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1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje zakład
ubezpieczeń do wypłaty świadczenia lub wartości
wykupu ubezpieczenia

2. Ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń
uprawniające do odmowy wypłaty świadczenia lub jego
obniżenia

3. Wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń
uprawniające do odmowy wypłaty świadczenia lub jego
obniżenia

4. Wysokość składki i częstotliwości jej pobierania

5. Wysokości wszystkich opłat pobieranych w związku
z umową ubezpieczenia oraz wszelkie inne obciążenia
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6. Wartość wykupu ubezpieczenia w poszczególnych okresach
trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz okres, w którym
roszczenie o wypłatę wartości wykupu nie przysługuje
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§ 1
Postanowienia ogólne

1. Ni niej sze Ogól ne Wa run ki Ubez pie cze nia Con cier ge Aqu arius dla
Klien tów mBan kuSA, zwa ne wdal szej czę ści OWU, sta no wią pod -
sta wę za war cia Umo wy Ubez pie cze nia po mię dzy AXA Ubez pie -
cze nia To wa rzy stwem Ubez pie czeń i Re ase ku ra cji Spół ką Ak -
cyj ną, zwa ną da lej Ubezpieczycielem, a mBan kiem Spół ką Ak -
cyj ną, zwa nym da lej Ban kiem.

2. Umo wa Ubez pie cze nia za war ta zo sta je na ra chu nek Po sia da czy
ra chun ków oszczęd no ścio wo – roz li cze nio wych i po sia da ją cych
Kar ty de be to we mBan ku SA.

§ 2
Definicje

Ilekroć w niniejszych warunkach używa się wymienionych poniżej
terminów, należy przez nie rozumieć:

1. Cen trum Con cier ge Aqu arius– jed nost ka or ga ni za cyj na wska za na
przez Ubezpieczyciela upraw nio na do or ga ni za cji i wy ko ny wa nia
w imie niu Ubez pie czy cie la świad czeń wy ni ka ją cych z umo wy
ubez pie cze nia;

2. Do ku men ty – po przez do ku men ty ro zu mie się: pasz port, do wód
oso bi sty, kar tę po by tu, pra wo jaz dy;

3. Kar ta de be to wa mBan ku S.A. – kar ta de be to wa Ma ster Card
Aqu arius Pay Pass, kar ta de be to wa Vi sa Aqu arius Pay Wa ve, kar ta
de be to wa Ma ster Card De bit Gold, karta debetowa Mastercard
Aquarius Debit;

4. Kra dzież kie szon ko wa – bez praw ny za bór port fe la, Do ku men tów
lub kart płat ni czych na le żą cych do Ubez pie czo ne go, bez uży cia
prze mo cy fi zycz nej ani psy chicz nej z kie sze ni odzie ży lub tor by,
ple ca ka, tecz ki Ubez pie czo ne go;

5. Kra dzież z wła ma niem – dzia ła nie po le ga ją ce na bez praw nym
za bo rze wce lu przy własz cze nia ubez pie czo ne go mie nia zpo miesz -
czeń i miejsc wy mie nio nych w ni niej szych ogól nych wa run kach
po usu nię ciu ist nie ją cych za bez pie czeń przy uży ciu si ły fi zycz nej
al bo przy uży ciu pod ro bio nych bądź do pa so wa nych klu czy lub
in nych na rzę dzi pod wa run kiem, że uży cie tych na rzę dzi po zo sta -
wi ło poso bie śla dy uszko dzeń; zakra dzież zwła ma niem uwa ża się
rów nież po ko na nie za bez pie czeń ory gi nal nym klu czem, któ ry
spraw ca zdo był w wy ni ku do ko na nia kra dzie ży z wła ma niem
doin ne go po miesz cze nia lub miej sca wy mie nio ne go wni niej szych
ogól nych wa run kach; 

6. Ochro na ubez pie cze nio wa – ochro na udzie la na przez Ubez pie -
czy cie la Ubez pie czo nym wza kre sie i na wa run kach okre ślo nych
w Umo wie ubez pie cze nia gru po we go oraz w OWU;

