
§ 1
Postanowienia ogólne

1. NiniejszeOgólneWarunkiUbezpieczeniaUtratyGotówkiPobranej
z Bankomatu i Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym
dla Posiadaczy kart BRE Banku SA, zwane dalej OWU, mają za-
stosowanie do Umowy Ubezpieczenia zawartej pomiędzy BRE
UbezpieczeniaTowarzystwemUbezpieczeńiReasekuracjiSpółką
Akcyjną, zwaną dalej BRE Ubezpieczenia, a BRE BankiemSpółką
Akcyjną,zwanądalejBankiem.UmowatazwanajestdalejUmową
Ubezpieczenia.

2. Umowę Ubezpieczenia zawiera się na rachunek Posiadaczy kart
BRE Banku SA.

3. Zawarcie Umowy Ubezpieczenia zostanie potwierdzone przez
BRE Ubezpieczenia poprzez wystawienie Polisy Generalnej,
stanowiącej wrazz OWU integralną część Umowy Ubezpieczenia.

§ 2
Definicje pojęć

Terminy użyte w OWU oraz innych dokumentach związanych z OWU
oznaczają:

1) Ubezpieczający – Bank zawierający Umowę Ubezpieczenia
izobowiązanydoopłacaniaskładki;

2) Ubezpieczony–Posiadaczubezpieczonejkarty,któryprzystą-
piłdoUmowyUbezpieczenianapodstawieniniejszychOWU;

3) Umowa Ubezpieczenia – Umowa Ubezpieczenia zawarta
pomiędzyBankiemaBREUbezpieczenia,napodstawieposta-
nowieńniniejszychOWU,potwierdzonaPolisąGeneralną;

4) PolisaGeneralna–dokumentpotwierdzającyzawarcieUmowy
UbezpieczeniapomiędzyBREUbezpieczeniaaBankiem;

5) Sumaubezpieczenia–kwotastanowiącagórnylimitodpowie-
dzialności BRE Ubezpieczenia za wszystkie zdarzenia objęte
ochronąubezpieczeniowąztytułuubezpieczeniautratygo-
tówkipobranejzbankomatuwrokuubezpieczeniowym;

6) Sumagwarancyjna–kwotastanowiącagórnylimitodpowie-
dzialności BRE Ubezpieczenia za wszystkie zdarzenia objęte
ochroną ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia odpowie-
dzialności cywilnej w życiu prywatnym w roku ubezpieczenio-
wym;

7) Rok ubezpieczeniowy – każdy 12 miesięczny okres liczony
oddniarozpoczęciaochronyubezpieczeniowejwodniesieniu
dodanegoUbezpieczonegolubrocznicyjej rozpoczęcia;

8) Karta–elektronicznyinstrumentpłatniczywydanyprzezBank
napodstawieUmowyokorzystaniezkarty,wtymkartagłówna
ikartadodatkowa;

9) Osobybliskie–współmałżonek,konkubent,wstępni,zstępni,
rodzeństwo, teściowie, zięciowie, synowe, przysposabiający
iprzysposobieni,zktórymiUbezpieczonypozostajewewspól-
nymgospodarstwiedomowym;

10) Posiadaczkarty–osobafizycznauprawnionadoużytkowania
kartynapodstawieUmowyokorzystaniezkarty;

11) Rabunek–kradzieżgotówkiwwynikuzastosowaniaprzemocy
fizycznej lub groźby natychmiastowego jej użycia lub dopro-
wadzając Ubezpieczonego do stanu nieprzytomności albo
bezbronności, bezpośrednio po dokonaniu transakcji w ban-
komacie,oddzialebankulubinnejuprawnionejjednostcelub,
gdy zmuszono Ubezpieczonego do dokonania transakcji
wbankomaciezużyciemNumeruPIN,aUbezpieczonybezpo-
średnio przed zdarzeniem miał zamiar dokonania operacji
wbankomacie;

