
Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró˝nego majàce zasto-
sowanie do Ubezpieczenia Kosztów Leczenia, Natychmiastowej Pomocy
Assistance i Transportu Medycznego, Nast́ pstw Nieszcz´Êliwych Wypad-
ków, Utraty i Opóênienia Baga˝u oraz Nag∏ego Leczenia Dentystycznego
dla Posiadaczy kart BRE Banku SA, zwane w dalszej cz´Êci OWU
Podró˝ne, stanowià podstaw  ́zawarcia Umowy Ubezpieczenia, zwanej
dalej Umowà, pomí dzy BRE Ubezpieczenia Towarzystwem Ubezpieczeƒ
Spó∏kà Akcyjnà, zwanà dalej BRE Ubezpieczenia TU, a BRE Bankiem
Spó∏kà Akcyjnà — Departamentem BankowoÊci Elektronicznej
— mBank, zwanym dalej Bankiem.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Na podstawie OWU Podró˝ne, BRE Ubezpieczenia TU zobowiàzuje
si´ wyp∏aciç Êwiadczenie/odszkodowanie w przypadku zajÊcia
zdarzenia obj´tego ochronà ubezpieczeniowà, na warunkach
okreÊlonych w OWU Podró˝ne. 

2. Terminy u˝yte w OWU Podró˝ne oraz innych dokumentach
zwiàzanych z OWU Podró˝ne oznaczajà:

1) Karta — karta kredytowa g∏ówna i/lub dodatkowa, wydawana
przez Bank na podstawie Umowy o korzystanie z karty;

2) Umowa o korzystanie z karty — Umowa o korzystanie
z karty kredytowej mBanku, b´dàca podstawà wydania Karty
oraz regulujàca zasady jej u˝ywania, której integralnà cz´Êç
stanowi Wniosek o wydanie karty kredytowej oraz Regulamin
wydawania i u˝ywania kart kredytowych;

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) Umowa — Umowa Ubezpieczenia zawarta pomi´dzy
Bankiem a BRE Ubezpieczenia TU, na podstawie postanowieƒ
niniejszych OWU Podró˝ne, potwierdzona Polisà Generalnà;

5) Polisa Generalna — dokument potwierdzajàcy zawarcie
Umowy pomí dzy BRE Ubezpieczenia TU a Bankiem i zawiera-
jàcy szczegó∏owe jej postanowienia;

6) Ubezpieczajàcy — Bank, zawierajàcy Umow  ́i zobowiàzany
do op∏acania sk∏adki;

7) Ubezpieczony — Posiadacz karty, a tak˝e Osoba towarzyszà-
ca, przy czym Ubezpieczonymi mogà byç nie wí cej ni̋  dwie
Osoby towarzyszàce;

8) Uposa˝ony — osoba (lub osoby) uprawniona do otrzymania
Êwiadczenia w przypadku Êmierci Ubezpieczonego b´dàcej na-
st́ pstwem nieszcz Ếliwego wypadku. Âwiadczenie wyp∏acane
jest cz∏onkom rodziny Ubezpieczonego wed∏ug nast́ pujàcej
kolejnoÊci:

a) ma∏̋ onkowi,

b) dzieciom, w równych cz´Êciach, jeÊli brak jest wspó∏-
ma∏˝onka,

c) rodzicom, w równych cz Ếciach, jeÊli brak jest wspó∏ma∏-
˝onka i dzieci,

d) rodzeƒstwu wrównych cz Ếciach, jeÊli brak jest wspó∏ma∏-
˝onka, dzieci i rodziców, 

e) innym ustawowym spadkobiercom;

9) Osoba towarzyszàca — osoba, która nie ukoƒczy∏a 70. roku
˝ycia, odbywajàca podró  ̋wraz z Posiadaczem karty;

10) Osoba wezwana do towarzyszenia — osoba bliska
lub inna osoba zamieszkujàca na terenie RP, wskazana
przez Ubezpieczonego, która w przypadku braku Osoby
towarzyszàcej przyjedzie w celu towarzyszenia Ubezpieczone-
mu w trakcie leczenia;

11) Osoba bliska — wspó∏ma∏˝onek, konkubent, rodzice,
teÊciowie, niezam´˝ne dzieci Ubezpieczonego oraz przyspo-
sobieni do lat 18, krewni i powinowaci Ubezpieczonego oraz
osoby prowadzàce z Ubezpieczonym wspólne gospodarstwo
domowe;

12) Osoba trzecia — ka˝da osoba, pozostajàca poza stosunkiem
Umowy;

13) RP — terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

14) Kraj rezydencji — kraj inny ni˝ RP, którego obywatelstwo
posiada Ubezpieczony, niezale˝nie od tego czy posiada obywa-
telstwo polskie, gdzie posiada prawo do przebywania na pobyt
sta∏y lub czasowy;

15) Podró  ̋zagraniczna— wyjazd Ubezpieczonego poza granice
RP, którego koszty zosta∏y pokryte przez Posiadacza karty
zgodnie z §30 ust. 1 pkt 1 i którego poczàtek nast´puje
w momencie opuszczenia domu lub miejsca zatrudnienia
w RP, koniec w momencie powrotu do domu lub miejsca
zatrudnienia w RP. Z zastrze˝eniem jednak˝e, ̋ e w odniesieniu
do ubezpieczenia kosztów leczenia, transportu medycznego

i natychmiastowej pomocy Assistance, za poczàtek po-
dró˝y zagranicznej uwa˝a si´ moment przekroczenia gra-
nicy RP przy wyjeêdzie, a za koniec moment przekrocze-
nia granicy przy powrocie do RP; 

16) Centrum Alarmowe — jednostka organizacyjna wskazana

przez BRE Ubezpieczenia TU, do której Ubezpieczony zobowià-

zany jest zg∏osiç telefonicznie zaistnienie zdarzenia obj́ tego

ochronà ubezpieczeniowà;

17) Centrum Pomocy BRE Ubezpieczenia — jednostka

organizacyjna wskazana przez BRE Ubezpieczenia TU, do

której Ubezpieczony zobowiàzany jest zg∏osiç pisemnie

zaistnienie zdarzenia obj´tego ochronà ubezpieczeniowà;

18) Zastrze˝enie karty — zg∏oszenie utraty Karty przez

Posiadacza karty w sposób, który zosta∏ szczegó∏owo

okreÊlony w Regulaminie wydawania i u˝ywania kart

kredytowych;

19) Suma ubezpieczenia — kwota stanowiàca górny limit

odpowiedzialnoÊci BRE Ubezpieczenia TU za wszystkie

zdarzenia obj´te ochronà ubezpieczeniowà w ramach po-

szczególnych ubezpieczeƒ. Ustala si´ nast´pujàce Sumy

ubezpieczenia:

a) Suma ubezpieczenia kosztów leczenia,

b) Suma ubezpieczenia natychmiastowej pomocy Assistance

i kosztów transportu medycznego,

c) Suma ubezpieczenia nast́ pstw nieszcz Ếliwych wypad-

ków,

d) Suma ubezpieczenia utraty baga˝u podró˝nego,

e) Suma ubezpieczenia opóênienia baga˝u podró˝nego,

f) Suma ubezpieczenia nag∏ego leczenia dentystycznego;

20) Franszyza redukcyjna — ograniczenie odpowiedzialnoÊci
BRE Ubezpieczenia TU, polegajàce na obni̋ eniu nale˝nego od-
szkodowania o okreÊlonà kwot́  wg postanowieƒ OWU
Podró˝ne;

21) Szkoda osobowa — uszkodzenia cia∏a, roztrój zdrowia lub
Êmierç;

22) Szkoda rzeczowa — zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy ru-
chomej albo nieruchomoÊci;

23) Nag∏e zachorowanie — choroba, która wystàpi∏a
w okresie ochrony ubezpieczeniowej w sposób nag∏y, nie-
powiàzana przyczynowo z wczeÊniejszymi zachorowania-
mi pacjenta i wymagajàca zasi´gni´cia natychmiastowej
lub pilnej pomocy medycznej z powodu zagro˝enia ˝ycia
lub zdrowia w razie odroczenia pilnej pomocy medycznej.
Udar mózgu i zawa∏ mi´Ênia serca sà uznawane za nag∏e
zachorowanie, je˝eli chory nie cierpia∏ na ˝adnà z chorób
uk∏adu sercowo — naczyniowego (np. nadciÊnienie t´tni-
cze, chorob´ wieƒcowà, mia˝d˝yc´) lub cukrzyc´ i zabu-
rzenia lipidowe;

24) Nieszcz´Êliwy wypadek — przypadkowe zdarzenie,
nag∏e i gwa∏towne, wywo∏ane przyczynà zewn´trznà,
które nastàpi∏o w okresie odpowiedzialnoÊci BRE Ubez-
pieczenia TU, w wyniku, którego Ubezpieczony dozna∏,
wbrew swej woli, uszkodzenia cia∏a, rozstroju zdrowia,
bàdê zmar∏;

25) Trwa∏e inwalidztwo — ca∏kowita fizyczna utrata lub
ca∏kowita i trwa∏a utrata w∏adzy nad narzàdami lub or-
ganami oraz inne powa˝ne uszkodzenia cia∏a wymie-
nione w Tabeli Stopnia Trwa∏ego Inwalidztwa zamiesz-
czonej w §10;

26) Koszty leczenia — niezb´dne koszty, uzasadnione
z medycznego punktu widzenia, nie przekraczajàce op∏at
pobieranych za leczenie przypadków o podobnym cha-
rakterze w miejscu zaistnienia nag∏ego zachorowania lub
nieszcz´Êliwego wypadku, majàce zwiàzek przyczynowy
z nag∏ym zachorowaniem lub nieszcz´Êliwym wypad-
kiem;

27) Lekarz — osoba posiadajàca uprawnienia do wykonywa-
nia zawodu lekarza, nie b´dàca cz∏onkiem rodziny Ubez-
pieczonego;

