
§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Utraty Gotówki
Pobranej z Bankomatu i OdpowiedzialnoÊci Cywilnej w ẙciu
Prywatnym dla Posiadaczy kart BRE Banku SA, zwane
dalej OWU, majà zastosowanie do Umowy Ubezpieczenia
zawartej pomi´dzy BRE Ubezpieczenia Towarzystwem
Ubezpieczeƒ i Reasekuracji Spółkà Akcyjnà, zwanà dalej
BRE Ubezpieczenia, a BRE Bankiem Spółkà Akcyjnà,
zwanà dalejBankiem. Umowa ta zwana jest dalejUmowà
Ubezpieczenia.

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

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

§ 2
Definicje poj´ç

1. Na podstawie OWU, BRE Ubezpieczenia zobowiàzuje sí
wypłaciç odszkodowanie w przypadku zajÊcia zdarzenia
obj́ tego ochronà ubezpieczeniowà, na warunkach okreÊlo-
nych w niniejszych OWU.

2. 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 ubezpieczonej karty,
który przystàpił do Umowy Ubezpieczenia na pod-
stawie niniejszych OWU;

3) Umowa Ubezpieczenia – Umowa Ubezpieczenia
zawarta pomí dzy Bankiem a BRE Ubezpieczenia,
na podstawie postanowieƒ niniejszych OWU,
potwierdzona Polisà Generalnà;

4) Polisa Generalna – dokument potwierdzajàcy
zawarcie Umowy Ubezpieczenia pomi´dzy BRE
Ubezpieczenia a Bankiem i zawierajàcy szczegó-
łowe jej postanowienia;

5) Suma ubezpieczenia – kwota stanowiàca górny
limit odpowiedzialnoÊci BRE Ubezpieczenia za
wszystkie zdarzenia obj´te ochronà ubezpiecze-
niowà z tytułu ubezpieczenia utraty gotówki w roku
ubezpieczeniowym;

6) Suma gwarancyjna – kwota stanowiàca górny limit
odpowiedzialnoÊci BRE Ubezpieczenia za wszystkie
zdarzenia obj́ te ochronà ubezpieczeniowà z tytułu
ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej w ˝yciu
prywatnym w roku ubezpieczeniowym;

7) 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;

8) Karta – elektroniczny instrument płatniczy wydany
przez Bank na podstawie Umowy o korzystanie
z karty, w tym karta główna i karta dodatkowa;

9) Osoby bliskie – współmał̋ onek, konkubent, wst́ pni,
zst´pni, rodzeƒstwo, teÊciowie, zí ciowie, synowe,
przysposabiajàcy i przysposobieni, z którymi Ubez-
pieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie
domowym;

10) Posiadacz karty – osoba fizyczna uprawniona do
u˝ytkowania karty na podstawie Umowy o korzy-
stanie z karty;

11) Rabunek – kradzie˝ gotówki w wyniku zastosowania
przemocy fizycznej lub groêby natychmiastowego jej
u˝ycia lub doprowadzajàc Ubezpieczonego do stanu
nieprzytomnoÊci albo bezbronnoÊci, bezpoÊrednio
po dokonaniu transakcji w bankomacie, oddziale
banku lub innej uprawnionej jednostce lub, gdy
zmuszono Ubezpieczonego do dokonania transakcji
w bankomacie z u˝yciem Numeru PIN, a Ubezpie-
czony bezpoÊrednio przed zdarzeniem miał wyraêny
zamiar dokonania operacji w bankomacie;

12) Gotówka – pieniàdze tj. obiegowe banknoty i mo-
nety krajowe oraz waluty obce;

