
§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia OdpowiedzialnoÊci
Cywilnej w ˚yciu Prywatnym, Utraty Gotówki Pobranej
z Bankomatu, Home Assistance oraz Infolinii Prawnej
„MultiKomfort” dla Posiadaczy kart BRE Banku SA
wydanych przez MultiBank, zwane dalej OWU, majà
zastosowanie do Umowy Ubezpieczenia zawartej po-
mí dzy BRE Ubezpieczenia Towarzystwem Ubezpieczeƒ
Spółkà Akcyjnà, zwanà dalej BRE Ubezpieczenia TU,
a BRE Bankiem Spółkà Akcyjnà, zwanà dalej Bankiem.
Umowa ta zwana jest dalej Umowà Ubezpieczenia.

2. Umow´ Ubezpieczenia zawiera sí na rachunek Posiadaczy
kart BRE Banku SA.

3. Zawarcie Umowy Ubezpieczenia zostanie potwierdzone
przez BRE Ubezpieczenia TU poprzez wystawienie polisy
generalnej, stanowiàcej wraz z OWU integralnà cz´Êç
Umowy Ubezpieczenia.

§ 2
Definicje poj´ç

Terminy u˝yte w OWU oraz innych dokumentach zwiàzanych
z OWU oznaczajà:

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

2) Ubezpieczony – Posiadacz karty, który przystàpił
do Umowy Ubezpieczenia na podstawie niniejszych
OWU;

3) Umowa Ubezpieczenia – Umowa Ubezpieczenia
zawartapomí dzyBankiemaBREUbezpieczeniaTU,
na podstawie postanowieƒ niniejszych OWU, po-
twierdzona polisà generalnà;

4) polisa generalna – dokument potwierdzajàcy za-
warcie Umowy Ubezpieczenia pomí dzy BRE Ubez-
pieczenia TU a Bankiem;

5) Karta – główna karta kredytowa wydawana Posia-
daczowi karty przez Bank na podstawie umowy
o korzystanie z karty;

6) umowa o korzystanie z karty – Umowa kredytu
– karta kredytowa, zawarta na podstawie Umowy
o Êwiadczeniu usług bankowych w MultiBanku,
b´dàca podstawà wydania Karty oraz regulujàca
zasady jej u˝ywania;

7) Posiadacz karty – osoba fizyczna uprawniona
do korzystania z Karty na podstawie umowy o ko-
rzystanie z karty;

8) zastrze˝enie karty – zgłoszenie utraty karty przez
Posiadacza karty w sposób, który został szczegóło-
wo okreÊlony w warunkach wydawania i zasadach
u˝ywania Karty okreÊlonych przez Bank;

9) suma ubezpieczenia – kwota b´dàca podstawà
do ustalenia wysokoÊci odszkodowania w przypadku
zajÊcia zdarzenia ubezpieczeniowego, stanowiàca
górnà granic´ odpowiedzialnoÊci BRE Ubezpieczenia
TU za wszystkie zdarzenia obj́ te ochronà ubezpie-
czeniowà w roku ubezpieczeniowym;

10) suma gwarancyjna – kwota stanowiàca górnà
granic´ odpowiedzialnoÊci BRE Ubezpieczenia TU
za wszystkie zdarzenia obj́ te ochronà ubezpiecze-
niowà z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci
cywilnej w ˝yciu prywatnym w roku ubezpieczenio-
wym;

11) rok ubezpieczeniowy – ka˝dy 12 miesí czny okres
liczony od dnia rozpocz´cia ochrony ubezpiecze-
niowej w odniesieniu do danego Ubezpieczonego
lub rocznicy jej rozpocz´cia;

12) osoba bliska – współmał̋ onek, konkubent, wst´pni,
zst´pni, rodzeƒstwo, teÊciowie, zí ciowie, synowe,
przysposabiajàcy i przysposobieni Ubezpieczonego,
z którymipozostajeonwewspólnymgospodarstwie
domowym;

13) zwierz´ domowe – zwierz´ przebywajàce wraz
z człowiekiem w jego domu, trzymane dla towarzy-
stwa, zwyłàczeniemzwierzàt egzotycznych i jadowi-
tych, które mogà stanowiç zagro˝enie dla zdrowia
lub ˝ycia osób trzecich oraz psów uznanych za
agresywne wg rozporzàdzenia Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracyjnych z 28.04.2003
r. Dz. U. 03.77.687 z póêniejszymi zmianami;

14) rabunek – kradzie˝ gotówki w wyniku zastosowania
wzgĺ dem Ubezpieczonego przemocy fizycznej lub
groêby natychmiastowego jej u˝ycia, lub dopro-
wadzenia Ubezpieczonego do stanu nieprzytom-
noÊci albo bezbronnoÊci, bezpoÊrednio po doko-
naniu operacji przy u˝yciu Karty w bankomacie,
oddziale banku lub innej uprawnionej jednostce
lub, gdy zmuszono Ubezpieczonego do dokonania
operacji przy u˝yciu Karty z u˝yciem numeru PIN,
a Ubezpieczony bezpoÊrednio przed zdarzeniem
miał wyraêny zamiar dokonania operacji w banko-
macie, oddziale banku lub w innej uprawnionej
jednostce;

15) gotówka – pieniàdze tj. obiegowe banknoty oraz
waluty obce;

16) sporty wysokiego ryzyka – alpinizm, baloniarstwo,
lotniarstwo, motolotniarstwo, paralotniarstwo,
szybownictwo oraz pilotowanie jakichkolwiek
samolotów silnikowych, rafting lub inne sporty
wodne uprawiane na rzekach górskich, nurkowanie
przy u˝yciu sprz´tu specjalistycznego, skoki
na gumowej linie, spadochroniarstwo, speleologia,
sporty motorowe i motorowodne, sporty walki,
myÊlistwo, jazda konna, bobsleje, skoki narciar-
skie, jazda na nartach wodnych;

17) sprz´t pływajàcy – ka˝da konstrukcja zdolna
do samodzielnego unoszenia si´ na powierzchni
wody u˝ywana dla własnych potrzeb;

18) numer PIN – poufny numer identyfikacyjny Posia-
dacza karty umo˝liwiajàcy dokonanie transakcji
przy u˝yciu Karty;

19) kradzie˝ zwłamaniem –działaniepolegajàcenabez-
prawnym zaborze w celu przywłaszczenia mienia
z miejsca zamieszkania po usuní ciu istniejàcych za-
bezpieczeƒ przy u˝yciu siły fizycznej albo przy u˝yciu
podrobionych bàdê dopasowanych kluczy lub innych
narz´dzi pod warunkiem, ˝e ich u˝ycie pozostawiło
po sobie Êlady uszkodzeƒ; za kradzie˝ z włamaniem
uwa˝a si´ równie˝ otwarcie zabezpieczeƒ orygi-
nalnym kluczem, który sprawca zdobył w wyniku
dokonania kradzie˝y z włamaniem do innego po-
mieszczenia lubmiejsca zamieszkaniawymienionego
w niniejszych OWU;

20) Centrum Pomocy – jednostka organizacyjna wska-
zana przez BRE Ubezpieczenia TU, do której Ubez-
pieczony zobowiàzany jest telefonicznie zgłosiç
zaistnienie zdarzenia obj́ tego ochronà ubezpie-
czeniowà z tytułu Ubezpieczenia pomocy w domu
zwane dalej Home Assistance oraz zgłosiç proÊb´
o Êwiadczenie informacyjne w ramach Infolinii Praw-
nej; Centrum Pomocy jest wyłàcznie uprawnione
do organizacji i wykonywania w imieniu BRE Ubezpie-
czenia TU Êwiadczeƒ wynikajàcych z Umowy Ubez-
pieczenia w tym zakresie;