28) Szpital — dzia∏ajàcy zgodnie z prawem obowiàzujàcym

w miejscu pobytu za granicà zak∏ad opieki zdrowotnej,

którego zadaniem jest ca∏odzienna lub ca∏odobowa opie-

ka nad chorymi, ich leczenie, przeprowadzanie badaƒ dia-

gnostycznych, wykonywanie zabiegów chirurgicznych

w warunkach stacjonarnych, w specjalnie do tych celów

przystosowanych pomieszczeniach, posiadajàcych odpo-

wiednià infrastruktur´ i zatrudniajàcy ca∏odobowo zawo-

dowy, wykwalifikowany personel piel´gniarski i przynaj-

mniej jednego lekarza. Konieczne jest utrzymywanie sta-

∏ych miejsc szpitalnych dla pacjentów i prowadzenie dla

nich dziennych rejestrów medycznych. Szpitalem nie jest

dom opieki, oÊrodek sanatoryjny, rehabilitacyjny lub wypo-

czynkowy, ani jakakolwiek placówka, której statutowym

zadaniem jest leczenie alkoholizmu lub innych uzale˝nieƒ;

29) Hospitalizacja — leczenie w szpitalu trwajàce nieprzerwanie

co najmniej 24 godziny, powsta∏e w wyniku nast́ pstwa nag∏e-

go zachorowania lub nieszcz Ếliwego wypadku;

30) Choroba samoistna — zaburzenia w funkcjonowaniu or-

ganizmu, prowadzàce do nieprawid∏owej reakcji uk∏adów

lub narzàdów na bodêce Êrodowiska wewn´trznego lub ze-

wn´trznego, powodujàce zmiany czynnoÊci ca∏ego ustroju;

31) Przewoênik zawodowy — przedsí biorstwo posiadajàce

wszelkie zezwolenia umo l̋iwiajàce wykonywanie p∏atnego

przewozu osób Êrodkami transportu làdowego, kolejowego,

wodnego lub lotniczego;

32) Rabunek — zabór mienia z zastosowaniem przemocy

fizycznej lub groêby natychmiastowego jej u˝ycia wobec

Ubezpieczonego bàdê z doprowadzeniem Ubezpieczo-

nego do nieprzytomnoÊci lub bezbronnoÊci;

33) Sporty wysokiego ryzyka — alpinizm, baloniarstwo,

lotniarstwo, motolotniarstwo, paralotniarstwo, szybow-

nictwo oraz pilotowanie jakichkolwiek samolotów silniko-

wych, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach

górskich, nurkowanie przy u˝yciu sprz´tu specjalistyczne-

go, narciarstwo, snowboard, skoki na gumowej linie, spa-

dochroniarstwo, speleologia, sporty motorowe i motoro-

wodne, sporty walki, myÊlistwo, jazda konna, bobsleje,

skoki narciarskie, jazda na nartach wodnych; 

34) Baga˝ podró˝ny — przedmioty osobistego u˝ytku zwy-

czajowo zabierane w podró˝ stanowiàce w∏asnoÊç ubez-

pieczonego, takie jak: walizy, nesesery, torby, paczki lub in-

ne pojemniki baga˝u wraz z ich zawartoÊcià, do której za-

licza si´ jedynie odzie˝, obuwie, Êrodki higieny osobistej,

kosmetyki, kosmetyczki, ksià˝ki, zegarki, okulary i inne po-

jedyncze przedmioty przewo˝one w formie upominku.

II. Zakres ubezpieczenia

§ 2

1. Umowa zawarta jest w zakresie: 

1) ubezpieczenia kosztów leczenia, 

2) natychmiastowej pomocy Assistance i transportu medycznego,

3) ubezpieczenia nast́ pstw nieszcz´Êliwych wypadków, 

4) ubezpieczenia utraty baga˝u podró˝nego,

5) ubezpieczenia opóênienia baga˝u podró˝nego,

6) ubezpieczenia nag∏ego leczenia dentystycznego,

2. Zasí g terytorialny Ubezpieczenia Podró˝nego obejmuje wszystkie
kraje Êwiata z wy∏àczeniem paƒstw i terytoriów obj́ tych wojnà lub
wojnà domowà.

III. Ubezpieczenie kosztów leczenia, natychmiastowej
pomocy Assistance i transportu medycznego

§ 3

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

1. Przedmiotem ubezpieczenia sà:

1) koszty leczenia poniesione przez Ubezpieczonego, który
w trakcie podró˝y zagranicznej musia∏ niezw∏ocznie
poddaç si´ leczeniu w zwiàzku z nag∏ym zachorowa-
niem lub nieszcz´Êliwym wypadkiem,

2) koszty zwiàzane ze Êwiadczeniem natychmiastowej pomocy
Ubezpieczonemu w trakcie jego podró˝y zagranicznej
(natychmiastowa pomoc Assistance),

3) koszty transportu medycznego w zwiàzku z nag∏ym zachoro-
waniem lub nieszcz´Êliwym wypadkiem zaistnia∏ych w trakcie
podró˝y zagranicznej.

§ 4
Koszty Leczenia

1. BRE Ubezpieczenia TU pokrywa, do wysokoÊci Sumy ubezpieczenia
kosztów leczenia, nast́ pujàce udokumentowane koszty:

1) badaƒ i zabiegów ambulatoryjnych, p∏ynów infuzyjnych a tak-
˝e zakupu lekarstw i Êrodków opatrunkowych, przepisanych
przez lekarza za wyjàtkiem od˝ywek, Êrodków wzmacniajà-
cych i preparatów kosmetycznych,

2) konsultacji lekarskich wraz z dojazdem lekarza z najbli̋ szej pla-
cówki s∏u˝by zdrowia do miejsca zakwaterowania Ubezpieczo-
nego, w przypadku gdy wymaga tego jego stan zdrowia,
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3) pobytu w szpitalu tj. leczenia, zabiegów i operacji, któ-
rych przeprowadzenia nie mo˝na by∏o, ze wzgl´du na
stan zdrowia Ubezpieczonego, od∏o˝yç do czasu po-
wrotu do RP. Centrum Alarmowe z siedzibà w Polsce
dokonuje wyboru szpitala, który najlepiej odpowiada
stanowi zdrowia Ubezpieczonego, rezerwuje miejsce
i jeÊli wymaga tego stan zdrowia Ubezpieczonego, or-
ganizuje dowóz do szpitala Êrodkiem transportu sani-
tarnego, informuje szpital o warunkach p∏atnoÊci oraz
pozostaje w ciàg∏ym kontakcie ze szpitalem. BRE Ubez-
pieczenia TU pokrywa uzasadnione i udokumentowane
koszty hospitalizacji bezpoÊrednio na konto szpitala
lub za poÊrednictwem swojego przedstawiciela,

4) naprawy lub zakupu Êrodków ochronnych i pomocniczych
oraz naprawy protez w przypadku, gdy ich uszkodzenie zwià-
zane by∏o z nieszcz´Êliwym wypadkiem (z wyjàtkiem protez
stomatologicznych i sztucznych z´bów).

§ 5
Koszty natychmiastowej pomocy Assistance

1. W ramach natychmiastowej pomocy Assistance, w przypadku na-
g∏ego zachorowania lub nieszcz´Êliwego wypadku w trakcie podró-
˝y zagranicznej, BRE Ubezpieczenia TU gwarantuje do wysokoÊci Su-
my ubezpieczenia natychmiastowej pomocy Assistance i transportu
medycznego nast́ pujàce us∏ugi i Êwiadczenia:

1) Pomoc prawnà po wypadku samochodowym — w przypad-
ku, gdy Ubezpieczony zostanie aresztowany lub b´dzie grozi-
∏o mu aresztowanie wskutek wypadku samochodowego poza
granicami RP, Centrum Alarmowe zorganizuje wszelkà nie-
zb´dnà pomoc prawnà oraz pokryje koszty prawne poniesio-
ne wskutek tego wypadku. BRE Ubezpieczenia TU nie ponosi
odpowiedzialnoÊci za dzia∏ania osoby Êwiadczàcej pomoc
prawnà,

2) Zaliczka na poczet kaucji zwiàzanej z wypadkiem samochodo-
wym — w przypadku, gdy Ubezpieczony zostanie aresztowa-
ny lub b´dzie grozi∏o mu aresztowanie wskutek wypadku sa-
mochodowego poza granicami RP, Centrum Alarmowe wyp∏a-
ci mu zaliczk  ́na op∏acenie kaucji w celu unikní cia aresztowa-
nia. Ubezpieczony zobowiàzany jest do zwrotu kaucji najpóê-
niej w ciàgu 30 dni od momentu odzyskania wp∏aconej sumy
od w∏aÊciwych w∏adz miejscowych,

3) Koszty podró˝y osoby wezwanej do towarzyszenia — je˝eli
stan zdrowia/stan fizyczny Ubezpieczonego nie pozwala na je-
go repatriacj́  i zachodzi koniecznoÊç jego hospitalizacji przez
okres d∏u˝szy ni̋  10 dni kalendarzowych, BRE Ubezpieczenia
TU zorganizuje i pokryje koszt dojazdu jednej osoby wezwa-
nej do towarzyszenia w postaci biletu lotniczego klasy ekono-
micznej lub biletu kolejowego klasy pierwszej w obie strony,
aby zapewniç opiek  ́nad Ubezpieczonym.

§ 6
Koszty transportu medycznego

1. W przypadku nag∏ego zachorowania lub nieszcz´Êliwego wypadku
Ubezpieczonego, BRE Ubezpieczenia TU organizuje i pokrywa do
wysokoÊci Sumy ubezpieczenia natychmiastowej pomocy Assistan-
ce i transportu medycznego udokumentowane koszty:

1) transportu Ubezpieczonego z miejsca nieszcz´Êliwego wy-
padku lub nag∏ego zachorowania do najbli˝szego szpitala
lub placówki s∏u˝by zdrowia,

2) transportu Ubezpieczonego do innego szpitala, je˝eli placówka
medyczna, w której Ubezpieczony jest hospitalizowany, nie za-
pewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu zdrowia,
zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzàcego lecze-
nie, po uzgodnieniu z Centrum Alarmowym,

3) transportu Ubezpieczonego do RP — do placówki s∏u˝by
zdrowia lub miejsca zamieszkania, o ile wymaga tego stan
zdrowia Ubezpieczonego oraz gdy transport ten odby∏ si´
zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzàcego
leczenie, zaakceptowanym przez Centrum Alarmowe;
o wyborze miejsca, do którego odbywa sí  transport decyduje
Centrum Alarmowe.