12) Sportyiaktywnościwysokiegoryzyka–alpinizm,wspinaczka
wysokogórska i skałkowa, baloniarstwo, lotniarstwo, motolot-
niarstwo, paralotniarstwo, szybownictwo oraz pilotowanie ja-
kichkolwiek statków powietrznych (zgodniezdefinicją ustawy
prawo lotnicze), rafting, skoki do wody lub inne sporty wodne
uprawianenarzekachgórskich,nurkowanieprzyużyciusprzę-
tu specjalistycznegoorazna tzw. bezdechu (Freediving),skoki
na gumowej linie, spadochroniarstwo, speleologia, sporty
motoroweimotorowodne,sportyisztukiwalki,myślistwo,jazda
konna,bobsleje,skokinarciarskie, jazdananartachwodnych,
kitesurfing,heliskiing,heliboarding,mountainboarding,parkur,
freerun,B.A.S.E. jumping,downhil,streetluge,udziałwwyści-
gachwszelkiegorodzaju,orazjazdachpróbnych,atakżepró-
bachszybkościowychpozalekkoatletykąipływaniem,atakże
uczestniczenie w wyprawach survivalowych lub wyprawach
do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami
klimatycznymiczyprzyrodniczymi;

13) Ekstremalnewarunkiklimatyczneczyprzyrodnicze–pustynia,
terenywysokogórskie(powyżej5500mn.p.m.),busz,tundra,
tajga, arktyka, antarktyka, dżungla, tereny lodowcowe i tereny
śnieżne wymagające użycia sprzętu zabezpieczającego lub
asekuracyjnego;

14) Terroryzm/sabotaż – nielegalne akcje indywidualne lub gru-
powe organizowane z pobudek politycznych, religijnych lub
ideologicznychskierowaneprzeciwkoosobomlubobiektom:

a) w celu zastraszenia ludności i dezorganizacji życia pu-
blicznego(terroryzm),

b) wceludezorganizacjifunkcjonowaniatransportupublicz-
nego,zakładówprodukcyjnychlubusługowych(sabotaż);

15) Wojna – wojna domowa, konflikt zbrojny z innym państwem,
bunt, przewrót, działanie sił zbrojnych, wprowadzenie stanu
wojennegolubwyjątkowego;

16) Zamieszki–gwałtownedemonstracjelubwrogieakcjeskiero-
waneprzeciwkowładzy,którychcelemjestzmianaistniejącego
porządkuprawnego;

17) Strajk–przerwawpracypodjętaprzezpracownikówwzamia-
rze wymuszenia spełnienia żądań o charakterze politycznym,
ekonomicznymlubsocjalnym;

18) Zastrzeżenie karty – nieodwołalne zablokowanie w systemie
możliwościkorzystaniazKartywsposób,któryzostałszczegó-
łowookreślonywwarunkachwydawaniaizasadachużywania
kartyokreślonychprzezBank;

19) Numer PIN – czterocyfrowy poufny numer, który łącznie z kar-
tą służy do elektronicznej identyfikacji Posiadacza lub Użyt-
kownikakartykredytowejprzydokonywaniutransakcji;

20) Ruchomościdomowe–mienieznajdującesięwNieruchomo-
ściistanowiącewyposażeniepomieszczeńlubsłużącedopro-
wadzeniagospodarstwadomowego,wtymantenyprzymoco-
wane na stałe do Nieruchomości stanowiące własność Ubez-
pieczonego lub osób bliskich, a także rzeczy osobiste osób
zamieszkujących Nieruchomość, stanowiące własność Ubez-
pieczonego lub osób bliskich: meble, dywany, lampy, firany,
zasłony,materace,poduszki,kołdry,pościel,sprzętzmechani-
zowany,urządzeniagospodarstwadomowego(równieżsprzęt
AGD do zabudowy), piecyki gazowe, futra i odzież skórzana,
odzieżiinneprzedmiotyosobistegoużytku,sprzętturystyczny,
sportowy i rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, wózki dziecięce,
rowery,zapasygospodarstwadomowego.