21) awaria sprz´tu AGD/RTV/PC – uszkodzenie unie-
mo˝liwiajàce prawidłowe korzystanie ze sprz´tu
AGD lub RTV lub PC, zgodnie z instrukcjà jego u˝yt-
kowania;

22) sprz´t AGD/RTV – nast´pujàce urzàdzenia, znajdu-
jàce si´ w miejscu zamieszkania, które nie sà ju˝
obj´te gwarancjà producenta i których wiek nie
przekracza 5-ciu lat: kuchnia gazowa, kuchnia elek-
tryczna (równie˝ indukcyjna), lodówka, zamra˝arka,
pralka, zmywarka, odbiornik telewizyjny, odtwarzacz
video, odtwarzacz DVD, radio (wraz z odtwarza-
czami CD, MP3, Blue Ray);

23) sprz´t PC – znajdujàcy sí w miejscu zamieszkania
komputer stacjonarny wraz z monitorem oraz
laptop, który nie jest obj́ ty gwarancjà producenta
i którego wiek nie przekracza 5-ciu lat, o ile nie jest
wykorzystywany na potrzeby prowadzenia dzia-
łalnoÊci gospodarczej;

24) Êwiadczenia assistance – usługi polegajàce na
organizacji lub organizacji i pokryciu kosztów Êwiad-
czeƒ przez Centrum Pomocy na rzecz Ubezpie-
czonych w przypadku zajÊcia zdarzenia losowego,

kradzie˝y z włamaniem lub na ˝yczenie Ubezpieczo-
nego, w zakresie i w granicach sum ubezpieczenia
przewidzianych w niniejszych OWU w zakresie
Home Assistance i Infolinii Prawnej;

25) RP – Rzeczpospolita Polska;

26) zdarzenia losowe – po˝ar, uderzenie pioruna,
przepí cie, wybuch, huragan, powódê, grad, lawina,
zalanie, zalanie przez osoby trzecie, stłuczenie
szyby, poÊrednie uderzenie pioruna, uderzenie lub
upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu
mechanicznego, deszcz nawalny, trz´sienie ziemi,
zapadanie sí ziemi, wydostanie sí dymu i sadzy,
eksplozja, implozja, p´kanie mrozowe, wandalizm;

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

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

29) wybuch – gwałtowna zmiana stanu równowagi
układu z jednoczesnym wyzwoleniem si´ gazów,
pyłów, pary lub cieczy wywołane ich właÊciwoÊcià
rozprzestrzeniania si´ (eksplozja);

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

31) huragan – działanie wiatru o pr´dkoÊci nie mniejszej
ni̋ 17,5 m/s, potwierdzone przez Instytut Mete-
orologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku
mo˝liwoÊci uzyskania potwierdzenia bierze si´
pod uwag´ stan faktyczny i rozmiar szkód w miej-
scach ich powstania oraz w bezpoÊrednim sàsiedz-
twie Êwiadczàce wyraênie o masowym i niszczyciel-
skim działaniu wiatru;

32) zalanie – działanie na ubezpieczone mienie wody,
pary, cieczy lub innych substancji, które wydostały
si´ w sposób niezamierzony i niekontrolowany
z instalacji i urzàdzeƒ wodociàgowych, kanali-
zacyjnych, centralnego ogrzewania, instalacji
gaÊniczych oraz innych instalacji technologicz-
nych. Zalanie dotyczy równie˝ urzàdzeƒ typu
pralki, wirówki, zmywarki, lodówki, zamra˝arki
wskutek:

a) awarii tych instalacji lub urzàdzeƒ,

b) nieumyÊlnego pozostawienia otwartych
zaworów wszelkiego typu,

c) samoczynnego otworzenia si´ główek try-
skaczowych z innych przyczyn ni˝ po˝ar,

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

e) samoistnego, tj. niezale˝nego od działaƒ
Ubezpieczonego, osób trzecich lub zwierzàt
domowych uszkodzenia akwarium lub łó˝ka
wodnego;

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

34) miejsce zamieszkania – miejsce zamieszkania
Ubezpieczonego na terytorium RP, zgłoszone
Ubezpieczajàcemu jako adres do korespondencji.

§ 3

Zakres Umowy Ubezpieczenia

Umowa Ubezpieczenia zawarta jest w zakresie:

1) Ubezpieczenia OdpowiedzialnoÊci Cywilnej w ˚yciu
Prywatnym i Utraty Gotówki Pobranej z Banko-
matu,

2) Ubezpieczenia Home Assistance i Infolinii Prawnej.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILEJ W ˚YCIU PRYWATNYM, UTRATY GOTÓWKI POBRANEJ

Z BANKOMATU, HOME ASSISTANCE ORAZ INFOLINII PRAWNEJ

„MULTIKOMFORT”

DLA POSIADACZY KART BRE BANKU SA WYDANYCH PRZEZ MULTIBANK



UBEZPIECZENIE
ODPOWIEDZIALNOÂCI
CYWILNEJ W ˚YCIU

PRYWATNYM I UTRATY
GOTÓWKI POBRANEJ

Z BANKOMATU
§ 4

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

1. Przedmiotem Ubezpieczenia Utraty Gotówki Pobranej
z Bankomatu jest gotówka wypłacona przez Ubezpieczo-
nego z bankomatu, oddziału banku lub innej uprawnionej
jednostki przy u˝yciu ubezpieczonej Karty.

2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje utrat´
ubezpieczonej gotówki na skutek rabunku dokonanego
w ciàgu 2 godzin od momentu pobrania gotówki przy
u˝yciu Karty z bankomatu, oddziału banku lub innej
uprawnionej jednostki.

3. Zakresem Ubezpieczenia Utraty Gotówki Pobranej
z Bankomatu obj́ te sà zdarzenia zaistniałe na teryto-
rium całego Êwiata.

4. Przedmiotem Ubezpieczenia OdpowiedzialnoÊci Cywilnej
w ˚yciu Prywatnym jest odpowiedzialnoÊç cywilna Ubez-
pieczonego i Osób bliskich za szkody powstałe w okresie
ochrony ubezpieczeniowej wskutek wykonywania przez
nich czynnoÊci ˝ycia prywatnego na terytorium RP.

5. Przez czynnoÊci ˝ycia prywatnego, o których mowa
w ust. 4 powy˝ej, rozumie si´:

1) czynnoÊci zwiàzane z posiadaniem i u˝ytkowaniem
nieruchomoÊci oraz u˝ywaniem ruchomoÊci domo-
wych,

2) opieḱ nad dzieçmi oraz innymi osobami zamieszka-
łymi wspólnie z Ubezpieczonym, za których czyny
Ubezpieczony lub osoba bliska ponosi odpowiedzial-
noÊç z mocy prawa,

3) posiadanie przez Ubezpieczonego lub osoby bliskie
zwierzàt domowych,

4) rekreacyjne uprawianie sportu przez Ubezpieczo-
nego lub osoby bliskie, z wyłàczeniem sportów wy-
sokiego ryzyka,

5) u˝ywanie pojazdów bez własnego nap´du, które nie
podlegajà rejestracji w rozumieniu prawa o ruchu
drogowym oraz wózków inwalidzkich i dziecí cych,

6) u˝ywanie sprz´tu pływajàcego dla własnych
potrzeb.

§ 5

Suma ubezpieczenia

1. W Ubezpieczeniu OdpowiedzialnoÊci Cywilnej w ˚yciu
Prywatnym suma gwarancyjna w roku ubezpieczenio-
wym w odniesieniu do jednego Posiadacza karty wynosi
20.000 PLN.