2. W przypadku, gdy Ubezpieczony zmar∏ w trakcie podró˝y
zagranicznej, a Êmierç wystàpi∏a w wyniku nieszcz´Êliwego
wypadku lub nag∏ego zachorowania, BRE Ubezpieczenia TU
organizuje pomoc i pokrywa do wysokoÊci Sumy ubezpieczenia
natychmiastowej pomocy Assistance i transportu medycznego
udokumentowane koszty:

1) transportu zw∏ok Ubezpieczonego do miejsca pochówku wRP, 

2) je˝eli miejscowe przepisy wymagajà, aby zw∏oki by∏y przewo-
˝one w trumnie, BRE Ubezpieczenia TU zorganizuje i zap∏aci za
zakup trumny.

Wyboru sposobu transportu zw∏ok dokonuje Centrum Alarmowe.

§ 7
Ograniczenia odpowiedzialnoÊci

1. BRE Ubezpieczenia TU nie ponosi odpowiedzialnoÊci za koszty lecze-
nia, natychmiastowej pomocy Assistance i transportu medycznego
dotyczàcych chorób istniejàcych przed przystàpieniem do Umowy
oraz ich powik∏aƒ, na które chorowa∏ Ubezpieczony przed podj́ -
ciem podró˝y zagranicznej.

2. BRE Ubezpieczenia TU nie ponosi odpowiedzialnoÊci za koszty lecze-
nia oraz natychmiastowej pomocy Assistance i transportu medycz-
nego wodniesieniu do Ubezpieczonego, co do którego istnia∏y udo-

kumentowane przeciwwskazania lekarskie co do odbycia podró˝y
zagranicznej.

3. BRE Ubezpieczenia TU nie ponosi odpowiedzialnoÊci za nast́ pstwa
nag∏ych zachorowaƒ i nieszcz´Êliwych wypadków zwiàzanych z:

1) leczeniem nie zwiàzanym z pomocà medycznà, udzielonà
w nast́ pstwie nag∏ego zachorowania lub nieszcz´Êliwego wy-
padku,

2) leczeniem, hospitalizacjà lub zakwaterowaniem, w przy-
padku, gdy Ubezpieczony odmówi powrotu do RP wbrew
decyzji lekarza Centrum Alarmowego. Decyzja taka musi
byç zaaprobowana i uzgodniona z lekarzem prowadzàcym
leczenie,

3) leczeniem, hospitalizacjà lub zakwaterowaniem, w przypadku,
gdy wed∏ug opinii lekarza Centrum Alarmowego moment roz-
pocz´cia leczenia mo˝e byç od∏o˝ony do momentu powrotu
Ubezpieczonego do RP, 

4) leczeniem przekraczajàcym zakres us∏ug medycznych niezb´d-
ny do przywrócenia stanu zdrowia umo l̋iwiajàcego powrót
Ubezpieczonego do RP,

5) leczeniem sanatoryjnym, kuracjami w domach wypoczynko-
wych lub oÊrodkach leczenia uzale˝nieƒ,

6) leczeniem psychoanalitycznym i psychoterapeutycznym,

7) przeprowadzeniem badaƒ zb´dnych do rozpoznania lub
leczenia choroby, badaƒ kontrolnych oraz uzyskania za-
Êwiadczeƒ lekarskich i wykonywania szczepieƒ profilak-
tycznych,

8) operacjami plastycznymi lub zabiegami kosmetycznymi,

9) leczeniem zaburzeƒ psychicznych, depresji, wad wrodzonych,
chorób wenerycznych i AIDS, nawet gdy nie by∏y wczeÊniej
leczone,

10) specjalnym od˝ywianiem Ubezpieczonego, masa˝ami, kàpie-
lami, inhalacjami, gimnastykà leczniczà, naÊwietlaniami (nawet
gdy którykolwiek z tych Êrodków by∏ zalecony przez lekarza)
oraz innymi zabiegami rehabilitacyjnymi i fizykoterapeu-
tycznymi,

11) zabiegiem usuwania cià˝y, o ile nie zosta∏ on wykonany
w celu ratowania ˝ycia lub zdrowia Ubezpieczonego i któ-
rego przeprowadzenie dopuszczone jest przez prawo paƒ-
stwa, na terenie którego zabieg jest dokonany,

12) porodem, który nastàpi∏ podczas 3 miesí cy poprzedzajàcych
przewidziany jego termin, 

13) zwiàzane ze sztucznym zap∏odnieniem i ka˝dym innym lecze-
niem bezp∏odnoÊci, a tak˝e zwiàzanych z zakupem Êrodków
antykoncepcyjnych,

14) korzystaniem podczas pobytu w szpitalu z us∏ug innych ni̋
standardowe, takich jak u˝ywanie odbiorników radiowych, te-
lewizyjnych, korzystania zus∏ug fryzjerskich lub kosmetycznych
itp.,

15) leczeniem dentystycznym, jeÊli nie by∏o wynikiem ostrych sta-
nów bólowych wymagajàcych natychmiastowego leczenia,

16) leczeniem i lekami nie uznawanymi przez medycyn  ́konwen-
cjonalnà.

§ 8
Suma ubezpieczenia

1. W przypadku nag∏ego zachorowania lub nieszcz´Êliwego wypad-
ku BRE Ubezpieczenia TU pokrywa konieczne koszty leczenia do
wysokoÊci Sumy ubezpieczenia kosztów leczenia.

2. W przypadku nag∏ego zachorowania lub nieszcz´Êliwego wy-
padku BRE Ubezpieczenia TU pokrywa konieczne koszty trans-
portu medycznego i transportu zw∏ok Ubezpieczonego oraz na-
tychmiastowej pomocy Assistance do wysokoÊci Sumy ubezpie-
czenia natychmiastowej pomocy Assistance i kosztów transpor-
tu medycznego.

3. Suma ubezpieczenia kosztów leczenia wynosi 100.000 PLN.

4. Suma ubezpieczenia natychmiastowej pomocy Assistance
i kosztów transportu medycznego wynosi ∏àcznie 100.000 PLN,
z zastrze˝eniem limitów na poszczególne Êwiadczenia okreÊlo-
nych w tabeli poni˝ej. 

Suma ubezp.
Âwiadczenie natychmiastowej wspólna dla
pomocy Assistance i transportu Ubezpieczonych 
medycznego: (w PLN)

koszty transportu medycznego chorego 100.000

Koszty transportu chorego do kraju 100.000

koszty transportu zw∏ok 8.000

koszt zakupu trumny 2.500

koszty pomocy prawnej w podró˝y 

po wypadku samochodowym 2.500

zaliczka na poczet kaucji w zwiàzku 

z udzia∏em w wypadku samochodowym 8.000

koszty podró˝y osoby wezwanej do towarzyszenia 8.000

5. Koszty leczenia szpitalnego oraz koszty transportu medycznego

i transportu zw∏ok pokrywane sà przez BRE Ubezpieczenia TU

za poÊrednictwem Centrum Alarmowego.

6. W przypadku koniecznoÊci transportu medycznego, o którym

mowa powy˝ej, BRE Ubezpieczenia TU ponosi koszty trans-

portu do kwoty stanowiàcej równowartoÊç biletu lotniczego

w klasie ekonomicznej, chyba ̋ e do transportu Ubezpieczone-

go, wymagany jest inny Êrodek transportu i zosta∏o to uzgod-

nione z Centrum Alarmowym.

7. Na zakup lekarstw i Êrodków opatrunkowych oraz udzielenie

doraênej pomocy lekarskiej mo˝e byç wykorzystane do 10%

Sumy ubezpieczenia kosztów leczenia, zgodnie z wariantem

zakresu Êwiadczeƒ dla danej Karty.

8. BRE Ubezpieczenia TU zapewnia zwrot udokumentowanych

kosztów protez oraz specjalnych Êrodków ochronnych i po-

mocniczych, o których mowa w OWU Podró˝ne, do wysoko-

Êci 10% Sumy ubezpieczenia kosztów leczenia w∏aÊciwej dla

okreÊlonego w OWU Podró˝ne rodzaju Karty.

9. BRE Ubezpieczenia TU pokrywa wy∏àcznie koszty us∏ug wyni-

kajàcych z ubezpieczenia kosztów leczenia, natychmiastowej

pomocy Assistance i transportu medycznego, które zosta∏y za-

akceptowane i zorganizowane przez Centrum Alarmowe.

10. Realizacja przez BRE Ubezpieczenia TU, za poÊrednictwem Centrum

Alarmowego Êwiadczeƒ wynikajàcych z ubezpieczenia kosztów

leczenia, natychmiastowej pomocy Assistance i transportu

medycznego polega na organizacji us∏ug opisanych w § 3,

§4, §5 i §6 OWU Podró˝ne i pokryciu kosztów wykonania

tych us∏ug, nie obejmuje natomiast wykonania tych us∏ug. 

11. BRE Ubezpieczenia TU nie odpowiada za szkody poniesione

przez osoby, na rzecz których Êwiadczone sà us∏ugi wynikajà-

ce z ubezpieczenia kosztów leczenia, transportu medycznego

i natychmiastowej pomocy Assistance powstajàce w zwiàzku

ze Êwiadczeniem tych us∏ug.

§ 9

Obowiàzki Ubezpieczonego

1. Warunkiem spe∏nienia przez BRE Ubezpieczenia TU Êwiadczeƒ

z tytu∏u ubezpieczenia kosztów leczenia oraz natychmiastowej

pomocy Assistance i transportu medycznego jest post´powanie

przez Ubezpieczonego oraz inne osoby uprawnione do Êwiad-

czeƒ od BRE Ubezpieczenia TU zgodnie z postanowieniami wy-

mienionymi poni˝ej.

2. Zzastrze˝eniem postanowieƒ ust.4 iust. 8poni̋ ej, wprzypadku zaj-

Êcia zdarzenia obj́ tego ochronà ubezpieczeniowà i przed podj́ -

ciem jakichkolwiek dzia∏aƒ we w∏asnym zakresie, Ubezpieczony

(bàdê osoba wyst́ pujàca w jego imieniu) obowiàzany jest do bez-

wzgĺ dnego nawiàzania kontaktu telefonicznego z Centrum Alar-

mowym pod nr tel. +48 (22) 36 98 300, co jest warunkiem przy-

j́ cia odpowiedzialnoÊci przez BRE Ubezpieczenia TU. Numer

telefonu Centrum Alarmowego czynny jest ca∏à dob ,́ a informacje

udzielane sà w j́ zyku polskim. 