§ 3
Przedmiot i zakres ubezpieczenia

1. PrzedmiotemUbezpieczeniaUtratyGotówkiPobranejzBankomatu
jest gotówka znajdująca się w posiadaniu Posiadacza karty, wy-
płaconaprzezniegozbankomatu,oddziałówbankówlubinnych
uprawnionych jednostek przy użyciu ubezpieczonej karty.

2. Zakresochronyubezpieczeniowejobejmujeutratęubezpieczonej
gotówkinaskutekRabunkudokonanegowciągu2godzinodmo-
mentu pobrania gotówki przyużyciu Kartyzbankomatu, oddziału
banku lub innej uprawnionej jednostki.

3. Zakresem Ubezpieczenia Utraty Gotówki Pobranej z Bankomatu
objęte są zdarzenia zaistniałe na terytorium całego świata.

4. Przedmiotem Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej jestod-
powiedzialnośćcywilnaUbezpieczonegoiOsóbbliskichzaszkody
powstałewokresieubezpieczeniawskutekwykonywaniaprzeznich
czynności życia prywatnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Przezczynnościżyciaprywatnego,októrychmowawust.4, rozu-
mie się:

1) czynności związane z posiadaniem i użytkowaniem nieru-
chomości oraz używaniem ruchomości domowych,

2) opiekę nad dziećmi oraz innymi osobami zamieszkałymi
wspólnie z Ubezpieczonym, za których czyny Ubezpieczony
lub Osoba bliska ponosi odpowiedzialność z mocy prawa,

3) posiadanie przez Ubezpieczonego lub Osoby bliskie zwierząt
domowychzwyjątkiempsówowidocznychcechachnastępu-
jącychrasniezależnieodposiadaniarodowodu:amerykański
pit bull terrier, bojowy pies z Majorki, buldog amerykański,
dogargentyński,pieskanaryjski,tosainu,rottweiler,akbash,
owczarekanatolijski, moskiewski stróżujący, owczarekkau-
kaski,buldogangielski,doberman,niemieckiteriermyśliwski,
sealyhamterier,karelskipiesniedźwiedzi,płochaczniemiecki,
chow-chow, chart rosyjski długowłosy-borzoj, chart afgań-
ski-sloughi, chart perski-saluki,

4) rekreacyjne uprawianie sportu przez Ubezpieczonego lub
Osobybliskiezwyłączeniemsportówiaktywnościwysokiego
ryzyka,

5) używaniepojazdówbezwłasnegonapędu,któreniepodlegają
rejestracjiwrozumieniuprawaoruchudrogowymorazwózków
inwalidzkich lub dziecięcych,

6) używanie sprzętu pływającego dla własnych potrzeb.

§ 4
Przystąpienie do Umowy Ubezpieczenia

1. DoUmowyUbezpieczeniamożeprzystąpićkażdyPosiadaczkarty,
który ukończył 18 rok życia.

2. Posiadacz karty przystępuje do Umowy Ubezpieczenia poprzez
złożenie oświadczenia o przystąpieniu do UmowyUbezpieczenia
w formie pisemnej, przez telefon lub za pośrednictwem systemu
transakcyjnego, o ile Ubezpieczający udostępni taką funkcjonal-
ność.

3. PrzedprzystąpieniemPosiadaczakartydoUmowyUbezpieczenia,
Ubezpieczający jestzobowiązanydo udostępnienia Posiadaczowi
karty treści niniejszych OWU.

§ 5
Okres Ubezpieczenia

1. Umowa Ubezpieczenia zawarta jest na czas nieokreślony.
2. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia Umowy Ubezpie-

czenia w każdej chwili z zachowaniem 3-miesięcznego okresu
wypowiedzeniazeskutkiemnakoniecmiesiącakalendarzowego.

3. Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie
7 dni od jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy następuje na pod-
stawie pisemnego oświadczenia Ubezpieczającego.