2. W Ubezpieczeniu Utraty Gotówki Pobranej z Bankomatu
suma ubezpieczenia w roku ubezpieczeniowym w odnie-
sieniu do jednego Posiadacza karty wynosi 2.000 PLN.

§ 6

Ustalenie oraz wypłata odszkodowania i Êwiadczenia

1. Z zastrze˝eniem górnego limitu odpowiedzialnoÊci
okreÊlonego w §5 ust. 2, w Ubezpieczeniu Utraty
Gotówki Pobranej z Bankomatu, wysokoÊç odszkodo-
wania ustala si´ wg wartoÊci nominalnej utraconej
gotówki. W ramach limitu odszkodowanie obejmuje
tak˝e poniesione przez Ubezpieczonego koszty prowi-
zji za wypłat´ utraconej gotówki.

2. Za podstaw´ do obliczenia kwoty odszkodowania z tytułu
Ubezpieczenia Utraty Gotówki Pobranej z Bankomatu,
w przypadku roszczenia udokumentowanego rachun-
kami walutowymi, przyjmuje sí Êredni kurs NBP obo-
wiàzujàcy w dniu powstania szkody. WysokoÊç odszko-
dowania ustala sí w kwocie odpowiadajàcej rozmiarowi
szkody w granicach sumy ubezpieczenia.

3. Ubezpieczony w przypadku rabunku gotówki pobranej
przy u˝yciu Karty z bankomatu, oddziałów banków
lub innych uprawnionych jednostek jest zobowiàzany
do niezwłocznego zgłoszenia takiego faktu do jednostki
policji, jednak nie póêniej ni˝ w okresie 48 godzin
od momentu rabunku.

4. Ubezpieczony powinien zgłosiç zajÊcie zdarzenia obj́ -
tego ochronà ubezpieczeniowà do BRE Ubezpieczenia
TU niezwłocznie, nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu 7 dni
od daty zdarzenia lub od daty powzi´cia wiadomoÊci
o zdarzeniu lub powzí cia wiadomoÊci o roszczeniu osoby
trzeciej z tytułu Ubezpieczenia OdpowiedzialnoÊci
Cywilnej w ˚yciu Prywatnym, które mo˝e byç podstawà
do wypłaty odszkodowania na mocy niniejszych OWU.

5. Oprócz obowiàzków okreÊlonych w ust. 3 i 4 powy˝ej
Ubezpieczony jest zobowiàzany do dostarczenia do
BRE Ubezpieczenia TU nast´pujàcych dokumentów
niezb´dnych do rozpatrzenia roszczenia o wypłat´
odszkodowania (Êwiadczenia):

1) w przypadku rabunku gotówki pobranej przy u˝yciu
Karty z bankomatu, oddziału banku lub innej upraw-
nionej jednostki:

a) wypełniony formularz zgłoszenia szkody za-
wierajàcy opis okolicznoÊci rabunku gotówki,

b) kopie wyciàgów stwierdzajàcych pobranie
gotówki przy u˝yciu Karty z bankomatu,
oddziału banku lub z innej uprawnionej pla-
cówki lub potwierdzenie dokonania transakcji
wydrukowane z systemu Banku,

c) raport policyjny zawierajàcy klasyfikacj´
zdarzenia lub postanowienie prokuratury
o wszcz´ciu lub zakoƒczeniu Êledztwa/do-
chodzenia w zwiàzku z zaistniałym zdarze-
niem,

d) zeznanie Êwiadka rabunku, je˝eli taki istnieje,
zawierajàce imí i nazwisko, adres zamiesz-
kania, nr dowodu to˝samoÊci lub nr ewiden-
cyjny PESEL (je˝eli został nadany),

2) w przypadku szkody dotyczàcej Ubezpieczenia
OdpowiedzialnoÊci Cywilnej w ˚yciu Prywatnym:

a) wypełniony formularz zgłoszenia szkody za-
wierajàcy opis okolicznoÊci jej powstania,

b) dokumenty potwierdzajàce wystàpienie szkody
niezb´dne do ustalenia odpowiedzialnoÊci BRE
Ubezpieczenia TU albo wysokoÊci odszkodo-
wania, je˝eli w ich posiadaniu jest Ubezpie-
czony,

c) na ˝àdanie BRE Ubezpieczenia TU, Ubezpie-
czony zobowiàzany jest udzieliç pełnomoc-
nictw niezb´dnych do prowadzenia spraw
odszkodowawczych, w tym pełnomocnictwa
procesowego, osobie wskazanej przez BRE
Ubezpieczenia TU, je˝eli w przypadku wyrzà-
dzenia przez Ubezpieczonego szkody poszko-
dowany wystàpił na drog´ sàdowà.

6. W przypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu Odpowie-
dzialnoÊci Cywilnej w ˚yciu Prywatnym Ubezpieczony
nie jest uprawniony do podejmowania działaƒ zmierza-
jàcych do uznania i zaspokojenia roszczeƒ ani te˝ zawar-
cia ugody z osobà poszkodowanà, chyba ˝e BRE Ubez-
pieczenia TU wyrazi na to zgod´. W przypadku naru-
szenia powy˝szego postanowienia BRE Ubezpieczenia
TU jest zwolnione z obowiàzku Êwiadczenia, chyba ˝e
z uwagi na okolicznoÊci sprawy Ubezpieczony lub oso-
ba bliska nie mógł postàpiç inaczej.

7. W razie naruszenia z winy umyÊlnej lub ra˝àcego nie-
dbalstwa obowiàzku okreÊlonego w ust. 4 powy˝ej
BRE Ubezpieczenia TU mo˝e odpowiednio zmniejszyç
odszkodowanie, je˝eli naruszenie przyczyniło si´
do zwí kszenia szkody lub uniemo l̋iwiło BRE Ubezpie-
czenia TU ustalenie okolicznoÊci i skutków zdarzenia.
Skutki braku zawiadomienia nie nast´pujà, je˝eli BRE
Ubezpieczenia TU w wyznaczonym terminie otrzymało
wiadomoÊç o okolicznoÊciach, które nale˝ało podaç
do jego wiadomoÊci.

8. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajÊciu zdarzenia obj́ -
tego ochronà ubezpieczeniowà, BRE Ubezpieczenia TU
podejmuje post´powanie dotyczàce ustalenia stanu
faktycznego zdarzenia, zasadnoÊci zgłoszonych rosz-
czeƒ i wysokoÊci odszkodowania, a tak˝e informuje
Ubezpieczonego pisemnie, jakie dokumenty poza wy-
mienionymi w ust. 5 powy˝ej sà potrzebne do ustale-
nia odpowiedzialnoÊci BRE Ubezpieczenia TU lub usta-
lenia wysokoÊci odszkodowania, je˝eli jest to niezb´d-
ne do dalszego prowadzenia post´powania.

9. BRE Ubezpieczenia TU wypłaci Êwiadczenie w termi-
nie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zajÊciu
zdarzenia ubezpieczeniowego, chyba ˝e wyjaÊnienie
okolicznoÊci koniecznych do ustalenia odpowiedzialno-
Êci lub wysokoÊci Êwiadczenia w terminie 30 dni oka-
zało sí niemo l̋iwe. Wówczas Êwiadczenie zostanie
wypłacone w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy za-
chowaniu nale˝ytej starannoÊci wyjaÊnienie tych oko-
licznoÊci było mo l̋iwe, z tym ˝e BRE Ubezpieczenia TU
wypłaci bezspornà w Êwietle przedło˝onych dokumen-
tów cz´Êç Êwiadczenia w terminie 30 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o zajÊciu zdarzenia ubezpie-
czeniowego.