13) Sporty i aktywnoÊci wysokiego ryzyka – alpinizm,
wspinaczka wysokogórska i skałkowa, baloniar-
stwo, lotniarstwo, motolotniarstwo, paralotniar-
stwo, szybownictwo oraz pilotowanie jakichkolwiek
statków powietrznych (zgodnie z definicjà ustawy
prawo lotnicze), rafting, skoki do wody lub inne
sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, nur-
kowanie przy u˝yciu sprz´tu specjalistycznego oraz
na tzw. bezdechu (Freediving), skoki na gumowej
linie, spadochroniarstwo, speleologia, sporty moto-
rowe i motorowodne, sporty i sztuki walki, my-
Êlistwo, jazda konna, bobsleje, skoki narciarskie,
jazda na nartach wodnych, kitesurfing, heliskiing,
heliboarding, mountainboarding, parkur, free run,
B.A.S.E. jumping, downhil, streetluge, udział w wyÊci-
gach wszelkiego rodzaju, oraz jazdach próbnych,
a tak˝e próbach szybkoÊciowych poza lekkoatletykà
i pływaniem, a tak˝e uczestniczenie w wyprawach
survivalowych lub wyprawach do miejsc charaktery-
zujàcych sí ekstremalnymi warunkami klimatycz-
nymi czy przyrodniczymi;

14) Zastrze˝enie karty – nieodwołalne zablokowanie
wsystemiemo l̋iwoÊci korzystaniazKartywsposób,
który został szczegółowo okreÊlony w warunkach
wydawania i zasadach u˝ywania karty okreÊlonych
przez Bank;

15) Numer PIN – czterocyfrowy poufny numer, który
łàcznie z kartà słu˝y do elektronicznej identyfikacji
Posiadacza lub U˝ytkownika karty kredytowej przy
dokonywaniu transakcji.

§ 3

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

1. Przedmiotem Ubezpieczenia Utraty Gotówki Pobranej
z Bankomatu jest gotówka znajdujàca sí w posiadaniu
Posiadacza karty, wypłacona przez niego z bankomatu,
oddziałów banków lub innych uprawnionych jednostek
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 obj´te sà zdarzenia zaistniałe na tery-
torium całego Êwiata.

4. Przedmiotem Ubezpieczenia OdpowiedzialnoÊci Cywilnej
jest odpowiedzialnoÊç cywilna Ubezpieczonego i Osób
bliskich za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia
wskutek wykonywania przez nich czynnoÊci ˝ycia pry-
watnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

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

1) czynnoÊci zwiàzane z posiadaniem i u y̋tkowaniem
nieruchomoÊci oraz u y̋waniem ruchomoÊci domo-
wych,

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

3) posiadanie przez Ubezpieczonego lub Osoby bliskie
zwierzàt domowych z wyjàtkiem psów o widocznych
cechachnast́ pujàcych rasniezale˝nieodposiadania
rodowodu: amerykaƒski pit bull terrier, bojowy pies
zMajorki, buldogamerykaƒski, dogargentyƒski, pies
kanaryjski, tosa inu, rottweiler, akbash, owczarek
anatolijski, moskiewski stró˝ujàcy, owczarek kau-
kaski, buldog angielski, doberman, niemiecki terier
myÊliwski, sealyham terier, karelski pies niedêwiedzi,
płochacz niemiecki, chow-chow, chart rosyjski
długowłosy-borzoj, chart afgaƒski-sloughi, chart
perski-saluki,

4) rekreacyjne uprawianie sportu przez Ubezpie-
czonego lub Osoby bliskie z wyłàczeniem sportów
i aktywnoÊci wysokiego 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 y̋wanie sprz t́u pływajàcego dla własnych potrzeb.

§ 4

Przystàpienie do Umowy Ubezpieczenia

1. Do Umowy Ubezpieczenia mo˝e przystàpiç ka˝dy
Posiadacz karty, który ukoƒczył 18 rok ˝ycia.

2. Posiadacz karty przyst´puje do Umowy Ubezpieczenia
poprzez zło˝enie oÊwiadczenia o przystàpieniu do Umowy
Ubezpieczenia w formie pisemnej, przez telefon lub za po-
Êrednictwem systemu transakcyjnego, o ile Ubezpiecza-
jàcy udost´pni takà funkcjonalnoÊç.

3. Przed przystàpieniem Posiadacza karty do Umowy
Ubezpieczenia, Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany do udo-
st´pnienia Posiadaczowi karty treÊci niniejszych OWU.