4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Ubezpieczenia
oraz wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia nie zwalnia Ubez-
pieczającegozobowiązkuzapłatyskładkizaokres,wktórymBRE
Ubezpieczenia udzielało ochrony ubezpieczeniowej.

§ 6
Ochrona ubezpieczeniowa

1. OchronaubezpieczeniowawstosunkudokażdegoUbezpieczonego
trwa przez okres jednego miesiąca kalendarzowego.

2. W stosunku do każdego Ubezpieczonego ochrona ubezpiecze-
niowa rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzo-
wego, następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym Ubez-
pieczonyzłożyłoświadczenieoprzystąpieniudoUmowyUbezpie-
czenia pod warunkiem aktywacji karty.

3. Ochrona ubezpieczeniowa jest automatycznie przedłużana na
kolejne miesiące kalendarzowe.

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

1) z dniem rozwiązania Umowy o korzystanie z karty,

2) z dniem rozwiązania Umowy Ubezpieczenia, z zastrzeże-
niem ust. 5 poniżej,

3) z dniem śmierci Ubezpieczonego,

4) po upływie 14 dni od dnia zastrzeżenia karty,

5) z dniem utraty ważności karty,

6) z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, za któryzostała
opłacona składka, w przypadku gdy Ubezpieczony złożył
rezygnację,

7) zostatnimdniemmiesiącakalendarzowego,zaktóryprzypa-
dała niezapłacona składka.

5. Rozwiązanie Umowy Ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia
ochronyubezpieczeniowejwstosunkudoUbezpieczonychobjętych
ochroną ubezpieczeniową do zakończenia okresu, za któryzostała
opłacona składka ubezpieczeniowa.

6. W przypadku utraty ważności karty lub jej zastrzeżenia, o których
mowawust.4pkt.4)i5)powyżej,ochronaubezpieczeniowazostaje
automatycznie wznowiona z chwilą aktywacji nowej karty wydanej
w miejsce karty zastrzeżonej lub karty, która straciła ważność.

§ 7
Rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej

1. Ubezpieczony ma prawo zrezygnować z automatycznego prze-
dłużenia ubezpieczenia w każdym momencie trwania ochrony
ubezpieczeniowej.Ubezpieczonyskładawtymceluoświadczenie
orezygnacjizochronyubezpieczeniowejwformiepisemnej,przez
telefonlubzapośrednictwemsystemutransakcyjnego,oileUbez-
pieczający udostępni taką funkcjonalność.

2. WprzypadkurezygnacjizochronyubezpieczeniowejUbezpieczony
możeponownieprzystąpićdoUmowyUbezpieczenianiewcześniej
niż po upływie 12 miesięcy od dnia wygaśnięcia ochrony ubezpie-
czeniowejspowodowanej rezygnacją.

§ 8
Składka

1. Ubezpieczający zobowiązany jest opłacać składkę w terminach
iwysokościokreślonychwPolisieGeneralnejnarachunekbankowy
wskazany przez BRE Ubezpieczenia.

2. Składkę ustala się biorąc pod uwagę:

1) okres odpowiedzialności BRE Ubezpieczenia,

2) liczbę kart,

3) wysokości sumy ubezpieczenia i sumy gwarancyjnej,

4) inne czynniki wpływające na prawdopodobieństwo wystąpie-
niazdarzenia ubezpieczeniowego.

§ 9
Suma ubezpieczenia

1. W Ubezpieczeniu Utraty Gotówki Pobranej z Bankomatu suma
ubezpieczenia w roku ubezpieczeniowym w odniesieniu do jednej
karty wynosi 2.000 PLN.

2. WUbezpieczeniuOdpowiedzialnościCywilnejwŻyciuPrywatnym
suma gwarancyjna w roku ubezpieczeniowym w odniesieniu do
jednej karty wynosi 20.000 PLN.