3. W przypadku leczenia spowodowanego nag∏ym zachoro-
waniem lub nieszcz´Êliwym wypadkiem w czasie podró˝y
zagranicznej, nie zwiàzanego z pobytem w szpitalu, Ubez-
pieczony zobowiàzany jest do wysokoÊci 200 PLN pokryç
koszty we w∏asnym zakresie na miejscu zdarzenia. Wszyst-
kie koszty obj´te ubezpieczeniem zwracane sà po powrocie
Ubezpieczonego do RP na podstawie zachowanych i przed-
stawionych przez Ubezpieczonego rachunków, recept i dia-
gnoz lekarskich. Koszty powy˝ej 200 PLN mogà, na ˝yczenie
Ubezpieczonego, zostaç pokryte przez Centrum Alarmowe,
bezpoÊrednio na rachunek placówki udzielajàcej pomocy.

4. Obowiàzek nawiàzania bezzw∏ocznego kontaktu z Centrum Alar-

mowym wymagany jest tak˝e w przypadku, kiedy Ubezpieczony

z przyczyn niezale˝nych od siebie nie móg∏ uprzednio skontaktowaç

sí  z Centrum Alarmowym i dokona∏ wyboru szpitala we w∏asnym

zakresie.

5. Kontakt telefoniczny, o którym mowa powy˝ej wymagany jest rów-

nie  ̋w sytuacji, kiedy zaistnieje potrzeba transportu zw∏ok.

6. Skontaktowanie sí  z Centrum Alarmowym i uzyskanie gwarancji

pokrycia kosztów leczenia szpitalnego, jak te  ̋kosztów transportu

medycznego i transportu zw∏ok jest warunkiem przyj́ cia odpowie-

dzialnoÊci BRE Ubezpieczenia TU.

7. Kontaktujàc sí  z Centrum Alarmowym Ubezpieczony lub osoba

wyst́ pujàca w jego imieniu, powinna:

1) podaç numer Karty wraz z nazwiskiem i numerem PESEL Po-

siadacza karty,

2) podaç imí  i nazwisko poszkodowanego/chorego Ubezpieczo-

nego, o ile nie jest to Posiadacz karty,

3) dok∏adnie wyjaÊniç osobie dy˝urujàcej okolicznoÊci, w których

znajduje sí  Ubezpieczony,

4) okreÊliç, jakiego rodzaju pomoc jest potrzebna.

8. Je˝eli Ubezpieczony z powodów od niego niezale˝nych nie

dope∏ni∏ obowiàzków, o których mowa powy˝ej oraz gdy

poniós∏ wydatki, o których mowa w ust. 3 na miejscu zda-

rzenia, zobowiàzany jest zg∏osiç roszczenie do Centrum Po-

mocy BRE Ubezpieczenia w formie pisemnej w ciàgu 7 dni

od dnia powrotu do RP. 



9. Zg∏oszenie roszczenia o wyp∏at´ odszkodowania z tytu∏u ubez-
pieczenia kosztów leczenia, natychmiastowej pomocy Assistance
i transportu medycznego powinno zawieraç:

1) numer Karty wraz z nazwiskiem i numerem PESEL Posiadacza
karty,

2) imí  i nazwisko poszkodowanego/chorego Ubezpieczonego,
o ile nie jest to Posiadacz karty,

3) szczegó∏owy opis okolicznoÊci zaistnienia zdarzenia,

4) orzeczenie lekarskie opisujàce rodzaj i charakter obra˝eƒ za-
wierajàce dok∏adnà diagnoz  ́oraz zalecone leczenie,

5) wszystkie faktury, rachunki, zaÊwiadczenia szpitalne, które
umo l̋iwià BRE Ubezpieczenia TU okreÊlenie ∏àcznych kosztów
leczenia poniesionych przez Ubezpieczonego,

6) dokument potwierdzajàcy op∏acenie w ca∏oÊci za pomocà Kar-
ty biletu na podró  ̋zagranicznà lub zakwaterowania za grani-
cà RP albo za tankowanie pojazdu, którym Ubezpieczony uda∏
sí  w podró  ̋zagranicznà, przy czym zatankowanie musi sí
odbyç na terytorium RP w dniu wyjazdu z RP.

10. Ubezpieczony upowa˝nia BRE Ubezpieczenia TU do zasí gania in-
formacji i opinii lekarzy oraz placówki opieki medycznej, dotyczà-
cych stanu zdrowia Ubezpieczonego, w tym dokumentacji medycz-
nej, na potrzeby ustalenia odpowiedzialnoÊci BRE Ubezpieczenia TU
i spe∏nienia Êwiadczenia.

11. W celu umo l̋iwienia Centrum Alarmowemu prawid∏owej organiza-
cji spe∏nienia Êwiadczenia transportu medycznego, o którym mowa
w OWU Podró˝ne, Ubezpieczony lub osoba wyst́ pujàca w jego
imieniu obowiàzana jest do zapewnienia zespo∏owi medycznemu
lub innym osobom uprawnionym przez BRE Ubezpieczenia TU, do-
st́ pu do wszelkich informacji pozwalajàcych na ocen  ́stanu zdro-
wia Ubezpieczonego i celowoÊci transportu medycznego, co jest wa-
runkiem uzyskania prawa do Êwiadczenia transportu medycznego.

IV. Ubezpieczenie nast´pstw nieszcz´Êliwych

wypadków

§ 10

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ˝ycie i zdrowie Ubezpieczonego. 

2. Ochronà ubezpieczeniowà obj́ te sà nast́ pstwa tych nieszcz Ếli-
wych wypadków, które wydarzy∏y sí  podczas trwania ochrony ubez-
pieczeniowej dla danego Ubezpieczonego, w trakcie podró˝y zagra-
nicznej.

3. BRE Ubezpieczenia TU wyp∏aca nast́ pujàce rodzaje Êwiadczeƒ:

1) z tytu∏u Êmierci w wyniku nieszcz Ếliwego wypadku, je˝eli na-
stàpi∏a w okresie 12 miesí cy kalendarzowych od daty nieszcz -́
Êliwego wypadku — w wysokoÊci Sumy ubezpieczenia na-
st́ pstw nieszcz Ếliwych wypadków,

2) z tytu∏u trwa∏ego inwalidztwa — okreÊlone procentem Sumy
ubezpieczenia nast́ pstw nieszcz Ếliwych wypadków wg poni̋ -
szej tabeli:

TABELA STOPNIA TRWA¸EGO INWALIDZTWA:

L.p. Rodzaj trwa∏ego % Sumy ubezp.  
uszkodzenia cia∏a okreÊlonej w Umowie

Ubezpieczenia

1. Ca∏kowita utrata koƒczyny górnej 
w obŕ bie barku lub ramienia 80

2. Ca∏kowita utrata koƒczyny górnej 
w obŕ bie ∏okcia lub przedramienia 60

3. Ca∏kowita utrata ŕ ki 50

4. Ca∏kowita utrata palców II, III, IV, V ŕ ki 7 - za ka˝dy palec

5. Ca∏kowita utrata kciuka 22

6. Ca∏kowita utrata koƒczyny dolnej 
w obŕ bie stawu biodrowego
lub koÊci udowej 75

7. Ca∏kowita utrata koƒczyny dolnej 
w obŕ bie stawu kolanowego, 
podudzia lub stawów skokowych 60

8. Ca∏kowita utrata stopy 40

9. Ca∏kowita utrata palców stopy II, III, IV, V 4 - za ka˝dy palec

10. Ca∏kowita utrata palucha 15

11. Ca∏kowita utrata wzroku w jednym oku 50

12. Ca∏kowita utrata wzroku w obu oczach 100

13. Ca∏kowita utrata s∏uchu w jednym uchu 30

14. Ca∏kowita utrata s∏uchu w obu uszach 50

15. Ca∏kowita utrata ma∏̋ owiny usznej 15

16. Ca∏kowita utrata nosa 20

17. Ca∏kowita utrata z´bów sta∏ych 2 - za ka˝dy zàb,

20 - maksymalnie 

z tytu∏u utraty 
z´bów

18. Ca∏kowita utrata Êledziony 20

19. Ca∏kowita utrata jednej nerki 35

20. Ca∏kowita utrata obu nerek 75

21. Ca∏kowita utrata macicy 40

22. Ca∏kowita utrata jajnika lub jàdra 20

23. Ca∏kowita utrata mowy 100

24. Pora˝enie lub niedow∏ad co najmniej 
dwóch koƒczyn poni̋ ej 3 stopnia 
w skali Lovette’a 100

§ 11
Suma ubezpieczenia 

Suma ubezpieczenia nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków wynosi
120.000 PLN.

§ 12
Ustalenie Êwiadczeƒ

1. Za trwa∏e inwalidztwo w rozumieniu OWU Podró˝ne uwa˝a
si´ tylko i wy∏àcznie nast´pstwa nieszcz´Êliwych wypadków,
które zosta∏y wymienione w Tabeli Stopnia Trwa∏ego Inwa-
lidztwa.

2. Ustalenia stopnia trwa∏ego inwalidztwa dokonywane jest na pod-
stawie Tabeli Stopnia Trwa∏ego Inwalidztwa. 

3. Stopieƒ trwa∏ego inwalidztwa powinien byç ustalony niezw∏ocz-
nie po zakoƒczeniu leczenia, z uwzgĺ dnieniem zaleconego lecze-
nia usprawniajàcego, nie póêniej jednak, ni̋  w okresie 24 miesí -
cy od daty nieszcz´Êliwego wypadku. Orzeczenie mo˝e byç wyda-
ne wczeÊniej, jeÊli stopieƒ trwa∏ego inwalidztwa jest niewàtpliwy.

4. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narzàdu, uk∏adu, których
funkcje przed zajÊciem nieszcz´Êliwego wypadku by∏y ju  ̋ograni-
czone wskutek samoistnej choroby lub inwalidztwa, stopieƒ trwa-
∏ego inwalidztwa okreÊla sí  w wysokoÊci ró˝nicy mí dzy stopniem
trwa∏ego inwalidztwa w∏aÊciwym dla danego organu, narzàdu lub
uk∏adu po zajÊciu nieszcz´Êliwego wypadku a stopniem inwalidz-
twa istniejàcym przed zajÊciem nieszcz´Êliwego wypadku. 