10. W przypadku szkody z tytułu Ubezpieczenia Odpowie-
dzialnoÊci Cywilnej w ˚yciu Prywatnym BRE Ubezpie-
czenia TU jest zobowiàzane do wypłaty odszkodowania
w granicach odpowiedzialnoÊci cywilnej osób obj´tych
ochronà ubezpieczeniowà w zakresie okreÊlonym
w OWU, do wysokoÊci sumy gwarancyjnej ustalonej
w OWU.

11. W przypadku szkody z tytułu Ubezpieczenia Odpowie-
dzialnoÊci Cywilnej w ˚yciu Prywatnym BRE Ubezpie-
czenia TU pokryje równie˝, w granicach sumy gwaran-
cyjnej, koszty zast´pstwa procesowego w sporze pro-
wadzonym na polecenie lub za zgodà BRE Ubezpiecze-
nia TU, koszty post´powania pojednawczego prowa-
dzonego w zwiàzku ze zgłoszonymi roszczeniami od-
szkodowawczymi, a tak˝e koszty rzeczoznawców po-
wołanych przez BRE Ubezpieczenia TU dla ustalenia
okolicznoÊci lub rozmiaru szkody – łàcznie maksymalnie
do 20% sumy gwarancyjnej.

12. W przypadku szkody z tytułu Ubezpieczenia Odpowie-
dzialnoÊci Cywilnej w ˚yciu Prywatnym BRE Ubezpie-
czenia TU zwróci równie˝ Ubezpieczonemu, w granicach
sumy gwarancyjnej, poniesione przez Ubezpieczonego
lub osoby bliskie udokumentowane koszty wynikłe z za-
stosowania wszelkich dost´pnych mu Êrodków w celu
zmniejszenia szkody oraz w celu zabezpieczenia bezpo-
Êrednio zagro˝onego mienia przed szkodà, je˝eli Êrodki
te były celowe, chocia˝ okazałyby sí bezskuteczne.

13. Odszkodowanie z tytułu Ubezpieczenia Odpowiedzial-
noÊci Cywilnej w ˚yciu Prywatnym jest wypłacane osobie
trzeciej poszkodowanej przez Ubezpieczonego lub osob´
bliskà.

§ 7

Wyłàczenia odpowiedzialnoÊci

1. W przypadku Ubezpieczenia Utraty Gotówki Pobranej
z Bankomatu z ochrony ubezpieczeniowej wyłàczone
sà zdarzenia niezgłoszone przez Ubezpieczonego do
jednostki policji.

2. Ponadto BRE Ubezpieczenia TU nie ponosi odpowie-
dzialnoÊci za szkody powstałe wskutek:

1) wojny albo aktów terroryzmu lub sabota˝u,

2) uczestnictwa Ubezpieczonego w zamieszkach
lub strajkach,

3) działania energii jàdrowej lub promieniowania
radioaktywnego,

4) umyÊlnego wyrzàdzenia szkody przez Ubezpie-
czonego lub osob´ bliskà,

5) czynu dokonanego przy pomocy podst´pu popeł-
nionego przez Ubezpieczonego lub innà osob´,
z którà Ubezpieczony pozostaje we wspólnym
gospodarstwie domowym.

3. Je˝eli Ubezpieczony w razie zajÊcia wypadku umyÊlnie
lub wskutek ra˝àcego niedbalstwa nie u˝ył dost´pnych
mu Êrodków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia
oraz zapobie˝enia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów
BRE Ubezpieczenia TU jest wolne od odpowiedzialnoÊci
za szkody powstałe z tego powodu.

4. W ubezpieczeniu OdpowiedzialnoÊci Cywilnej w ˚yciu
Prywatnym Umowà Ubezpieczenia nie sà obj́ te równie˝
szkody powstałe w gotówce albo innych Êrodkach płatni-
czych (krajowych i zagranicznych), papierach wartoÊcio-
wych, dziełach sztuki, zbiorach filatelistycznych, numi-
zmatycznych i bibliofilskich, dokumentach i r´kopisach,
programach komputerowych indywidualnych i produkcji
seryjnej oraz jakichkolwiek danych zgromadzonych na no-
Ênikach danych, bi̋ uterii, wyrobach z kamieni lub metali
szlachetnych i półszlachetnychorazperłach, bursztynach
i koralach.

5. W przypadku Ubezpieczenia OdpowiedzialnoÊci Cywilnej
w ˚yciu Prywatnym, BRE Ubezpieczenia TU nie ponosi
odpowiedzialnoÊci równie˝ za szkody:

1) powstałe w wyniku ra˝àcego niedbalstwa Ubez-
pieczonego lub osób bliskich, chyba ˝e zapłata
odszkodowania odpowiada w danych okoliczno-
Êciach wzgĺ dom słusznoÊci,

2) wyrzàdzone przez Ubezpieczonego osobom bliskim
Ubezpieczonego,

3) wyrzàdzone przez osoby bliskie Ubezpieczonemu,

4) wyrzàdzone przez Ubezpieczonego lub osoby bliskie
b´dàce w stanie nietrzeêwoÊci lub pod wpływem
narkotyków lub podobnie działajàcych Êrodków,

5) co do których odpowiedzialnoÊç powinna zostaç
obj´ta ochronà ubezpieczeniowà na podstawie
obowiàzku ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej
wynikajàcego z obowiàzujàcych przepisów prawa,

6) wynikłe z przeniesienia jakichkolwiek chorób,

7) wynikłe z tytułu posiadania lub u˝ytkowania statków
powietrznych (w tym lotni i motolotni), pojazdów
samochodowych, motocykli i motorowerów,

8) wynikłe z wyczynowego uprawiania sportu i sportów
wysokiego ryzyka,

9) wynikłe w zwiàzku z wykonywaniem zawodu lub
prowadzeniem działalnoÊci gospodarczej,

10) powstałe na skutek uszkodzenia, zniszczenia,
zaginí cia lub utraty jakichkolwiek przedmiotów
lub rzeczy nale˝àcych do osób trzecich, a u˝ywa-
nych, przechowywanych lub przyj́ tych do naprawy
przez Ubezpieczonego lub osoby bliskie,

11) powstałe wskutek niewykonania lub nienale˝ytego
wykonania jakiejkolwiek umowy,

12) obj́ te odpowiedzialnoÊcià cywilnà rozszerzonà lub
przyj́ tà na podstawie jakiejkolwiek umowy, w takim
zakresie, w jakim odbiega to od odpowiedzialnoÊci
okreÊlonej obowiàzujàcymi przepisami prawa,

13) polegajàce na zapłacie wszelkiego rodzaju kar
piení ˝nych, grzywien sàdowych i kar administra-
cyjnych, podatków, nale˝noÊci publicznoprawnych,

14) zwiàzane z naruszeniem praw autorskich, paten-
tów, znaków towarowych i nazw fabrycznych,

15) wyrzàdzone w Êrodowisku przez jego zanieczysz-
czenie oraz w drzewostanie lasów i parków,



16) powstałe w zwiàzku z u˝ywaniem i posiadaniem
broni siecznej, kłujàcej, palnej oraz amunicji lub
materiałów wybuchowych w rozumieniu odpo-
wiednich przepisów prawa,

17) powstałe w mieniu, z którego Ubezpieczony lub
osoba bliska korzystała na podstawie umowy
najmu, dzier˝awy, u˝yczenia, u˝ytkowania, prze-
chowania, umowy leasingu oraz umowy o korzy-
stanie z usług hotelu lub podobnego zakładu.