§ 10
Wypłata odszkodowania

1. Zzastrzeżeniem górnego limitu odpowiedzialności określonego
w§9ust.1,wUbezpieczeniuUtratyGotówkiPobranejzBankomatu,
wysokośćodszkodowaniaustalasięwgwartościnominalnejutra-
conej gotówki.Wramach limitu odszkodowanie obejmuje także
poniesioneprzezUbezpieczonegokosztyprowizjizawypłatęutra-
conej gotówki.

2. Za podstawę do obliczenia kwoty odszkodowania z tytułu Ubez-
pieczenia Utraty Gotówki Pobranej z Bankomatu, w przypadku
roszczenia udokumentowanego rachunkami walutowymi, przyj-
mujesięśrednikursNBP,obowiązującywdniupowstaniaszkody.
Wysokość odszkodowania ustala się w kwocie odpowiadającej
rozmiarowi szkody w granicach sumy ubezpieczenia.
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3. Ubezpieczony w przypadku Rabunku gotówki pobranej z banko-
matu, oddziałów banków lub innych uprawnionych jednostek
przy użyciu karty, jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia
takiego faktu do jednostki policji, jednak nie później niż w okresie
48 godzin od momentu Rabunku, bądź od momentu powzięcia
informacji o dokonanym Rabunku.

4. Ubezpieczonypowinienzgłosićzajściezdarzeniaobjętegoochroną
ubezpieczeniową do BRE Ubezpieczenia niezwłocznie, nie póź-
niejjednakniżwciągu7dnioddatyzdarzenialuboddatypowzięcia
informacjiodokonanymRabunkulubpowzięciainformacjiorosz-
czeniu osoby trzeciej z tytułu Ubezpieczenia Odpowiedzialności
Cywilnej, które może być podstawą do wypłaty odszkodowania
na mocy niniejszych OWU.

5. Oprócz obowiązków określonych w ust. 3 i 4 Ubezpieczony jest
zobowiązanydodostarczeniadoBREUbezpieczenianastępujących
dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia roszczenia o wypłatę
odszkodowania:

1) wprzypadkuRabunkugotówkipobranejzbankomatu,oddzia-
łówbanków lub innych uprawnionych jednostekprzy użyciu
karty:

a) wypełniony formularz zgłoszenia szkody zawierający
opis okoliczności Rabunku gotówki,

b) kopie wyciągów stwierdzających pobranie gotówki
przy użyciu karty z bankomatu, oddziałów banków lub
z innej uprawnionej placówki lub potwierdzenie doko-
nania transakcji wydrukowane z systemu Banku,

c) raport policyjny zawierający klasyfikację zdarzenia lub
postanowienie prokuraturyo wszczęciu lubzakończeniu
śledztwa/dochodzenia w związku zzaistniałym zdarze-
niem,

d) zeznanieświadkaRabunku,jeżelitakiistnieje,zawierające
imięinazwisko,adreszamieszkania,nrdowodutożsamo-
ści lub nr ewidencyjny PESEL (jeżeli został nadany),

2) wprzypadkuszkodydotyczącejUbezpieczeniaOdpowiedzial-
ności Cywilnej:

a) wypełniony formularz zgłoszenia szkody zawierający
opis okoliczności jej powstania,

b) dokumentypotwierdzającewystąpienieszkodyniezbędne
doustaleniaodpowiedzialnościBREUbezpieczeniaalbo
wysokości odszkodowania, jeżeli w ich posiadaniu jest
Ubezpieczony,

c) na żądanie BRE Ubezpieczenia, Ubezpieczony zobowią-
zanyjestudzielićpełnomocnictwniezbędnychdoprowa-
dzeniasprawodszkodowawczych,wtympełnomocnictwa
procesowego, osobie wskazanej przez BRE Ubezpiecze-
nia, jeżeli w przypadku wyrządzenia przez Ubezpieczo-
negoszkodyposzkodowanywystąpiłnadrogęsądową.