5. Je˝eli Ubezpieczony zmar∏ z powodów nie zwiàzanych z nieszcz Ếli-
wym wypadkiem, a stopieƒ trwa∏ego inwalidztwa nie zosta∏ wcze-
Êniej okreÊlony, ustalenia tego stopnia dokonujà lekarze. 

6. ¸àczny stopieƒ trwa∏ego inwalidztwa równa sí  sumie ocen pro-
centowych ustalonych za poszczególne rodzaje trwa∏ego inwalidz-
twa, z tym ˝e ich ∏àczna wartoÊç nie mo˝e byç wí ksza ni̋  100%.

§ 13
1. Je˝eli Ubezpieczony otrzyma∏ Êwiadczenie z tytu∏u trwa∏ego inwa-

lidztwa, a nast́ pnie zmar∏ na skutek tego samego nieszcz´Êliwego
wypadku, Êwiadczenie z tytu∏u Êmierci wyp∏aca sí  tylko wtedy, gdy
jest ono wy˝sze od Êwiadczenia wyp∏aconego Ubezpieczonemu
z tytu∏u trwa∏ego inwalidztwa, przy czym potràca sí  poprzednio
wyp∏aconà kwot́ .

2. Je˝eli Ubezpieczony zmar∏ po ustaleniu stopnia trwa∏ego inwalidz-
twa z przyczyn zwiàzanych z nieszcz´Êliwym wypadkiem, ale nie zo-
sta∏o wyp∏acone Êwiadczenie z tytu∏u trwa∏ego inwalidztwa, wów-
czas Uposa˝onemu wyp∏aca sí  tylko Êwiadczenie z tytu∏u Êmierci
Ubezpieczonego.

§ 14
Ograniczenia odpowiedzialnoÊci

Ochronà ubezpieczeniowà BRE Ubezpieczenia TU nie sà obj́ te nast´p-
stwa nieszcz´Êliwych wypadków powsta∏e w wyniku: 

a) Êwiadomego samookaleczenia lub okaleczenia na w∏asnà proÊb´
oraz próby samobójczej Ubezpieczonego,

b) poddania si´ przez Ubezpieczonego zabiegom o charakterze
medycznym, chyba ˝e przeprowadzenie ich by∏o zwiàzane
z leczeniem nast´pstw nieszcz´Êliwego wypadku i zosta∏o
zlecone przez lekarza,

c) zatrucia substancjami sta∏ymi lub p∏ynnymi, które wnikn ∏́y do or-
ganizmu drogà pokarmowà,

d) choroby zawodowej oraz innej choroby, nawet wyst́ pujàcej nagle
lub ujawniajàcej sí  po zajÊciu nieszcz Ếliwego wypadku, zak∏ócenia
cià˝y i porodu oraz wylewu krwi do mózgu, udaru i zawa∏u.

§ 15
Obowiàzki Ubezpieczonego

1. Ubezpieczony upowa˝nia BRE Ubezpieczenia TU do zasí gania opi-
nii lekarzy prowadzàcych leczenie oraz innych osób lub urz´dów
w sprawach zwiàzanych z nieszcz´Êliwym wypadkiem za granicà
RP w zakresie dotyczàcym post´powania o ustalenie Êwiadczenia.

2. Ubezpieczony lub osoba wyst´pujàca w jego imieniu zobowiàzana
jest do zg∏oszenia roszczenia o wyp∏at  ́Êwiadczenia do Centrum
Pomocy BRE Ubezpieczenia zawierajàcego:

1) numer Karty wraz z nazwiskiem i numerem PESEL Posiadacza
karty,

2) imí  i nazwisko poszkodowanego w nast´pstwie nieszcz´Êli-
wego wypadku Ubezpieczonego, o ile nie jest to Posiadacz
karty,

3) szczegó∏owy opis okolicznoÊci zaistnienia zdarzenia.

3. Ubezpieczony zobowiàzany jest:

1) do poddania sí  badaniom lekarskim w zakresie okreÊlonym
przez BRE Ubezpieczenia TU w celu okreÊlenia stanu zdrowia
lub ustalenia trwa∏ego inwalidztwa. Koszty przeprowadzenia
tych badaƒ ponosi BRE Ubezpieczenia TU,

2) do zabezpieczenia na miejscu zdarzenia dokumentów nie-
zb´dnych do ustalenia zasadnoÊci roszczenia i wysokoÊci
Êwiadczenia, opisu przebiegu leczenia z wynikami badaƒ (dia-
gnoz  ́lekarskà) uzasadniajàcych koniecznoÊç udzielenia nie-
zw∏ocznej pomocy, a tak˝e innych dokumentów zwiàzanych
z zaistnia∏ym zdarzeniem.

4. W przypadku zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszcz´Êliwego
wypadku w trakcie podró˝y zagranicznej, Uposa˝ony jest zobowià-
zany dostarczyç do Centrum Pomocy BRE Ubezpieczenia dodatko-
wo wyciàg z aktu zgonu.

V. Ubezpieczenie utraty baga˝u podró˝nego

§16

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

1. Przedmiotem ubezpieczenia sà rzeczy Ubezpieczonego wchodzàce
w sk∏ad jego baga˝u podró˝nego w postaci odzie˝y i rzeczy nale˝à-
cych do Ubezpieczonego, zwyczajowo przeznaczone do osobistego
u˝ytku podczas podró˝y zagranicznej.

2. Baga˝ podró˝ny jest obj´ty ochronà ubezpieczeniowà, je˝e-
li znajduje si´ pod bezpoÊrednià opiekà Ubezpieczonego
lub je˝eli Ubezpieczony:

1) powierzy∏ baga  ̋zawodowemu przewoênikowi do przewozu
na podstawie odpowiedniego dokumentu przewozowego,

2) odda∏ baga  ̋za pokwitowaniem do przechowalni baga˝u,

3) zostawi∏ baga  ̋w zamkní tym pomieszczeniu zajmowanym
przez Ubezpieczonego w miejscu zakwaterowania (z wy∏àcze-
niem namiotu),

4) zostawi∏ baga  ̋w zamkní tym indywidualnym pomieszczeniu
baga˝owym na dworcu (kolejowym, autobusowym,
lotniczym),

5) umieÊci∏ baga˝ w zamkni´tym luku baga˝owym lub za-
mkni´tym baga˝niku samochodu stojàcego na parkingu
strze˝onym, a zagini´cie baga˝u jest potwierdzone wysta-
wieniem odpowiedniego dokumentu przez osob´ pro-
wadzàcà parking strze˝ony, 

6) umieÊci∏ baga  ̋w zamkní tej kabinie przyczepy lub jednostki
p∏ywajàcej.

3. BRE Ubezpieczenia TU wyp∏aci Ubezpieczonemu odszkodo-
wanie w wysokoÊci wartoÊci baga˝u, który zosta∏ utracony
przez Ubezpieczonego do wysokoÊci Sumy ubezpieczenia
pod warunkiem, ˝e szkoda by∏a spowodowana:

1) wystàpieniem zdarzenia losowego: po˝aru, huraganu, powodzi,

deszczu nawalnego, gradu, lawiny, bezpoÊredniego uderzenia

piorunu, trz śienia, zapadania lub osuwania sí  ziemi,

2) wypadkiem w komunikacji làdowej, wodnej lub powietrznej,

3) kradzie˝à z w∏amaniem do pomieszczeƒ wymienionych w ust.

2 powy˝ej oraz rabunkiem,

4) nieszcz´Êliwym wypadkiem lub nag∏ym zachorowaniem,

w wyniku którego Ubezpieczony pozbawiony by∏ mo l̋iwoÊci

zaopiekowania sí  i zabezpieczenia baga˝u,

5) zagini´ciem w przypadku, gdy baga˝ znajdowa∏ si´

pod opiekà przewoênika zawodowego, na podstawie

dokumentu przewozowego.

§ 17

Ograniczenia odpowiedzialnoÊci

1. BRE Ubezpieczenia TU nie ponosi odpowiedzialnoÊci za koszty:

1) zniszczeƒ, wynikajàce z zagubienia lub pozostawienia

ubezpieczonych przedmiotów, 

2) zaistnia∏e podczas przeprowadzki,

3) uszkodzeƒ polegajàcych wy∏àcznie na uszkodzeniu lub

zniszczeniu pojemników baga˝u (waliz, kufrów itp.),

4) zniszczeƒ wynikajàcych z wad ubezpieczonego przedmiotu, 

5) b´dàce nast´pstwem zwyk∏ego zu˝ycia, uszkodzenia

lub zniszczenia ubezpieczonej rzeczy w zwiàzku z jej

u˝ytkowaniem, samozapalenia, samozepsucia i wycie-

ku, a w przypadku przedmiotów t∏ukàcych si´ lub

w szklanym opakowaniu — pot∏uczenia lub utraty war-

toÊci ubezpieczonej rzeczy,

6) powsta∏e wskutek kradzie˝y bez w∏amania lub przy u˝yciu do-

rabianych kluczy w sytuacji okreÊlonej w ust. 2 pkt 5 i 6,

7) powsta∏e wskutek kradzie˝y z w∏amaniem, dokonanej

z baga˝nika dachowego pojazdu samochodowego

w przypadku, gdy chocia˝ jedna ze Êcian baga˝nika zo-

sta∏a wykonana ze s∏abego materia∏u (typu brezent)

lub gdy baga˝nik nie by∏ wyposa˝ony w zamek zabez-

pieczajàcy,

8) powsta∏e w aparatach i urzàdzeniach elektrycznych

wskutek ich wad lub dzia∏ania pràdu elektrycznego

podczas eksploatacji, chyba ˝e dzia∏anie pràdu elek-

trycznego spowodowa∏o po˝ar, 

9) powsta∏e wskutek emisji, wycieku lub innej formy prze-

dostania si´ do powietrza, wody lub gruntu jakichkol-

wiek substancji.