6. Ponadto w Ubezpieczeniu OdpowiedzialnoÊci Cywilnej
w ˚yciu Prywatnym ochrona ubezpieczeniowa nie
obejmuje roszczeƒ dochodzonych w post´powaniu
karnym.

7. W Ubezpieczeniu OdpowiedzialnoÊci Cywilnej w ˚yciu
Prywatnym BRE Ubezpieczenia TU nie ponosi równie˝
odpowiedzialnoÊci za szkody, których wartoÊç w mo-
mencie ustalenia wysokoÊci odszkodowania nie prze-
kracza 200 PLN.

§ 8

Regres Ubezpieczeniowy

1. Z dniem wypłaty odszkodowania przechodzi na BRE
Ubezpieczenia TU przysługujàce Ubezpieczonemu rosz-
czenie do osoby odpowiedzialnej za szkod ,́ do wysokoÊci
wypłaconego odszkodowania. Je˝eli BRE Ubezpiecze-
nia TU pokryło tylko cz´Êç szkody, Ubezpieczonemu
przysługuje do pozostałej cz´Êci pierwszeƒstwo za-
spokojenia przed roszczeniem BRE Ubezpieczenia TU.

2. Ubezpieczony obowiàzany jest dostarczyç BRE Ubezpie-
czenia TU wszelkie informacje i dokumenty oraz dokonaç
czynnoÊci niezb´dnych dla skutecznego dochodze-
nia praw przez BRE Ubezpieczenia TU okreÊlonych
w ust. 2.

3. W razie zrzeczenia si´ przez Ubezpieczonego bez
zgody BRE Ubezpieczenia TU praw przysługujàcych
mu do osób trzecich, BRE Ubezpieczenia TU mo˝e
odmówiç wypłaty odszkodowania w całoÊci lub cz´Êci,
a w przypadku, gdy odszkodowanie zostało ju˝ wypła-
cone podlega ono zwrotowi w całoÊci lub cz´Êci.

4. Je˝eli w Ubezpieczeniu Utraty Gotówki Pobranej z Ban-
komatu Ubezpieczony odzyska utraconà gotówk´
ju˝ po wypłacie odszkodowania przez BRE Ubezpie-
czenia TU, obowiàzany jest do zwrotu uzyskanego
odszkodowania.

UBEZPIECZENIE HOME
ASSISTANCE ORAZ INFOLINIA

PRAWNA
§ 9

Przedmiot ubezpieczenia

1. Przedmiotem ubezpieczenia w ramach Home Assi-
stance i Infolinii Prawnej jest organizacja albo organizacja
i pokrycie kosztów Êwiadczeƒ assistance okreÊlonych
w OWU, Êwiadczonych na rzecz Ubezpieczonego za po-
Êrednictwem Centrum Pomocy w przypadku wystàpienia
zdarzenia obj́ tego ochronà ubezpieczeniowà w czasie
trwania odpowiedzialnoÊci BRE Ubezpieczenia TU.

2. Zdarzeniem obj´tym ochronà ubezpieczeniowà, które
uzasadnia realizacj́ Êwiadczenia assistance w zakresie
Home Assistance, jest:

1) powstanie szkody w mieniu znajdujàcym sí w miej-
scu zamieszkania Ubezpieczonego w nast´pstwie
kradzie˝y z włamaniem lub zdarzenia losowego,

2) awaria sprz´tu AGD/RTV/PC znajdujàcego si´
w miejscu zamieszkania.

3. Ubezpieczony (lub w jego imieniu inna osoba) zobo-
wiàzany jest zgłosiç zaistniałe zdarzenie obj́ te ochronà
ubezpieczeniowà do Centrum Pomocy.

4. Z uwagi na fakt, ˝e realizacja Êwiadczeƒ assistance
odbywa sí w aktualnym miejscu zamieszkania, Ubezpie-
czony ma obowiàzek ka˝dorazowo poinformowania Ubez-
pieczajàcego o zmianie adresu miejsca zamieszkania.

§ 10

Zakres ubezpieczenia w ramach Home Assistance

1. W razie powstania szkody w miejscu zamieszkania,
w wyniku wystàpienia zdarzenia losowego lub kradzie˝y
z włamaniem, Centrum Pomocy w ramach Home Assi-
stance zorganizuje nast´pujàce Êwiadczenie assistance:

1) Interwencja specjalisty domowego – w celu usu-
ní cia szkody Centrum Pomocy organizuje i pokrywa
do ustalonego limitu koszty dojazdu oraz robocizny
specjalisty odpowiedniego ze wzgl´du na rodzaj
szkody (Êlusarza, hydraulika, elektryka, dekarza,
murarza, glazurnika, malarza, stolarza, szklarza,
technika urzàdzeƒ grzewczych i klimatyzacyjnych).
Koszty cz´Êci zamiennych (lub u˝ytych mate-
riałów) niezb´dnych do usuni´cia szkody ponosi
Ubezpieczony.

2. Je˝eli w nast´pstwie wystàpienia zdarzenia losowego
lub kradzie˝y z włamaniem w miejscu zamieszkania
istnieje potrzeba zabezpieczenia ocalałego mienia,
Centrum Pomocy organizuje (do wyboru przez Ubezpie-
czonego) jedno ze Êwiadczeƒ assistance, opisanych
w pkt 1) – 3):

1) Dozór mienia – Centrum Pomocy organizuje i po-
krywa do ustalonego limitu koszty dozoru mienia
przez profesjonalnà firm´ ochroniarskà od momentu
zgłoszenia włamania lub zdarzenia losowego przez
Ubezpieczonego;

2) Transport mienia – je˝eli na skutek zdarzenia
losowego lub kradzie˝y z włamaniem miejsce
zamieszkania Ubezpieczonego nie nadaje sí do za-
mieszkania, Centrum Pomocy organizuje i pokrywa
do ustalonego limitu koszty przewiezienia mienia
Ubezpieczonego z miejsca zamieszkania do miejsca
wskazanego przez Ubezpieczonego na teryto-
rium RP;

3) Przechowanie mienia – je˝eli na skutek zdarzenia
losowego lub kradzie˝y z włamaniem miejsce
zamieszkania nie nadaje si´ do zamieszkania,
Centrum Pomocy organizuje i pokrywa do usta-
lonego limitu koszty przechowania mienia Ubez-
pieczonego w przechowalni mienia w RP.

3. W razie awarii sprz´tu AGD/RTV/PC w miejscu zamiesz-
kania, Centrum Pomocy zorganizuje nast´pujàce Êwiad-
czenie assistance:

1) Interwencja specjalisty w zakresie napraw
sprz´tu AGD/RTV/PC – Centrum Pomocy orga-
nizuje i pokrywa do ustalonego limitu koszty do-
jazdu do miejsca zamieszkania i koszty robocizny
odpowiedniego specjalisty w celu naprawy sprz´tu
AGD/RTV/PC. W sytuacji, gdy naprawa sprz´tu
AGD/RTV/PC jest niemo l̋iwa w miejscu zamiesz-
kania, Centrum Pomocy organizuje i pokrywa
i w ramach ustalonego limitu koszty transportu
do i od zewn´trznego usługodawcy oraz koszty
robocizny. Koszt cz´Êci zamiennych pokrywa Ubez-
pieczony. Warunkiem dokonania naprawy jest
udokumentowanie przez Ubezpieczonego roku
produkcji uszkodzonego sprz´tu AGD/RTV/PC
poprzez przedstawienie dowodu zakupu, gwa-
rancji lub innego dokumentu potwierdzajàcego wiek
sprz´tu AGD/RTV/PC, z zastrze˝eniem, ˝e w przy-
padku wàtpliwoÊci, wiek sprz´tu mo˝e zostaç
zweryfikowany tak˝e przez przybyłego specjalist´
w oparciu o prawdopodobieƒstwo wyprodukowania
danego modelu sprz´tu AGD/RTV/PC w odpo-
wiednim roku;

4. Informacja o sieci usługodawców – Dodatkowo Cen-
trum Pomocy udzieli na ˝yczenie Ubezpieczonego nast -́
pujàcych informacji o podmiotach Êwiadczàcych nast´-
pujàce usługi: Êlusarskie, hydrauliczne, elektryczne,
dekarskie, szklarskie, stolarskie, murarskie, dotyczàce
urzàdzeƒ i instalacji grzewczych oraz klimatyzacyjnych,
malarskie, glazurnicze oraz parkieciarskie.