6. W przypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu odpowiedzialności
cywilnej Ubezpieczony nie jest uprawniony do podejmowania
działańzmierzających do uznania izaspokojenia roszczeń ani też
zawarcia ugody z osobą poszkodowaną, chyba że BRE Ubezpie-
czenia wyrazi na to zgodę.

WprzypadkunaruszeniapowyższegopostanowieniaBREUbezpie-
czenia jestzwolnionezobowiązku świadczenia, chyba żezuwagi
na okoliczności sprawy Ubezpieczony lub osoba bliska nie mógł
postąpić inaczej.

7. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa
obowiązku określonego w ust. 4 BRE Ubezpieczenia może odpo-
wiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło
się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło BRE Ubezpieczenia
ustalenie okoliczności i skutków wypadku.

8. Pootrzymaniuzawiadomieniaozajściuzdarzeniaobjętegoochroną
ubezpieczeniową, BRE Ubezpieczenia podejmuje postępowanie
dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgło-
szonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także informuje
Ubezpieczonegopisemnie, jakiedokumentypozawymienionymi
w ust. 5 są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności BRE Ubez-
pieczenia lub ustalenia wysokości odszkodowania, jeżeli jest
to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.

9. BRE Ubezpieczenia wypłaci świadczenie w terminie 30 dni od daty
otrzymaniazawiadomieniaozajściuzdarzeniaubezpieczeniowego,
chyba że wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpo-
wiedzialności lub wysokości świadczenia w terminie 30 dni okazało
się niemożliwe. Wówczas świadczenie zostanie wypłacone w ciągu
14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności
wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, z tym że BRE Ubez-
pieczeniawypłacibezspornąwświetleprzedłożonychdokumentów
częśćświadczeniawterminie30dnioddatyotrzymaniazawiado-
mienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego.

10. WprzypadkuszkodyBREUbezpieczeniazwróciUbezpieczonemu,
wgranicachsumygwarancyjnejlubsumyubezpieczenia,poniesione
przezUbezpieczonegolubosobybliskieudokumentowanekoszty
wynikłezzastosowania wszelkich dostępnych mu środków w celu

zmniejszenia szkody oraz w celu zabezpieczenia bezpośrednio
zagrożonego mienia przed szkodą, jeżeli środki te były celo-
we, chociażby okazały się bezskuteczne.

11. W przypadku szkody z tytułu Ubezpieczenia Odpowiedzialności
CywilnejBREUbezpieczeniajestzobowiązanedowypłatyodszko-
dowaniawgranicachodpowiedzialnościcywilnejosóbobjętych
ochroną ubezpieczeniową wzakresie określonym w OWU, do wy-
sokości sumy gwarancyjnej ustalonej w OWU.

12. W przypadku szkody z tytułu Ubezpieczenia Odpowiedzialności
CywilnejBREUbezpieczeniapokryjerównieżkosztyobronysądowej
w sporze prowadzonym na polecenie lub za zgodą BRE Ubezpie-
czenia, koszty postępowania pojednawczego prowadzonego
w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi
– łącznie maksymalnie do 20% sumy gwarancyjnej.

13. OdszkodowanieztytułuUbezpieczeniaOdpowiedzialnościCywilnej
jest wypłacane osobie trzeciej poszkodowanej przez Ubezpie-
czonego.

§ 11
Wyłączenia odpowiedzialności

1. WprzypadkuUbezpieczeniaUtratyGotówkiPobranejzBankomatu
zochronyubezpieczeniowejwyłączonesązdarzenianiezgłoszone
przez Ubezpieczonego do jednostki policji.

2. PonadtoBREUbezpieczenianieponosiodpowiedzialnościzaszkody
powstałewskutek:
1) Wojny albo aktów Terroryzmu/sabotażu,
2) uczestnictwaUbezpieczonegowZamieszkachlubStrajkach,
3) umyślnego wyrządzenia szkody przez Ubezpieczonego lub

Osobę bliską,
4) czynu dokonanego przy pomocy podstępu popełnionego

przez Ubezpieczonego lub Osobę bliską.
3. JeżeliUbezpieczonywraziezajściawypadkuumyślnie lubwskutek

rażącego niedbalstwa nie użył dostępnych mu środków w celu
ratowaniaprzedmiotuubezpieczeniaorazzapobieżeniaszkodzie
lub zmniejszenia jej rozmiarów BRE Ubezpieczenia jest wolne
od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.