§ 5

Okres Ubezpieczenia

1. Umowa Ubezpieczenia zawarta jest na czas nieokreÊlony.

2. Ka˝da ze stron ma prawo do wypowiedzenia Umowy
Ubezpieczenia w ka˝dej chwili z zachowaniem 3-mie-
sí cznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec
miesiàca kalendarzowego.

3. Ubezpieczajàcy ma prawo do odstàpienia od Umowy
w terminie 7 dni od jej zawarcia. Odstàpienie od Umowy
nast´puje na podstawie pisemnego oÊwiadczenia Ubez-
pieczajàcego.

4. Zło˝enie oÊwiadczenia o odstàpieniu od Umowy Ubez-
pieczenia oraz wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia
nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku zapłaty składki
za okres, w którym BRE Ubezpieczenia udzielało ochrony
ubezpieczeniowej.

§ 6

Ochrona ubezpieczeniowa

1. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do ka˝dego Ubez-
pieczonego trwa przez okres jednego miesiàca kalenda-
rzowego.

2. W stosunku do ka˝dego Ubezpieczonego ochrona ubez-
pieczeniowa rozpoczyna sí od pierwszego dnia miesiàca
kalendarzowego, nast́ pujàcego bezpoÊrednio po miesiàcu,
w którymUbezpieczony zło y̋ł oÊwiadczenie o przystàpieniu
do Umowy Ubezpieczenia pod warunkiem aktywacji karty.

3. Ochrona ubezpieczeniowa jest automatycznie przedłu˝ana
na kolejne miesiàce kalendarzowe.

4. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do poszczególnych
Ubezpieczonych wygasa:

1) z dniem rozwiàzania Umowy o korzystanie z karty,

2) zdniemrozwiàzaniaUmowyUbezpieczenia, zzastrze-
e̋niem ust. 5 poni̋ ej,

3) z dniem Êmierci Ubezpieczonego,

4) po upływie 14 dni od dnia zastrze˝enia karty,

5) z dniem utraty wa˝noÊci karty,

6) z ostatnim dniem miesiàca kalendarzowego, za który
została opłacona składka, w którym Ubezpieczony
zło˝ył rezygnacj́ .

7) z ostatnim dniem miesiàca kalendarzowego, za który
przypadała niezapłacona składka.

5. Rozwiàzanie Umowy Ubezpieczenia nie powoduje wyga-
Êní cia ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do Ubez-
pieczonych obj́ tych ochronà ubezpieczeniowà do zakoƒ-
czenia okresu, za który została opłacona składka ubezpie-
czeniowa.

6. W przypadku utraty wa˝noÊci karty lub jej zastrze˝enia,
o których mowa w ust. 4 pkt. 4) i 5) powy˝ej, ochrona
ubezpieczeniowa zostaje automatycznie wznowiona
z chwilà aktywacji nowej karty wydanej w miejsce karty
zastrze˝onej lub karty, która straciła wa˝noÊç.

§ 7

Rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej

1. Ubezpieczony ma prawo zrezygnowaç z automatycznego
przedłu˝enia ubezpieczenia w ka˝dym momencie trwania
ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczony składa w tym
celu oÊwiadczenie o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej
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w formie pisemnej, przez telefon lub za poÊrednictwem
systemu transakcyjnego, o ile Ubezpieczajàcy udost´pni
takà funkcjonalnoÊç.

2. W przypadku rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej
Ubezpieczony mo˝e ponownie przystàpiç do Umowy
Ubezpieczenia nie wczeÊniej ni̋ po upływie 12 miesí cy
od dnia wygaÊní cia ochrony ubezpieczeniowej spowodo-
wanej rezygnacjà.

§ 8

Składka

1. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest opłacaç składk´
w terminach i wysokoÊci okreÊlonych w Polisie Generalnej
na rachunek bankowy wskazany przez BRE Ubezpie-
czenia.

2. Składḱ ustala sí bioràc pod uwag´:

1) okres odpowiedzialnoÊci BRE Ubezpieczenia,

2) liczb´ kart,

3) wysokoÊci sumy ubezpieczenia i sumy gwarancyjnej,

4) inne czynniki wpływajàce na prawdopodobieƒstwo
wystàpienia zdarzenia ubezpieczeniowego.