§ 11

Zakres ubezpieczenia w ramach Infolinii Prawnej

1. W ramach infolinii Prawnej Centrum Pomocy zapewnia
na ˝yczenie Ubezpieczonego nast´pujàce Êwiadczenia
informacyjne:

1) Telefoniczna informacja prawna dotyczàca kwestii

prawnych z zakresu ˝ycia codziennego udzielana
przez prawników obejmujàca:

a) prawo cywilne,

b) prawo ubezpieczeniowe (z wyłàczeniem relacji
Ubezpieczonego z BRE Ubezpieczenia TU
lub Ubezpieczajàcym),

c) prawo podatkowe dotyczàce osób fizycznych,

d) prawo mieszkaniowe,

e) prawo pracy,

f) prawo konsumenckie.

2) Przesłanie na adres e-mail lub numer faxwska-
zany przez Ubezpieczonego:

a) aktu prawnego (ustawa, rozporzàdzenie,
uchwała),

b) wzorca umowy (umowa sprzeda˝y, najmu,
dzier˝awy, po˝yczki, darowizny, o prac´,
o dzieło, zlecenia).

3) Udzielanie informacji teleadresowych dotyczà-
cych:

a) biur podatkowych,

b) sàdów,

c) prokuratur,

d) kancelarii adwokackich,

e) kancelarii radcowskich,

f) kancelarii notarialnych.

4) Umawianie wizyt w kancelariach prawnych
i biurach podatkowych.

2. Âwiadczenie informacyjne, o którym mowa w ust. 1
pkt 2) powy˝ej, realizowane jest w sposób nast´pujàcy:

1) Centrum Pomocy po otrzymaniu telefonicznego
zgłoszenia Ubezpieczonego przekazuje mu ˝àdany
wzór umowy lub ˝àdany zakres informacji co do
właÊciwych przepisów,

2) Informacja o właÊciwych przepisach przekazywana
jest w formie wyciàgu z właÊciwego aktu praw-
nego wskazanego wraz z jego ogólnà interpretacjà
prawnà,

3) Centrum Pomocy, w terminie do 2 (dwóch) dni
roboczych od dnia telefonicznego zgłoszenia do
Centrum Pomocy, realizuje Êwiadczenie informa-
cyjne przesyłajàc Ubezpieczonemu treÊç odpo-
wiedzi na wskazany przez niego adres e-mail lub
numer fax.

3. Informacje udzielane w ramach Infolinii Prawnej majà
charakter ogólno-informacyjny, nie stanowià porady
prawnej, nie mogà byç traktowane jako ostateczna
ekspertyza prawna, ani te˝ nie mogà byç podstawà
roszczeƒ Ubezpieczonego.

§ 12

Suma ubezpieczenia

1. WysokoÊç sum ubezpieczenia oraz limity Êwiadczeƒ
ustalane sà na okres jednego roku ubezpieczeniowego.

2. W ramach Ubezpieczenia Home Assistance oraz Infolinii
Prawnej sumy ubezpieczenia dla poszczególnych
rodzajów Êwiadczeƒ assistance i informacyjnych oraz
maksymalna liczba nale˝nych Êwiadczeƒ w roku ubez-
pieczeniowym przedstawiajà poni̋ sze tabele:

1) HOME ASSISTANCE:

ÂWIADCZENIE ASSISTANCE
Liczba nale˝nych Êwiadczeƒ Limit na
w roku ubezpieczeniowym 1 zdarzenie

Interwencja specjalisty domowego
w przypadku szkody w miejscu ubezpieczenia na skutek 2 500 PLN
zdarzenia losowego lub kradzie˝y z włamaniem

Dozór mienia

Transport mienia 1 1000 PLN

Przechowanie mienia

Interwencja specjalisty w zakresie
napraw sprz´tu AGD/RTV/PC 2 500 PLN
w przypadku awarii sprz´tu AGD/RTV/PC

Informacja o sieci usługodawców
na ˝yczenie Ubezpieczonego bez limitu nie dotyczy

2) INFOLINIA PRAWNA

INFOLINIA PRAWNA Liczba nale˝nych Êwiadczeƒ

Âwiadczenia informacyjne w roku ubezpieczeniowym

informacje dost´pne przez 24 h, 7 dni w tygodniu bez limitu

Âwiadczenia zamienne:

(w przypadku zdarzenia
losowego lub kradzie˝y
z włamaniem)



§ 13

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

Home Assistance

1. W ramach Home Assistance w przypadku powstania
zdarzenia obj́ tego ochronà ubezpieczeniowà, Ubez-
pieczony powinien zapobiec w miar´ mo l̋iwoÊci zwí k-
szaniu sí szkody i ograniczyç konsekwencje zdarzenia.

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

1) imí i nazwisko Posiadacza karty oraz 6 pierwszych
i 4 ostatnie cyfry numeru karty,

2) adres miejsca zamieszkania,

3) numer PESEL lub numeru paszportu Ubezpie-
czonego,

4) numer telefonu, pod którym mo˝na skontaktowaç
si´ z Ubezpieczonym lub wskazanà przez niego
osobà,

5) krótki opis zdarzenia oraz rodzaj potrzebnej
pomocy,

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

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

3. Ponadto Ubezpieczony powinien:

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

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

3) nie powierzaç wykonania Êwiadczeƒ innym osobom,
do których spełnienia zobowiàzane jest BRE Ubez-
pieczenia TU, chyba ˝e Centrum Pomocy nie przy-
stàpi do spełniania Êwiadczenia w okresie dwóch
godzin od zawiadomienia o szkodzie albo awarii
sprz´tu AGD/RTV/PC (w razie braku innych uzgod-
nieƒ pomí dzy Ubezpieczonym a Centrum Pomocy)
lub wyrazi zgod´ na spełnienie Êwiadczenia assi-
stance przez innà osob´,

4) współdziałaç z Centrum Pomocy w zakresie nie-
zb´dnym do realizacji Êwiadczenia assistance.

4. Je˝eli Ubezpieczony umyÊlnie lub wskutek ra˝àcego
niedbalstwa nie dopełnił któregokolwiek z postanowieƒ
okreÊlonych w ust. 1-3 powy˝ej, co uniemo˝liwi wyko-
nanie spełnienia Êwiadczenia assistance, BRE Ubez-
pieczenia TU mo˝e odmówiç organizacji Êwiadczeƒ
assistance okreÊlonych w OWU.

5. Centrum Pomocy, po otrzymaniu zgłoszenia, przyst´puje
niezwłocznie do organizacji pomocy i realizacji Êwiad-
czenia assistance, bioràc pod uwag´ dyspozycje Ubezpie-
czonego i mo l̋iwoÊci lokalne.