4. WubezpieczeniuOdpowiedzialnościCywilnejumowąniesąobjęte
również szkody powstałe w gotówce albo innych środkach płat-
niczych (krajowych i zagranicznych), papierach wartościowych,
dziełachsztuki,zbiorachfilatelistycznych,numizmatycznychibiblio-
filskich,dokumentach i rękopisach, programach komputerowych
indywidualnych i produkcji seryjnej oraz jakichkolwiek danych
zgromadzonychnanośnikachdanych,biżuterii,wyrobachzkamieni
lub metali szlachetnych i półszlachetnych oraz perłach, burszty-
nach i koralach.

5. W przypadku ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, BRE
Ubezpieczenianieponosiodpowiedzialnościrównieżzaszkody:
1) wyrządzone umyślnie,
2) powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego

lub Osób bliskich, chyba że zapłata odszkodowania odpo-
wiada w danych okolicznościach względom słuszności,

3) wyrządzone przez Ubezpieczonego Osobom bliskim,
4) wyrządzone przez Osoby bliskie Ubezpieczonemu,
5) spowodowane przezUbezpieczonego lub Osobybliskie, jeżeli

wchwilizdarzeniaznajdowalisięwstanienietrzeźwości lub
wstaniepoużyciualkoholu(wrozumieniuprzepisówUstawy
owychowaniuwtrzeźwościiprzeciwdziałaniualkoholizmowi)
lub środków odurzających, substancji psychotropowych oraz
środkówzastępczych(wrozumieniuprzepisówUstawyoprze-
ciwdziałaniu narkomanii) lub leków o podobnym działaniu,
a stan ten miał wpływ na powstanie lub rozmiar szkody,

6) co do których odpowiedzialność powinna zostać objęta
ochroną ubezpieczeniową na podstawie obowiązku ubez-
pieczenia odpowiedzialności cywilnej wynikającego z obo-
wiązujących przepisów prawa,

7) wynikłe z przeniesienia jakichkolwiek chorób,
8) wynikłeztytułuposiadanialubużytkowaniastatkówpowietrz-

nych,pojazdówsamochodowych,motocykli imotorowerów,
9) wynikłezuprawianiaSportówiaktywnościwysokiegoryzyka,
10) wynikłezuprawianiadyscyplinsportowychbędącychźródłem

dochodu Ubezpieczonego,
11) wynikłe w związku z wykonywaniem zawodu lub prowadze-

niem działalności gospodarczej,
12) powstałe na skutek uszkodzenia, zniszczenia, zaginięcia

lub utraty jakichkolwiekprzedmiotów lub rzeczynależących
do osób trzecich, a używanych, przechowywanych lub przy-
jętychdonaprawyprzezUbezpieczonegolubOsobybliskie,

13) powstałewskutekniewykonanialubnienależytegowykonania
jakiejkolwiek umowy,

14) objęte odpowiedzialnością cywilną rozszerzoną lub przyjętą
na podstawie jakiejkolwiekumowy, w takimzakresie, w jakim
odbiega to od odpowiedzialności określonej obowiązującymi
przepisami prawa,

15) polegające na zapłacie wszelkiego rodzaju kar pieniężnych,
grzywien sądowych i kar administracyjnych, podatków, należ-
nościpublicznoprawnych,

16) związane z naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków
towarowych i nazw fabrycznych,

17) wyrządzone w środowisku przezjegozanieczyszczenie oraz
w drzewostanie lasów i parków,

18) powstałe wzwiązkuzużywaniem i posiadaniem broni białej,
palnejorazamunicji lubmateriałówwybuchowychwrozumie-
niuodpowiednichprzepisówprawa,

19) powstałe w mieniu,zktórego Ubezpieczonykorzystał na pod-
stawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, przechowania,
użytkowania, umowy leasingu oraz umowy o korzystanie
zusłughotelu,motelu,zajazdu,pensjonatu,kampingu,domu
wycieczkowego, schroniska (w tym młodzieżowego), pola
biwakowego,pokojugościnnego,kwateryprywatnej lubgo-
spodarstwa agroturystycznego.