2. Ponadto ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj́ te:

1) Êrodki p∏atnicze (karty p∏atnicze, pieniàdze itp.), bilety podró -̋

ne, bony towarowe, ksià˝eczki i bony oszcz´dnoÊciowe, papie-

ry wartoÊciowe i klucze,

2) bi̋ uteria, przedmioty z metali i kamieni szlachetnych, 

3) dzie∏a sztuki, zbiory kolekcjonerskie i numizmatyczne, doku-

menty, ŕ kopisy, instrumenty muzyczne,

4) paliwa i broƒ wszelkiego rodzaju,

5) sprz t́ p∏ywajàcy taki jak np. pontony, rowery wodne itp.,

6) przedmioty s∏u˝àce do dzia∏alnoÊci produkcyjno-us∏ugowej

Ubezpieczonego,



7) akcesoria samochodowe, przedmioty b´dàce wyposa˝e-

niem przyczep kempingowych, pó∏cí ˝arówek kempingowych

i ∏odzi,

8) sprz t́ komputerowy, 

9) sprz´t sportowy mi´dzy innymi rowery, namioty i wiatro-

chrony, sprz t́ narciarski itp.,

10) sprz t́ medyczny, lekarstwa i protezy,

11) przedmioty z futra lub wykoƒczone futrem naturalnym.

3. Telefony przenoÊne, gry wideo, sprz t́ fotograficzny i kamery video,

sprz t́ s∏u˝àcy do nagrywania i odtwarzania dêwí ku i obrazu, ubez-

pieczone sà wy∏àcznie od ryzyka rabunku w przypadku noszenia ich

przy sobie, przy czym górnà granic  ́odpowiedzialnoÊci BRE Ubez-

pieczenia TU z tytu∏u wy˝ej wymienionej szkody stanowi 50% Sumy

ubezpieczenia utraty baga˝u podró˝nego.

§ 18
Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia utraty baga˝u podró˝nego wynosi 2.000 PLN.

§ 19

Ustalenie Êwiadczenia

1. WysokoÊç odszkodowania w przypadku utraty baga˝u po-

dró˝nego ustala si´ wed∏ug rzeczywistej wartoÊci przed-

miotów z uwzgl´dnieniem stopnia ich faktycznego zu˝ycia.

WartoÊç przedmiotów okreÊlana jest przez BRE Ubezpiecze-

nia TU na podstawie orygina∏ów rachunków zakupu lub na

podstawie wartoÊci nowego przedmiotu o identycznych

w∏aÊciwoÊciach u˝ytkowych w dniu zaistnienia zdarzenia. 

2. Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzgĺ dnia sí :

1) wartoÊci naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej lub

pamiàtkowej przedmiotów,

2)  kosztów poniesionych na odka˝enie pozosta∏oÊci po szkodzie.

§ 20

Obowiàzki Ubezpieczonego

1. Ubezpieczony jest zobowiàzany do stosowania przepisów

majàcych na celu zapobieganie powstawaniu szkód,

a zw∏aszcza do zachowania nale˝ytej starannoÊci w strze˝e-

niu mienia. W razie powstania szkody Ubezpieczony jest zo-

bowiàzany do: 

1) zapobiegania zwí kszeniu sí  rozmiarów szkody,

2) zabezpieczenia dowodów zaistnienia szkody,

3) zawiadomienia policji o ka˝dym wypadku kradzie˝y z w∏ama-

niem, rabunku lub zaginí cia przedmiotów obj́ tych ochronà

ubezpieczeniowà i uzyskania pisemnego potwierdzenia tego

faktu z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów (rodzaj,

iloÊç), z podaniem ich wartoÊci,

4) zawiadomienia w∏aÊciwego przewoênika zawodowego lub

kierownictwa hotelu, domu wczasowego, kempingu itp.

o ka˝dym wystàpieniu szkody, która powsta∏a w publicznym

Êrodku komunikacji lub miejscu zakwaterowania i uzyskania

pisemnego potwierdzenia tego zawiadomienia z wyszczegól-

nieniem utraconych przedmiotów (rodzaj, iloÊç) i podaniem

ich wartoÊci,

5) zg∏oszenia roszczenia o wyp∏at  ́odszkodowania do Centrum
Pomocy BRE Ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty powro-
tu do RP, zawierajàcego:

a) numer Karty wraz z nazwiskiem i numerem PESEL Posia-

dacza karty;

b) imí  i nazwisko Ubezpieczonego, o ile nie jest to Posia-

dacz karty;

c) szczegó∏owy opis okolicznoÊci zaistnienia szkody; 

d) spis utraconych przedmiotów z okreÊleniem ich wartoÊci

oraz roku nabycia;

e) dowody potwierdzajàce utrat  ́baga˝u podró˝nego;

f) dokument potwierdzajàcy op∏acenie w ca∏oÊci za pomo-
cà Karty biletu na podró  ̋zagranicznà lub zakwaterowa-
nia za granicà RP albo za tankowanie pojazdu, którym
Ubezpieczony uda∏ sí  w podró  ̋zagranicznà, przy czym
zatankowanie musi sí  odbyç na terytorium RP w dniu
wyjazdu z RP.

2. W przypadku odzyskania przez Ubezpieczonego utraconych

rzeczy, Ubezpieczony zobowiàzany jest niezw∏ocznie zawia-

domiç o tym fakcie BRE Ubezpieczenia TU.

3. Âwiadczenie z tytu∏u utraty baga˝u podró˝nego przys∏ugu-
je Ubezpieczonemu pod warunkiem, i˝ baga˝ podró˝ny nie
zostanie przez Ubezpieczonego odzyskany. W przypadku,
gdy baga˝ podró˝ny, za który zosta∏o wyp∏acone odszkodo-
wanie, zostanie przez Ubezpieczonego odzyskany, kwota
wyp∏aconego odszkodowania podlega zwrotowi.

VI. Ubezpieczenie opóênienia baga˝u podró˝nego

§ 21

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

1. Je˝eli w trakcie podró˝y zagranicznej, na obszarze kraju innego ni̋

RP i jednoczeÊnie nie b´dàcego krajem rezydencji Ubezpieczonego,

nastàpi opóênienie w dostarczeniu baga˝u podró˝nego

Ubezpieczonemu na okres d∏u˝szy ni˝ 6 godzin, z wy∏àczeniem

czasu, na który powierzono ten baga  ̋przewoênikowi zawodowe-

mu za pokwitowaniem, BRE Ubezpieczenia TU zwróci Ubezpieczo-

nemu koszty zakupu niezb´dnych przedmiotów osobistego u˝ytku

nie przekraczajàce 250 PLN za ka˝dà godzin  ́opóênienia powy˝ej

6-tej godziny opóênienia, jednak ∏àcznie nie wy˝sze ni˝ Suma

ubezpieczenia opóênienia baga˝u podró˝nego.

2. Kwota wyp∏aconego odszkodowania w ramach ubezpieczenia
opóênienia baga˝u podró˝nego zostanie potràcona z Sumy ubez-
pieczenia utraty baga˝u podró˝nego, okreÊlonej w §18.

§ 22
Ograniczenia odpowiedzialnoÊci

BRE Ubezpieczenia TU nie ponosi odpowiedzialnoÊci za koszty opóênie-
nia baga˝u podró˝nego b´dàce skutkiem:

a) lotów czarterowych, chyba ˝e loty te zarejestrowano w mí dzyna-
rodowym systemie danych,

b) konfiskaty baga˝u przez w∏adze celne lub jakiekolwiek w∏adze
rzàdowe,

c) wys∏ania baga˝u podró˝nego listem przewozowym,

d) opóênienia spowodowanego strajkiem lub akcjà pracowniczà, które
rozpocz ∏́y sí  lub zosta∏y og∏oszone przed rozpocz´ciem podró˝y,

e) opóênienia spowodowanego wycofaniem samolotu ze s∏u˝by
przez w∏adze lotnictwa cywilnego, o czym powiadomiono przed
rozpocz´ciem podró˝y zagranicznej.

§ 23
Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia opóênienia baga˝u podró˝nego wynosi 1.000 PLN.

§ 24
Obowiàzki Ubezpieczonego

1. Ubezpieczony jest zobowiàzany do:

1) zawiadomienia w∏aÊciwego przewoênika zawodowego
o opóênieniu baga˝u podró˝nego,

2) zg∏oszenia roszczenia o wyp∏at́  odszkodowania do Centrum
Pomocy BRE Ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty
powrotu do RP zawierajàcego:

a) numer Karty wraz z nazwiskiem i numerem PESEL
Posiadacza karty,

b) imi´ i nazwisko Ubezpieczonego, o ile nie jest to
Posiadacz karty,

c) dowód potwierdzajàcy opóênienie w dostarczeniu
baga˝u podró˝nego ze wskazaniem daty i godziny
odbioru,

d) dowody zakupu niezb´dnych przedmiotów osobistego
u˝ytku,

e) dokument potwierdzajàcy op∏acenie w ca∏oÊci za
pomocà Karty biletu na podró˝ zagranicznà lub
zakwaterowania za granicà RP.

VII. Ubezpieczenie nag∏ego leczenia dentystycznego

1. W przypadku ostrych stanów bólowych wymagajàcych natychmia-
stowego leczenia dentystycznego w trakcie podró˝y zagranicznej,
BRE Ubezpieczenia TU zwróci Ubezpieczonemu udokumentowane
koszty takiego leczenia, do wysokoÊci Sumy ubezpieczenia nag∏ego
leczenia dentystycznego pomniejszonej o wysokoÊç franszyzy re-
dukcyjnej. 

2. Ostre stany bólowe oznaczajà niespodziewany i nag∏y ból, którego
nie mo˝na z∏agodziç powszechnie dost´pnymi Êrodkami farmako-
logicznymi i wymagajàcy natychmiastowego leczenia, zaistnia∏y
w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

§ 25
Ograniczenia odpowiedzialnoÊci

1. BRE Ubezpieczenia TU nie ponosi odpowiedzialnoÊci za wyp∏at´
odszkodowania z tytu∏u sta∏ych koronek, sztucznych z´bów
i protez stomatologicznych.

2. W zakresie ubezpieczenia nag∏ego leczenia dentystycznego majà
zastosowanie tak˝e ograniczenia odpowiedzialnoÊci wymienione w
§7 OWU Podró˝ne.

§ 26
Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia nag∏ego leczenia dentystycznego wynosi 600 PLN, z
uwzgĺ dnieniem franszyzy redukcyjnej w wysokoÊci 80 PLN.

§ 27
Obowiàzki Ubezpieczonego

1. Warunkiem spe∏nienia przez BRE Ubezpieczenia TU Êwiadczeƒ z ty-
tu∏u ubezpieczenia nag∏ego leczenia dentystycznego jest post´po-
wanie przez Ubezpieczonego zgodnie z postanowieniami wymie-
nionymi poni̋ ej.