§ 9

Suma ubezpieczenia

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

2. W Ubezpieczeniu OdpowiedzialnoÊci Cywilnej w ˚yciu
Prywatnym suma gwarancyjna w roku ubezpieczeniowym
w odniesieniu do jednej karty wynosi 20.000 PLN.

§ 10

Wypłata odszkodowania

1. Z zastrze˝eniem górnego limitu odpowiedzialnoÊci okre-
Êlonego w §9 ust. 1, w Ubezpieczeniu Utraty Gotówki
Pobranej z Bankomatu, wysokoÊç odszkodowania ustala
sí wg wartoÊci nominalnej utraconej gotówki. W ramach
limitu odszkodowanie obejmuje tak˝e poniesione przez
Ubezpieczonego koszty prowizji za wypłat´ utraconej
gotówki.

2. Za podstaw´ do obliczenia kwoty odszkodowania z tytułu
Ubezpieczenia Utraty Gotówki Pobranej z Bankomatu,
w przypadku roszczenia udokumentowanego rachunkami
walutowymi, przyjmuje sí Êredni kurs NBP, obowiàzujàcy
w dniu powstania szkody. WysokoÊç odszkodowania ustala
sí w kwocie odpowiadajàcej rozmiarowi szkody w grani-
cach sumy ubezpieczenia.

3. Ubezpieczony w przypadku Rabunku gotówki pobranej
z bankomatu, oddziałów banków lub innych uprawnionych
jednostekprzyu y̋ciukarty, jestzobowiàzanydoniezwłocz-
nego zgłoszenia takiego faktu do jednostki policji, jednak
nie póêniej ni̋ w okresie 48 godzin od momentu Rabunku.

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

5. Oprócz obowiàzków okreÊlonych w ust. 3 i 4 Ubezpie-
czony jest zobowiàzany do dostarczenia do BRE Ubez-
pieczenia nast´pujàcych dokumentów niezb´dnych
do rozpatrzenia roszczenia o wypłat´ odszkodowania:

1) w przypadku Rabunku gotówki pobranej z banko-
matu, oddziałów banków lub innych uprawnionych
jednostek przy u˝yciu karty:

a) wypełniony formularz zgłoszenia szkody zawie-
rajàcy opis okolicznoÊci Rabunku gotówki,

b) kopie wyciàgów stwierdzajàcych pobranie
gotówki przy u˝yciu karty z bankomatu, od-
działów banków lub z innej uprawnionej pla-
cówki lub potwierdzenie dokonania transak-
cji wydrukowane z systemu Banku,

c) raport policyjny zawierajàcy klasyfikacj́ zda-
rzenia lub postanowienie prokuratury o wsz-
cz´ciu lub zakoƒczeniu Êledztwa/dochodze-
nia w zwiàzku z zaistniałym zdarzeniem,

d) zeznanie Êwiadka Rabunku, je˝eli taki istnieje,
zawierajàce imí i nazwisko, adres zamieszka-
nia, nr dowodu to˝samoÊci lub nr ewidencyjny
PESEL (je˝eli został nadany),

2) w przypadku szkody dotyczàcej Ubezpieczenia
OdpowiedzialnoÊci Cywilnej:

a) wypełniony formularz zgłoszenia szkody zawie-
rajàcy opis okolicznoÊci jej powstania,

b) dokumenty potwierdzajàce wystàpienie szkody
niezb´dne do ustalenia odpowiedzialnoÊci BRE
Ubezpieczenia albo wysokoÊci odszkodowania,
je˝eli w ich posiadaniu jest Ubezpieczony,

c) na ˝àdanie BRE Ubezpieczenia, Ubezpieczony
zobowiàzany jest udzieliç pełnomocnictw nie-
zb´dnych do prowadzenia spraw odszkodo-
wawczych, w tym pełnomocnictwa proce-
sowego, osobie wskazanej przez BRE Ubez-
pieczenia, je˝eli w przypadku wyrzàdzenia
przez Ubezpieczonego szkody poszkodowany
wystàpił na drog´ sàdowà.

