si´ do niej.



BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
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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.