2. Z zastrze˝eniem postanowieƒ ust. 4 i ust. 7, w przypadku zajÊcia zda-
rzenia obj́ tego ochronà ubezpieczeniowà i przed podj́ ciem jakich-
kolwiek dzia∏aƒ we w∏asnym zakresie, Ubezpieczony obowiàzany
jest do bezwzgĺ dnego nawiàzania kontaktu telefonicznego z Cen-
trum Alarmowym pod nr tel. +48 22 36 98 300, co jest warun-
kiem przyj́ cia odpowiedzialnoÊci przez BRE Ubezpieczenia TU. Nu-
mer telefonu Centrum Alarmowego czynny jest ca∏à dob ,́ a infor-
macje udzielane sà w j́ zyku polskim. 

3. W przypadku nag∏ego leczenia dentystycznego, Ubezpieczony zo-
bowiàzany jest pokryç kwot  ́franszyzy redukcyjnej we w∏asnym
zakresie na miejscu zdarzenia. Wszystkie koszty obj́ te ubezpiecze-
niem zwracane sà po powrocie Ubezpieczonego do RP na podsta-
wie zachowanych i przedstawionych przez Ubezpieczonego

rachunków, recept i diagnoz lekarskich. Koszty powy˝ej kwoty
franszyzy redukcyjnej mogà, na ˝yczenie Ubezpieczonego, zostaç
pokryte przez Centrum Alarmowe, bezpoÊrednio na rachunek pla-
cówki udzielajàcej pomocy.

4. Obowiàzek nawiàzania bezzw∏ocznego kontaktu z Centrum Alar-

mowym wymagany jest tak˝e w przypadku, kiedy Ubezpieczony

z przyczyn niezale˝nych od siebie nie móg∏ uprzednio skontaktowaç

sí  z Centrum Alarmowym i dokona∏ wyboru placówki opieki me-

dycznej/lekarza we w∏asnym zakresie.

5. Skontaktowanie sí  z Centrum Alarmowym i uzyskanie gwarancji

pokrycia kosztów nag∏ego leczenia dentystycznego jest warunkiem

przyj́ cia odpowiedzialnoÊci BRE Ubezpieczenia TU.

6. Kontaktujàc sí  z Centrum Alarmowym Ubezpieczony powinien:

1) podaç numer Karty wraz z nazwiskiem i numerem PESEL

Posiadacza karty,

2) podaç imí  i nazwisko chorego Ubezpieczonego, o ile nie jest

to Posiadacz karty,

3) dok∏adnie wyjaÊniç osobie dy˝urujàcej okolicznoÊci, w których

znajduje sí  Ubezpieczony,

4) okreÊliç, jakiego rodzaju pomoc jest potrzebna.

7. Je˝eli Ubezpieczony z powodów od niego niezale˝nych nie dope∏ni∏

obowiàzków, o których mowa powy˝ej oraz gdy poniós∏ wydatki,

o których mowa w ust. 3 na miejscu zdarzenia, zobowiàzany jest

zg∏osiç roszczenie do Centrum Pomocy BRE Ubezpieczenia w formie

pisemnej w ciàgu 7 dni od dnia powrotu do RP. 

8. Zg∏oszenie roszczenia o wyp∏at  ́odszkodowania z tytu∏u ubezpie-

czenia nag∏ego leczenia dentystycznego, powinno zawieraç:

1) numer Karty wraz z nazwiskiem i numerem PESEL Posiadacza

karty, 

2) imi´ i nazwisko chorego Ubezpieczonego, o ile nie jest to

Posiadacz karty,

3) zaÊwiadczenie lekarskie opisujàce rodzaj leczenia stomatolo-

gicznego zawierajàce dok∏adnà diagnoz  ́lekarskà,

4) wszystkie faktury i rachunki, które umo l̋iwià BRE Ubezpiecze-
nia TU okreÊlenie ∏àcznych kosztów leczenia poniesionych
przez Ubezpieczonego,

5) dokument potwierdzajàcy op∏acenie w ca∏oÊci za pomocà Kar-
ty biletu na podró  ̋zagranicznà lub zakwaterowania za granicà
RP albo za tankowanie pojazdu, którym Ubezpieczony uda∏ sí
w podró  ̋zagranicznà, przy czym zatankowanie musi sí  odbyç
na terytorium RP w dniu wyjazdu z RP.

9. Ubezpieczony upowa˝nia BRE Ubezpieczenia TU do zasí gania in-
formacji i opinii lekarzy oraz placówki opieki medycznej, dotyczà-
cych stanu zdrowia Ubezpieczonego, w tym dokumentacji me-
dycznej, na potrzeby ustalenia odpowiedzialnoÊci BRE Ubezpiecze-
nia TU i spe∏nienia Êwiadczenia.

VIII. Postanowienia wspólne

§ 28
Wy∏àczenia generalne

1. BRE Ubezpieczenia TU nie odpowiada za szkody powsta∏e

wskutek umyÊlnego lub ra˝àco niedba∏ego dzia∏ania lub zanie-

chania dzia∏ania przez Ubezpieczonego. 

2. Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj́ te tak˝e szkody powsta∏e

wskutek:

1) wojny, dzia∏aƒ wojennych, konfliktów zbrojnych lub aktywne-

go udzia∏u w zamieszkach i rozruchach, zamachu stanu,

aktach terroru,

2) rozszczepienia jàdrowego lub promieniotwórczoÊci wszelkie-

go rodzaju, bez wzgĺ du na ich pochodzenie, êród∏o i sposób

ich oddzia∏ywania na Ubezpieczonego,

3) epidemii, ska˝eƒ chemicznych,

4) uczestnictwa w zak∏adach i bójkach z wyjàtkiem dzia∏ania

w obronie w∏asnej,

5) choroby psychicznej, niedorozwoju umys∏owego lub zaburzeƒ

psychicznych Ubezpieczonego oraz ich skutków, a w szczegól-

noÊci ataku konwulsji, epilepsji,

6) prowadzenia pojazdu mechanicznego bez wymaganych

prawem uprawnieƒ, 

7) pozostawania Ubezpieczonego pod wp∏ywem alkoholu,

narkotyków lub innych substancji toksycznych o podobnym

dzia∏aniu, leków nie przepisanych przez lekarza lub u˝ytych

niezgodnie z zaleceniem lekarza, bàdê ze wskazaniem ich

u˝ycia, chyba ˝e fakt ten nie mia∏ wp∏ywu na powstanie

zdarzenia obj́ tego ochronà ubezpieczeniowà.

3. BRE Ubezpieczenia TU nie odpowiada za szkody b´dàce nast´p-

stwem:

1) uprawiania sportów wysokiego ryzyka,

2) wyczynowego uprawiania sportu, przez co rozumie si´

w szczególnoÊci udzia∏ Ubezpieczonego w treningach,

zawodach, obozach kondycyjnych i szkoleniowych

w szczególnoÊci b´dàcych êród∏em dochodu z uprawianej

dyscypliny sportu, 

3) wykonywania zarobkowej pracy fizycznej,

4) wykonywania pracy na podstawie umowy z zagranicznym

pracodawcà,



5) uczestnictwa w wyÊcigach samochodowych,

6) wypadku lotniczego, je˝eli Ubezpieczony by∏ pasa˝erem nie li-
cencjonowanych linii lotniczych,

7) pe∏nienia przez Ubezpieczonego czynnej s∏u˝by w si∏ach zbroj-
nych jakiegokolwiek paƒstwa.

4. BRE Ubezpieczenia TU nie odpowiada za szkody powsta∏e poza gra-
nicami RP na terenie kraju rezydencji Ubezpieczonego.

§ 29
Okres ubezpieczenia

1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesi´cy, przy czym okres
ten ulega przed∏u˝eniu na kolejne 12-miesi´czne okresy, o ile
˝adna ze Stron jej nie wypowie w rocznic´ zawarcia Umowy,
poprzez z∏o˝enie pisemnego oÊwiadczenia o wypowiedzeniu,
z zachowaniem 3-miesi´cznego okresu wypowiedzenia ze
skutkiem na koniec miesiàca kalendarzowego.

2. Umow  ́uwa˝a sí  za zawartà z dniem okreÊlonym w Polisie Gene-
ralnej.

3. Ubezpieczajàcy ma prawo do odstàpienia od Umowy w terminie
7 dni od jej zawarcia. Odstàpienie od Umowy nast́ puje na podsta-
wie pisemnego oÊwiadczenia Ubezpieczajàcego.

4. Z∏o˝enie oÊwiadczenia o odstàpieniu od Umowy oraz wypowiedze-
nie Umowy nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku zap∏aty
sk∏adki za okres, w którym BRE Ubezpieczenia TU udziela∏o ochro-
ny ubezpieczeniowej.

§ 30
1. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do poszczególnych Ubez-

pieczonych rozpoczyna sí  z dniem aktywacji Karty, jednak nie
wczeÊniej ni̋  od chwili opuszczenia przez Ubezpieczonych granicy
RP i po spe∏nieniu ni̋ ej wymienionych warunków:

1) pokrycia przez Posiadacza karty za pomocà Karty w ca∏oÊci
kosztu:

a) biletów dla Ubezpieczonych na podró  ̋zagranicznà od-
bywanà Êrodkiem transportu przewoênika zawodowego
lub

b) zakwaterowania Ubezpieczonych za granicà RP 
lub

c) tankowania pojazdu, którym Ubezpieczony udaje sí
w podró  ̋ zagranicznà, przy czym zatankowanie musi
odbyç sí  na terytorium RP w dniu wyjazdu z RP

oraz

2) op∏acenia nale˝nej sk∏adki przez Ubezpieczajàcego.

2. Ubezpieczony jest obj́ ty ochronà ubezpieczeniowà podczas ka˝dej
podró˝y zagranicznej przez pierwsze 60 dni jej trwania lub do mo-
mentu powrotu Ubezpieczonego, oznaczajàcego przekroczenie
przez niego granicy RP, w zale˝noÊci od tego, co nastàpi∏o wczeÊniej.

3. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do poszczególnych Ubez-
pieczonych wygasa:

1) z dniem rozwiàzania Umowy o korzystanie z karty,

2) z dniem rozwiàzania Umowy, 

3) 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,

4) dla danego ubezpieczenia z chwilà wyp∏aty odszkodowa-
nia/Êwiadczenia w kwocie równej Sumie ubezpieczenia z tego
tytu∏u,

5) po up∏ywie 14 dni od dnia zastrze˝enia Karty, 

6) z dniem utraty wa˝noÊci Karty, 

7) z dniem, w którym Ubezpieczony ukoƒczy∏ 70. rok ˝ycia.

4. W przypadku utraty wa˝noÊci Karty lub jej zastrze˝enia, o których
mowa w ust. 3 pkt. 5 i 6 powy˝ej, ochrona ubezpieczeniowa zostaje
automatycznie wznowiona z chwilà aktywacji nowej Karty wydanej
w miejsce Karty zastrze˝onej lub Karty, która straci∏a wa˝noÊç.
Warunek pokrycia przez Posiadacza Karty w ca∏oÊci kosztu, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt. 1 powy˝ej, mo˝e byç w takim przypadku
równie  ̋spe∏niony poprzez dokonanie p∏atnoÊci za pomocà Karty,
w której miejsce zosta∏a wydana i aktywowana nowa Karta.

§ 31
Sk∏adka

1. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest op∏acaç sk∏adk´ w termi-
nach i wysokoÊci okreÊlonych w Polisie Generalnej na rachu-
nek bankowy wskazany przez BRE Ubezpieczenia TU.

2. Sk∏adk´ ustala si´ bioràc pod uwag´:

1) okres odpowiedzialnoÊci BRE Ubezpieczenia TU,

2) liczb´ przewidywanych do ubezpieczenia Kart,

3) wysokoÊci poszczególnych Sum ubezpieczenia,

4) inne czynniki wp∏ywajàce na prawdopodobieƒstwo
powstania zdarzenia obj´tego ochronà ubezpieczeniowà. 

3. W przypadku wygaÊni´cia ochrony ubezpieczeniowej przed
up∏ywem okresu, na jaki zosta∏a udzielona, Ubezpieczajàce-
mu przys∏uguje zwrot sk∏adki za okres niewykorzystanej
ochrony ubezpieczeniowej.

3. PrzejÊcie roszczeƒ na BRE Ubezpieczenia TU nie nast´puje, je˝eli
sprawcà szkody jest osoba pozostajàca z Ubezpieczonym we
wspólnym gospodarstwie domowym, chyba ˝e sprawca wyrzà-
dzi∏ szkod  ́umyÊlnie.

4. Ubezpieczony jest zobowiàzany do dostarczenia BRE Ubezpiecze-
nia TU wszelkich informacji i dokumentów oraz umo l̋iwienia pro-
wadzenia czynnoÊci niezb´dnych do skutecznego dochodzenia
roszczeƒ regresowych.

§ 36
Postanowienia koƒcowe

1. Je˝eli Ubezpieczony nie zgadza si´ z decyzjami BRE Ubezpie-
czenia TU co do odmowy lub wysokoÊci odszkodowania albo
wnosi inne skargi lub za˝alenia, mo˝e wystàpiç z wnioskiem
o ponowne rozpatrzenie sprawy.

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

3. 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 Ubezpieczo-
nych dzia∏ajàcego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22
maja 2003 roku o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytal-
nym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz.
1153 z póên. zm.).

4. W zakresie opodatkowania odszkodowaƒ nale˝nych z tytu∏u
Umowy zastosowanie majà odpowiednio obowiàzujàce
przepisy prawa podatkowego.

5. Powództwo o roszczenie wynikajàce z Umowy mo˝na wytoczyç
albo wed∏ug przepisów o w∏aÊciwoÊci ogólnej albo przed sàd
w∏aÊciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajàcego,
Ubezpieczonego lub uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia.

6. Roszczenia z Umowy podlegajà jurysdykcji sàdów polskich.

7. Wszystkie zawiadomienia i oÊwiadczenia kierowane do BRE
Ubezpieczenia TU powinny byç pod rygorem niewa˝noÊci
sk∏adane na piÊmie za pokwitowaniem lub przes∏ane listem
poleconym.

8. Wszelkie oÊwiadczenia i zawiadomienia Ubezpieczonego do-
tyczàce Umowy mogà byç skutecznie dokonywane w rozmo-
wie telefonicznej rejestrowanej i archiwizowanej przez Cen-
trum Alarmowe.

9. W sprawach, nie uregulowanych postanowieniami OWU
Podró˝ne lub klauzulami umownymi stosuje si´ przepisy prawa
polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego, ustawy o dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej oraz inne obowiàzujàce akty prawne.

10. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró˝nego zosta∏y
zatwierdzone uchwa∏à Zarzàdu BRE Ubezpieczenia nr BRE-
TU/2008/10/1/3 z dnia 13.10.2008 roku i wchodzà w ˝ycie
z dniem 14.10.2008 roku.

W przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego za granicà,

prosimy o niezw∏oczny kontakt z Centrum Alarmowym

Assistance mBanku pod nr tel. +48 (22) 36 98 300.

W sprawie roszczenia odszkodowawczego/refundacji

poniesionych kosztów po powrocie do RP, prosimy 

o kontakt z Centrum Pomocy BRE Ubezpieczenia 

pod nr tel. 0 801 884 444, +48 (58) 766 34 44.

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

§ 32

Sumy ubezpieczenia

1. Sumy ubezpieczenia poszczególnych Êwiadczeƒ dotyczàcych

Ubezpieczenia Podró˝nego przedstawia poni̋ sza tabela.

§ 33

Ustalenie Êwiadczeƒ
1. Je˝eli Ubezpieczony umyÊlnie lub wskutek ra˝àcego niedbalstwa nie

dope∏ni∏ któregokolwiek z obowiàzków wymienionych w §9, §15,
§20 i § 24, BRE Ubezpieczenia TU zastrzega sobie prawo odmowy
wyp∏aty Êwiadczenia, zmniejszenia lub pokrycia do wysokoÊci takiej
kwoty, jakà ponios∏oby BRE Ubezpieczenia TU w przypadku zorga-
nizowania us∏ug we w∏asnym zakresie, je˝eli przyczyni∏o sí  to do
zwí kszenia szkody lub uniemo l̋iwi∏o BRE Ubezpieczenia TU ustale-
nie okolicznoÊci i skutków wypadku. 

2. Ustalenie zasadnoÊci roszczenia i wysokoÊci Êwiadczenia nast́ puje
na podstawie dokumentacji, przed∏o˝onej przez Ubezpieczonego
lub osob  ́upowa˝nionà. 

3. BRE Ubezpieczenia TU zastrzega sobie prawo do weryfikacji przed-
∏o˝onych dokumentów oraz zasí gní cia opinii specjalistów.

§ 34

Wyp∏ata Êwiadczeƒ
1. BRE Ubezpieczenia TU wyp∏aci Êwiadczenie wterminie 30 dni od da-

ty otrzymania zawiadomienia o wypadku, chyba ˝e wyjaÊnienie
okolicznoÊci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoÊci lub wyso-
koÊci Êwiadczenia w terminie 30 dni okaza∏o sí  niemo l̋iwe; wów-
czas Êwiadczenie zostanie wyp∏acone wciàgu 14 dni od dnia, wktó-
rym przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci wyjaÊnienie tych okolicz-
noÊci by∏o mo l̋iwe, z tym ˝e BRE Ubezpieczenia TU wyp∏aci bez-
spornà w Êwietle przed∏o˝onych dokumentów cz´Êç Êwiadczenia
w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

2. Na ̋ àdanie BRE Ubezpieczenia TU Ubezpieczony/Uposa˝ony jest zo-
bowiàzany do przedstawienia innych dokumentów, uznanych
przez BRE Ubezpieczenia TU za niezb´dne do stwierdzenia zasadno-
Êci roszczenia lub wysokoÊci Êwiadczenia/odszkodowania.

3. Âwiadczenie/odszkodowanie wyp∏aca sí  na terytorium RP w walu-
cie polskiej. Je˝eli w czasie podró˝y zagranicznej zosta∏y poniesione
przez Ubezpieczonego wydatki w walucie obcej, Êwiadczenie/od-
szkodowanie przeliczane jest wed∏ug Êredniego kursu walut ustalo-
nego przez NBP, obowiàzujàcego w dniu wyp∏aty Êwiadczenia/od-
szkodowania.

§ 35

Roszczenia regresowe
1. Z dniem wyp∏aty odszkodowania, na BRE Ubezpieczenia TU prze-

chodzi roszczenie przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za
szkod ,́ do wysokoÊci wyp∏aconego odszkodowania.

2. Je˝eli Ubezpieczony rezygnuje lub zrezygnowa∏ z prawa docho-
dzenia roszczenia wobec osoby trzeciej, lub z prawa s∏u˝àcego za-
bezpieczeniu roszczenia, BRE Ubezpieczenia TU zostaje zwolnione
z obowiàzku wyp∏aty odszkodowania.

Zakres Ubezpieczenia Podró˝nego dotyczàcy Kart: Visa Gold — BIN 404193, Visa Business charge — BIN 417462

ÂWIADCZENIE Suma ubezpieczenia wspólna dla Ubezpieczonych

(ZAKRES UBEZPIECZENIA) podczas podró˝y zagranicznej (w PLN)

Koszty leczenia 100 000

Trwa∏e ca∏kowite inwalidztwo 120 000

Trwa∏e cz´Êciowe inwalidztwo 120 000

Âmierç na skutek nieszcz´Êliwego wypadku 120 000

Transport medyczny chorego 100 000

Transport medyczny chorego do kraju 100 000

Transport zw∏ok 8 000

Zakup trumny 2 500

Pomoc prawna w podró˝y po wypadku samochodowym 2 500

Zaliczka na poczet kaucji w zwiàzku z udzia∏em 
w wypadku samochodowym 8 000

Koszty podró˝y osoby wezwanej do towarzyszenia 8 000

Utrata baga˝u podró˝nego 2 000

Opóênienie baga˝u podró˝nego 1 000

Nag∏e leczenie dentystyczne (franszyza redukcyjna 80 PLN) 600

Natychmia-
stowa pomoc

Assistance
zawierajàca:

Suma
ubezpieczenia

do
100 000 PLN

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: 12941177 PLN opłaconywcałości

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.