6. W przypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu odpowiedzial-
noÊci cywilnej Ubezpieczony nie jest uprawniony do podej-
mowania działaƒ zmierzajàcych do uznania i zaspokojenia
roszczeƒ ani te˝ zawarcia ugody z osobà poszkodowanà,
chyba ˝e BRE Ubezpieczenia wyrazi na to zgod .́ W przy-
padku naruszenia powy˝szego postanowienia BRE Ubez-
pieczenia jest zwolnione z obowiàzku Êwiadczenia, chyba
˝e z uwagi na okolicznoÊci sprawy Ubezpieczony lub osoba
bliska nie mógł postàpiç inaczej.

7. W razie naruszenia z winy umyÊlnej lub ra˝àcego nie-
dbalstwa obowiàzku okreÊlonego w ust. 4 BRE Ubezpie-
czenia mo˝e odpowiednio zmniejszyç odszkodowanie,
je˝eli naruszenie przyczyniło sí do zwí kszenia szkody
lub uniemo l̋iwiło BRE Ubezpieczenia ustalenie okolicz-
noÊci i skutków wypadku.

8. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajÊciu zdarzenia obj́ -
tego ochronà ubezpieczeniowà, BRE Ubezpieczenia
podejmuje post´powanie dotyczàce ustalenia stanu
faktycznego zdarzenia, zasadnoÊci zgłoszonych roszczeƒ
i wysokoÊci odszkodowania, a tak˝e informuje Ubezpie-
czonego pisemnie, jakie dokumenty poza wymienionymi
w ust. 5 sà potrzebne do ustalenia odpowiedzialnoÊci
BRE Ubezpieczenia lub ustalenia wysokoÊci odszkodo-
wania, je˝eli jest to niezb´dne do dalszego prowadzenia
post´powania.

9. BREUbezpieczeniawypłaci Êwiadczeniewterminie30dni
od daty otrzymania zawiadomienia o zajÊciu zdarzenia
ubezpieczeniowego, chyba ˝e wyjaÊnienie okolicznoÊci
koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoÊci lub wysokoÊci
Êwiadczenia w terminie 30 dni okazało si´ niemo˝liwe.
Wówczas Êwiadczenie zostanie wypłacone w ciàgu 14 dni
od dnia, w którym przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci
wyjaÊnienie tych okolicznoÊci było mo l̋iwe, z tym ˝e BRE
Ubezpieczenia wypłaci bezspornà w Êwietle przedło˝o-
nych dokumentów cz´Êç Êwiadczenia w terminie 30 dni
od daty otrzymania zawiadomienia o zajÊciu zdarzenia
ubezpieczeniowego.

10. W przypadku szkody z tytułu Ubezpieczenia Odpowie-
dzialnoÊci Cywilnej BRE Ubezpieczenia jest zobowiàzane
do wypłaty odszkodowania w granicach odpowiedzialnoÊci
cywilnej osób obj́ tych ochronà ubezpieczeniowà w zakre-
sie okreÊlonym w OWU, do wysokoÊci sumy gwarancyjnej
ustalonej w OWU.

11. W przypadku szkody z tytułu Ubezpieczenia Odpowie-
dzialnoÊci Cywilnej BRE Ubezpieczenia pokryje równie˝
koszty obrony sàdowejwsporzeprowadzonymnapolece-
nie lub za zgodà BRE Ubezpieczenia, koszty post́ powania
pojednawczego prowadzonego w zwiàzku ze zgłoszonymi
roszczeniami odszkodowawczymi – łàcznie maksymalnie
do 20% sumy gwarancyjnej.