6. W przypadku, gdy Centrum Pomocy nie przystàpi do
spełnienia Êwiadczenia assistance w okresie dwóch
godzin od zawiadomienia o szkodzie albo awarii sprz´tu
AGD/RTV/PC lub wyrazi zgod´ na spełnienie Êwiadczenia
assistance przez innà osob ,́ Centrum Pomocy dokona
zwrotu Ubezpieczonemu kosztów realizacji Êwiadczenia
assistance do wysokoÊci sumy ubezpieczenia, stosujàc
ceny rynkowe w danym regionie RP.

§ 14

Wyłàczenia odpowiedzialnoÊci
w ramach Home Assistance

1. BRE Ubezpieczenia TU nie odpowiada za jakiekolwiek
szkody na osobie lub mieniu zaistniałe w zwiàzku ze re-
alizowanymi Êwiadczeniami assistance wykonywanymi
przez usługodawców zewn´trznych na zlecenie Cen-
trum Pomocy.

2. BRE Ubezpieczenia TU nie pokrywa kosztów poniesio-
nych przez Ubezpieczonego bez powiadomienia i zezwole-
nia Centrum Pomocy, nawet jeÊli sà obj´te ochronà
ubezpieczeniowà i mieszczà sí w granicach i sumach
ubezpieczenia, okreÊlonych w niniejszych OWU.

3. OdpowiedzialnoÊç w zakresie jakoÊci i sposobu wykonania
Êwiadczeƒ assistance oraz odpowiedzialnoÊç cywilnà
za zorganizowane przez Centrum Pomocy Êwiadczenia
assistance okreÊlone w niniejszych OWU ponoszà ka˝-
dorazowo zewn´trzni usługodawcy.

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

1) działaniami wojennymi, wewn´trznymi zamieszkami
i rozruchami, strajkami, aktami terroru, działaniem
energii jàdrowej, trz´sieniem ziemi oraz skutkami
działania materiałów rozszczepialnych,

2) spo˝yciem przez Ubezpieczonego alkoholu, narko-
tyków lub innych Êrodków odurzajàcych,

3) umyÊlnym działaniem Ubezpieczonego; w razie
ra˝àcego niedbalstwa Êwiadczenie assistance
nie nale˝y si´, chyba ˝e spełnienie Êwiadczenia
assistance odpowiada w danych okolicznoÊciach
wzgĺ dom słusznoÊci,

4) umyÊlnym działaniem osoby, z którà Ubezpieczony
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,

5) prowadzeniem przez Ubezpieczonego działalnoÊci
gospodarczej w miejscu zamieszkania,

6) remontami i bie˝àcymi naprawami przeprowadza-
nymi w miejscu zamieszkania,

7) szkodami górniczymi w rozumieniu prawa górni-
czego,

8) szkodami powstałymi w wyniku rozłàczenia lub
przerwy w funkcjonowaniu urzàdzeƒ wodno-kana-
lizacyjnych, do naprawy których zobowiàzane sà
właÊciwe słu˝by publiczne lub administrator budyn-
ku, w którym znajduje sí miejsce zamieszkania,

9) szkodami powstałymi wskutek zawilgocenia miejsca
zamieszkania w wyniku zalania wodà pochodzàcà
z opadów atmosferycznych poprzez niezabezpie-
czone otwory, je˝eli obowiàzek konserwacji tych
urzàdzeƒ, instalacji czy elementów budynku nale˝ał
do Ubezpieczonego,

10) szkodami powstałymi wskutek przenikania wód
gruntowych,

11) samobójstwem lub próbà samobójstwa Ubezpie-
czonego, jak i osób bliskich,

12) uczestnictwem Ubezpieczonego w bójce z wyłà-
czeniem przypadku obrony koniecznej,

13) uszkodzeniami kanalizacji, rur instalacyjnych,
gazowych i wodociàgowych oraz podziemnych
linii energetycznych oraz wszystkich tych instalacji,
za napraw´ lub konserwacje, których odpowiadajà
administracja miejsca zamieszkania lub właÊciwe
słu˝by pogotowia technicznego, wodno-kanaliza-
cyjnego, gazowego lub energetycznego,

14) szkodami w mieniu znajdujàcym si´ w miejscu
zamieszkania lub awarià sprz´tu AGD/RTV/PC,
zaistniałymi przed rozpocz´ciem ochrony ubez-
pieczeniowej w stosunku do danego Ubezpieczo-
nego na podstawie OWU.

5. BRE Ubezpieczenia TU nie ponosi odpowiedzialnoÊci za:

1) nieudzielenie informacji lub niezorganizowanie Êwiad-
czenia assistance, gwarantowanego w niniejszych
OWU, z powodu działania siły wy˝szej,

2) ewentualne opóênienia zaistniałe z przyczyn ze-
wn´trznych niezale˝nych od BRE Ubezpieczenia TU
(w tym zjawisk meteorologicznych) mogàcych
powodowaç brak mo l̋iwoÊci realizacji Êwiadczenia
assistance przez usługodawców zewn´trznych
na zlecenie Centrum Pomocy.

§ 15

Wyłàczenia odpowiedzialnoÊci
w ramach Infolinii Prawnej

1. BRE Ubezpieczenia TU nie ponosi odpowiedzialnoÊci
za skutki, które poniósł Ubezpieczony w zwiàzku z udzie-
leniem informacji prawnej lub zastosowaniem si´
do niej przez Ubezpieczonego. Ubezpieczonemu nieprzy-
sługujà ˝adne roszczenia w zwiàzku z otrzymaniem ta-
kiej informacji lub skutkami zastosowania sí do niej.

2. Centrum Pomocy nie udzieli informacji prawnych, je˝eli
zapytanie dotyczy działalnoÊci gospodarczej czy te˝
relacji Ubezpieczonego z Ubezpieczajàcym lub z BRE
Ubezpieczenia TU.

POSTANOWIENIA WSPÓLNE
§ 16

Zawarcie Umowy Ubezpieczenia

1. Umow´ Ubezpieczenia uwa˝a sí za zawartà z dniem
okreÊlonym w polisie generalnej.

2. Umow´ Ubezpieczenia zawiera sí na czas nieokreÊlony.

§ 17

Rozwiàzanie Umowy Ubezpieczenia

1. Umowa Ubezpieczenia mo˝e byç rozwiàzana w ka˝dym
czasie, poprzez zło˝enie przez jednà ze stron pisemnego
oÊwiadczenia o wypowiedzeniu, z zachowaniem 3-mie-
sí cznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec
miesiàca kalendarzowego.

2. Ubezpieczajàcy ma prawo do odstàpienia od Umowy
Ubezpieczenia w terminie 7 dni od jej zawarcia.

3. Odstàpienie od Umowy Ubezpieczenia nast´puje na pod-
stawie pisemnego oÊwiadczenia Ubezpieczajàcego.

4. Wypowiedzenie lub odstàpienie od Umowy Ubezpieczenia
nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku zapłaty składki
za okres, w którym BRE Ubezpieczenia TU udzielało
ochrony ubezpieczeniowej.

§ 18

Przystàpienie do Umowy Ubezpieczenia

1. Do Umowy Ubezpieczenia mo˝e przystàpiç ka˝dy Posia-
dacz karty, który ukoƒczył 18. rok ˝ycia a jednoczeÊnie
nie ukoƒczył 70. roku ˝ycia.

2. Do Umowy Ubezpieczenia nie mogà przystàpiç posiada-
cze kart dodatkowych, wydawanych w ramach umowy
o korzystanie z karty na wniosek Posiadacza karty.