6. W Ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej BRE Ubezpieczenia
nie ponosi również odpowiedzialności za szkody, których wartość
w momencie ustalenia wysokości odszkodowania nie przekracza
200 złotych.

§ 12
Regres Ubezpieczeniowy

1. Z dniem wypłaty odszkodowania z mocy prawa przechodzi na BRE
Ubezpieczenia przysługujące Ubezpieczonemu roszczenie prze-
ciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, do wysokości
wypłaconego odszkodowania. Jeżeli BRE Ubezpieczenia pokryło
tylko część szkody, Ubezpieczonemu przysługuje, co do pozostałej
części roszczenia pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem
BRE Ubezpieczenia.

2. Ubezpieczony obowiązany jest udzielić BRE Ubezpieczenia po-
mocy przydochodzeniu roszczeń regresowych, w tym dostarczyć
odpowiednie dokumenty oraz udzielić niezbędnych informacji.

3. W razie zrzeczenia się lub ograniczenia przez Ubezpieczonego
bezzgodyBREUbezpieczenia praw przysługujących mu do osób
trzecich odpowiedzialnych za szkodę, BRE Ubezpieczenia może
odmówić wypłaty odszkodowania lub je odpowiednio zmniejszyć,
awprzypadku,gdyodszkodowaniezostałojużwypłaconepodlega
ono zwrotowi w całości lub części.

4. Jeżeli Ubezpieczony odzyska utraconą gotówkę już po wypłacie
odszkodowaniaprzezBREUbezpieczenia,obowiązanyjestdozwrotu
uzyskanego odszkodowania.

§ 13
Postanowienia końcowe

1. Jeżeli Ubezpieczony lub osoba uprawniona do wystąpienia z rosz-
czeniem nie zgadza się z decyzjami BRE Ubezpieczenia co do
odmowy zaspokojenia roszczenia lub wysokości przyznanego
odszkodowania bądź chciałby złożyć skargę lub zażalenie zwią-
zanezprzystąpieniemdoUmowylubjejwykonaniem,możeona
wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy skierowanym do
Zarządu BRE Ubezpieczenia.

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

3. WzakresieopodatkowaniaodszkodowańnależnychztytułuUmowy
zastosowanie mają odpowiednio obowiązujące przepisy prawa
podatkowego.

4. Powództwo o roszczenie wynikające z Umowy można wytoczyć
albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd
właściwydlamiejscazamieszkanialubsiedzibyUbezpieczającego,
Ubezpieczonego, lub uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia.

5. W sprawach, nieuregulowanych postanowieniami OWU stosuje
się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego, ustawy
o działalności ubezpieczeniowej oraz inne obowiązujące akty
prawne.

6. NiniejszeOgólneWarunkiUbezpieczeniaUtratyGotówkiPobranej
z Bankomatu i Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym
dla Posiadaczy kart BRE BankuSA zostałyzatwierdzone uchwałą
Zarządu BRE Ubezpieczenia nr BRE-TU/2013/7/1/1 z dnia
31.07.2013 r. i wchodzą w życie z dniem 02.09.2013 roku.

W przypadku zajścia zdarzenia
objętego ochroną ubezpieczeniową

prosimy o niezwłoczny kontakt
z Centrum Pomocy BRE Ubezpieczenia

pod nr tel.: 0 801 884 444,
+48 22 459 10 00.

Nr polisy generalnej 9000046

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.