12. W przypadku szkody z tytułu Ubezpieczenia Odpowie-
dzialnoÊci Cywilnej BREUbezpieczenia zwróciUbezpieczo-
nemu, w granicach sumy gwarancyjnej, poniesione przez
Ubezpieczonego lub osoby bliskie udokumentowane koszty
wynikłe z zastosowania wszelkich dost́ pnychmu Êrodków
w celu zmniejszenia szkody oraz w celu zabezpieczenia
bezpoÊrednio zagro˝onego mienia przed szkodà, je˝eli
Êrodki te były celowe, chocia˝by okazały si´ bezsku-
teczne.

13. Odszkodowanie z tytułu Ubezpieczenia OdpowiedzialnoÊci
Cywilnej jest wypłacane osobie trzeciej poszkodowanej
przez Ubezpieczonego.

§ 11

Wyłàczenia odpowiedzialnoÊci

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

2. Ponadto BRE Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzial-
noÊci 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´, z którà Ubezpieczony pozo-
staje we wspólnym gospodarstwie domowym,

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 jest wolne od odpowiedzialnoÊci
za szkody powstałe z tego powodu.

4. W ubezpieczeniu OdpowiedzialnoÊci Cywilnej umowà
nie sà obj́ te równie˝ szkody powstałe w gotówce albo
innych Êrodkach płatniczych (krajowych i zagranicznych),
papierach wartoÊciowych, dziełach sztuki, zbiorach
filatelistycznych, numizmatycznych i bibliofilskich, doku-
mentach i r´kopisach, programach komputerowych
indywidualnych i produkcji seryjnej oraz jakichkolwiek
danych zgromadzonych na noÊnikach danych, bi̋ uterii,
wyrobach z kamieni lub metali szlachetnych i półszla-
chetnych oraz perłach, bursztynach i koralach.

5. W przypadku ubezpieczenia OdpowiedzialnoÊci Cywilnej,
BRE Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialnoÊci równie˝
za szkody:

1) wyrzàdzone umyÊlnie,

2) powstałe w wyniku ra˝àcego niedbalstwa Ubez-
pieczonego lub Osób bliskich, chyba ˝e zapłata
odszkodowania odpowiadawdanychokolicznoÊciach
wzgl´dom słusznoÊci,

3) wyrzàdzone przez Ubezpieczonego osobom bliskim
Ubezpieczonego,

4) wyrzàdzone przez osoby bliskie Ubezpieczonemu,

5) wyrzàdzone przez Ubezpieczonego lub osoby bliskie
w stanie nietrzeêwoÊci lub w stanie po ű yciu alkoholu
(wrozumieniuprzepisówUstawyzdnia26.10.1982r.
o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. 07.70.473 z póên. zm.) lub
Êrodkówodurzajàcych,substancji psychotropowych,
oraz Êrodków zast´pczych (w rozumieniu przepisów
Ustawy z dnia 29.05.2005r. o przeciwdziałaniu
narkomani (DZ. U. 05.179.1485 z póên. zm) albo
leków nie przepisanych przez lekarza lub u˝ytych
niezgodnie z zaleceniem lekarza, bàdê ze wskaza-
niem ich u˝ycia, chyba ˝e fakt ten nie miał wpływu
na powstanie zdarzenia obj́ tego ochronà ubezpie-
czeniowà,

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

7) wynikłe z przeniesienia jakichkolwiek chorób,

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

9) wynikłe z uprawiania sportów i aktywnoÊci wyso-
kiego ryzyka,

10) wynikłe z uprawiania dyscyplin sportowychb´dàcych
êródłem dochodu Ubezpieczonego,

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

12) powstałe na skutek uszkodzenia, zniszczenia,
zagini´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,

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

14) obj´te odpowiedzialnoÊcià cywilnà rozszerzonà
lub przyj´tà na podstawie jakiejkolwiek umowy,
w takim zakresie, w jakim odbiega to od odpowie-
dzialnoÊci okreÊlonej obowiàzujàcymi przepisami
prawa,

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

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

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

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

19) powstałe w mieniu, z którego Ubezpieczony
korzystał na podstawie umowy najmu, dzier˝awy,
u˝yczenia, przechowania lub innej podobnej formy
(np. leasingu).



6. Ponadto w Ubezpieczeniu OdpowiedzialnoÊci Cywilnej
ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeƒ docho-
dzonych w post´powaniu karnym.