3. Posiadacz karty przyst´puje do Umowy Ubezpieczenia
poprzez zło˝enie oÊwiadczenia woli o przystàpieniu do
Umowy Ubezpieczenia formie pisemnej, elektronicznej
za pomocà internetowego serwisu transakcyjnego Ubez-
pieczajàcego, o ile Ubezpieczajàcy udost´pni takà funk-
cjonalnoÊç, lub przez telefon.

4. Przed przystàpieniem Posiadacza karty do Umowy Ubez-
pieczenia, Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany do udost´p-
nienia Posiadaczowi karty treÊci niniejszych OWU.

§ 19

Ochrona ubezpieczeniowa

1. W stosunku do poszczególnych Ubezpieczonych ochro-
na ubezpieczeniowa rozpoczyna sí od pierwszego dnia
miesiàca kalendarzowego, nast´pujàcego bezpoÊrednio
po miesiàcu, w którym Ubezpieczony wyraził zgod´
na przystàpienie do Umowy Ubezpieczenia, pod warun-
kiem aktywacji Karty oraz opłacenia składki.

2. Ochrona ubezpieczeniowa trwa przez okres jednego
miesiàca kalendarzowego i jest automatycznie przedłu-
˝ana na kolejne miesiàce kalendarzowe, pod warunkiem
opłacenia składki.

3. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do poszcze-
gólnych Ubezpieczonych wygasa:

1) z dniem rozwiàzania umowy o korzystanie z karty,

2) z dniem rozwiàzania Umowy Ubezpieczenia,

3) ostatniego dnia miesiàca kalendarzowego, za który
dokonano płatnoÊci składki za danà Kart´, o ile nie
została opłacona składka na kolejny miesiàc,

4) z dniem Êmierci Ubezpieczonego,

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

6) z dniem utraty wa˝noÊci Karty,

7) w przypadku rezygnacji Ubezpieczonego z automa-
tycznego przedłu˝enia ochrony ubezpieczeniowej,
z dniem okreÊlonym w § 20,

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

4. Rozwiàzanie Umowy Ubezpieczenia nie powoduje wyga-
Êní cia ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do Posia-
daczy kart obj́ tych ochronà ubezpieczeniowà do zakoƒ-
czenia okresu, za który została opłacona składka ubez-
pieczeniowa.

5. 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 straciła wa˝noÊç.

§ 20

Rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej

1. Ubezpieczony ma prawo zrezygnowaç z automatycz-
nego przedłu˝enia ochrony ubezpieczeniowej w ka˝dym
momencie jej trwania. Ubezpieczony składa w tym celu
Ubezpieczajàcemu oÊwiadczenie o rezygnacji z ochrony
ubezpieczeniowej na kolejny miesí czny okres, w formie
pisemnej lub elektronicznej za pomocà internetowego
serwisu transakcyjnego Ubezpieczajàcego, o ile Ubez-
pieczajàcy udost´pni takà funkcjonalnoÊç.

2. W przypadku rezygnacji z automatycznego przedłu˝enia
ochrony ubezpieczeniowej na kolejny miesiàc kalendarzo-
wy, ochrona ubezpieczeniowa b´dzie trwała do koƒca
okresu, za który została zapłacona składka.

3. W przypadku rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej
Ubezpieczony mo˝e ponownie przystàpiç do Umowy
Ubezpieczenia nie wczeÊniej ni̋ po upływie 12 miesí cy
od dnia wygaÊni´cia ochrony ubezpieczeniowej.

§ 21

Składka

1. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest opłacaç składk´
za wszystkich Ubezpieczonych w terminach i wysokoÊci
okreÊlonych w polisie generalnej na rachunek bankowy
wskazany przez BRE Ubezpieczenia TU.

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

1) okres odpowiedzialnoÊci BRE Ubezpieczenia TU,

2) liczb´ Kart,

3) wysokoÊci poszczególnych sum ubezpieczenia
i liczb´ nale˝nych Êwiadczeƒ w roku ubezpiecze-
niowym,

4) inne czynniki wpływajàce na prawdopodobieƒstwo
wystàpienia zdarzenia ubezpieczeniowego.



3. BRE Ubezpieczenia TU ponosi odpowiedzialnoÊç z tytułu
wystàpienia zdarzenia ubezpieczeniowego wyłàcznie
w odniesieniu do tych Ubezpieczonych, za których
została opłacona składka ubezpieczeniowa.

§ 22
Postanowienia koƒcowe

1. Je˝eli Ubezpieczony nie zgadza sí z decyzjami BRE Ubez-
pieczenia TU co do odmowy lub wysokoÊci Êwiadczenia
albo wnosi inne skargi lub za˝alenia, mo˝e wystàpiç
do BRE Ubezpieczenia TU z wnioskiem o ponowne rozpa-
trzenie sprawy.

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

3. Ponadto, je˝eliUbezpieczony lubUposa˝onynie zgadzasí
z decyzjami BRE Ubezpieczenia TU co do odmowy lub wy-
sokoÊci Êwiadczenia, mo˝e wnieÊç skarg´ lub za˝alenie
doRzecznikaUbezpieczonychdziałajàcego zgodnie z prze-
pisami ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o nadzorze
ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubez-
pieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153 z póên. zm.).

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

5. Powództwo o roszczenie wynikajàce z Umowy Ubezpie-
czenia mo˝na wytoczyç albo według przepisów o właÊci-
woÊciogólnejalboprzedsàdwłaÊciwydlamiejscazamiesz-
kania lub siedziby Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego,
Uposa˝onego lub Uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia.

6. Roszczenia z Umowy Ubezpieczenia podlegajà jurysdykcji
sàdów polskich.

7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami OWU
stosuje si´ przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu
Cywilnego, ustawy o działalnoÊci ubezpieczeniowej oraz
innych obowiàzujàcych aktów prawnych.

8. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialno-
Êci Cywilnej w ˚yciu Prywatnym, Utraty Gotówki Pobranej
z Bankomatu, Home Assistance oraz Infolinii Prawnej
„MultiKomfort” dla Posiadaczy kart BRE Banku SA wy-
danych przez MultiBank zostały zatwierdzone uchwałà
Zarzàdu BRE Ubezpieczenia TU nr BRE/TU/2009/10/2/14
z dnia 26.10.2009 r. i wchodzà w ˝ycie z dniem
13.11.2009 r.

W przypadku zajÊcia zdarzenia
z tytułu Ubezpieczenia

OdpowiedzialnoÊci Cywilnej w ˚yciu
Prywatnym prosimy o kontakt  

z Centrum Pomocy BRE Ubezpieczenia
pod nr tel. 0 801 884 444,

+48 (22) 459 10 00.

W przypadku zajÊcia zdarzenia
z tytułu Ubezpieczenia Utraty
Gotówki Pobranej z Bankomatu
prosimy o kontakt z multilinià
pod nr tel. 0 801 300 000,

+48 (42) 6 300 000.

W zakresie Home Assistance
i Infolinii Prawnej prosimy o kontakt

z Centrum Pomocy MultiBanku
pod nr tel. +48 (22) 205 50 63.

Prosimy pami´taç, ˝e miejscem
realizacji Êwiadczeƒ

Home Assistance jest miejsce
zgłoszone Bankowi jako adres

do korespondencji

Nr polisy generalnej – 9000067

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

BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.

BRE Ubezpieczenia Towarzystwo 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.“

W związku z powyższym zmienia się nazwę „MultiBank” na „mBank”.
Zasady oferowania oraz obsługi produktów pozostają bez zmian.