7. W Ubezpieczeniu OdpowiedzialnoÊci Cywilnej BRE Ubez-
pieczenia nie ponosi równie˝ odpowiedzialnoÊci za szkody,
których wartoÊç w momencie ustalenia wysokoÊci
odszkodowania nie przekracza 200 złotych.

§ 12

Regres Ubezpieczeniowy

1. Z dniem wypłaty odszkodowania z mocy prawa przecho-
dzi na BRE Ubezpieczenia przysługujàce Ubezpieczonemu
roszczenie przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej
za szkod ,́ do wysokoÊci wypłaconego odszkodowania.
Je˝eli BRE Ubezpieczenia pokryło tylko cz´Êç szkody,
Ubezpieczonemu przysługuje, co do pozostałej cz´Êci
roszczenia pierwszeƒstwo zaspokojenia przed rosz-
czeniem BRE Ubezpieczenia.

2. Ubezpieczony obowiàzany jest udzieliç BRE Ubezpie-
czenia pomocy przy dochodzeniu roszczeƒ regresowych,
w tym dostarczyç odpowiednie dokumenty oraz udzieliç
niezb´dnych informacji.

3. W razie zrzeczenia si´ lub ograniczenia przez Ubez-
pieczonego bez zgody BRE Ubezpieczenia praw przy-
sługujàcych mu do osób trzecich odpowiedzialnych
za szkod ,́ BRE Ubezpieczenia mo˝e odmówiç wypłaty
odszkodowania lub je odpowiednio zmniejszyç, a w przy-
padku, gdy odszkodowanie zostało ju˝ wypłacone podlega
ono zwrotowi w całoÊci lub cz´Êci.

4. Je˝eli Ubezpieczony odzyska utraconà gotówk´ ju˝
po wypłacie odszkodowania przez BRE Ubezpieczenia,
obowiàzany jest do zwrotu uzyskanego odszkodowania.

§ 13
Postanowienia koƒcowe

1. Je˝eli Ubezpieczony lub osoba uprawniona do wystàpienia
z roszczeniem nie zgadza sí z decyzjami BRE Ubezpie-
czenia co do odmowy zaspokojenia roszczenia lub wyso-
koÊci przyznanego odszkodowania albo wnosi inne skargi
lub za˝alenia, mo˝e ona wystàpiç do BRE Ubezpieczenia
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Adresatem
skargi lub za˝alenia, właÊciwym do ich rozpatrzenia jest
jednostka organizacyjna nadzorujàca jednostḱ , której
skarga lub za˝alenie dotyczy lub inna jednostka wskazana
przez BRE Ubezpieczenia.

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

3. W zakresie opodatkowania odszkodowaƒ nale˝nych z ty-
tułu Umowy zastosowanie majà odpowiednio obowiàzujàce
przepisy prawa podatkowego.

4. Powództwo o roszczenie wynikajàce z Umowy mo˝na
wytoczyç albo według przepisów o właÊciwoÊci ogólnej
albo przed sàd właÊciwy dla miejsca zamieszkania lub
siedziby Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego, Uposa˝onego
lub uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia.

5. Roszczenia z Umowy podlegajà jurysdykcji sàdów polskich.

6. W sprawach, nieuregulowanych postanowieniami OWU
stosuje si´ przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu
Cywilnego, ustawy o działalnoÊci ubezpieczeniowej oraz
inne obowiàzujàce akty prawne.

7. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Utraty Gotówki
Pobranej z Bankomatu i OdpowiedzialnoÊci Cywilnej
w ˚yciu Prywatnym dla Posiadaczy kart BRE Banku SA
zostały zatwierdzoneuchwałàZarzàduBREUbezpieczenia
nr BRE-TU/2011/1/1/2 z dnia 04.01.2011 r. i wchodzà
w ˝ycie z dniem 24.01.2011 r.

W przypadku zdarzenia

ubezpieczeniowego, prosimy

o niezwłoczny kontakt

pod nr tel.: 0 801 884 444,

+48 (58) 766 34 44

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.“

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