7. Okres ubez pie cze nia – 12 mie sięcz ny okres li czo ny od da ty zgło -
sze nia do ubez pie cze nia lub je go rocz ni cy;

8. Po sia dacz ra chun ku – oso ba fi zycz na, o peł nej zdol no ści do czyn -
no ści praw nych, z któ rą Bank za warł umo wę o pro wa dze nie
ra chun ku, awprzy pad ku ra chun ku wspól ne go, każ dy ze Współ po -
sia da czy ra chun ku;

9. Pro gram – ca ło kształt współ pra cy Ubez pie czy cie la, Ubez pie cza ją -
ce go i Cen trum Con cier ge Aqu arius w ra mach świad cze nia usług
as si stan ce na rzecz Ubez pie czo nych;

10. Ra chu nek ban ko wy – ra chu nek oszczęd no ścio wo -roz li cze nio wy
otwie ra ny i pro wa dzo ny dla klien tów – Po sia da czy ra chun ków,
na pod sta wie Umo wy o pro wa dze nie ra chun ku oszczęd no ścio -
wo – roz li cze nio we go, przez mBankSA;

11. Roz bój – za bór Do ku men tów lub port fe la w ce lu ich przy własz -
cze nia przyuży ciu lub groź bie na tych mia sto we go uży cia prze mo cy
fi zycz nej wo bec Ubez pie czo ne go al bo do pro wa dze niu go dosta nu
nie przy tom no ści lub bez bron no ści; 

12. Rok ubez pie cze nio wy– dwa na ście na stę pu ją cych ko lej no poso bie
mie się cy ochro ny, li czo nych odpierw sze go dnia ochro ny ubez pie -
cze nio wej lub rocz ni cy jej roz po czę cia, sta no wią ce okres, dla któ re go
okre ślo ne są li mi ty świad czeń;

13. RP – te ry to rium Rzecz po spo li tej Pol skiej;

14. Świad cze nie as si stan ce – usłu ga po le ga ją ca na or ga ni za cji lub
or ga ni za cji ipo kry ciu kosz tów świad czeń przez Cen trum Con cier ge
Aqu arius na rzecz Ubez pie czo nych w przy pad ku utra ty kart płat ni -
czych Ubez pie czo ne go oraz Do ku men tów w wy ni ku Kra dzie ży
kie szon ko wej, Kra dzie ży zwła ma niem oraz Roz bo ju lub naży cze nie
Ubez pie czo ne go, wza kre sie iwgra ni cach li mi tów świad czeń prze -
wi dzia nych w OWU;

15. Ubez pie cza ją cy – mBank SA za wie ra ją cy Umo wę Ubez pie cze nia
i zo bo wią za ny do opła ca nia skład ki;

16. Ubez pie czo ny – Po sia dacz ra chun ku i Kar ty de be to wej zgło szo ny
przez Ubez pie cza ją ce go do ob ję cia go Ochro ną Ubez pie cze nio wą
na pod sta wie Umo wy Ubez pie cze nia;

17. Ubez pie czy ciel – AXA Ubez pie cze nia TU iR S.A.;

18. Umo wa o pro wa dze nie ra chun ku – umo wa o pro wa dze nie ra chun -
ku oszczęd no ścio wo -roz li cze nio we go, re gu lu ją ca za sa dy je go
uży wa nia za war ta mię dzy Po sia da czem ra chun ku a Ban kiem;

19. Umo wa Ubez pie cze nia – umo wa bę dą ca pod sta wą udzie le nia
ochro ny ubez pie cze nio wej, za war ta po mię dzy Ubez pie czy cie lem
a Ubez pie cza ją cym.

§ 3
Zakres ubezpieczenia

1. Umowa Ubezpieczenia zawarta jest w zakresie Concierge i Concierge
Dokumenty. 

§ 4
Przedmiot ubezpieczenia

1. Przed mio tem ubez pie cze nia jest or ga ni za cja al bo or ga ni za cja
i po kry cie kosz tów świad czeń as si stan ce, świad czo nych na rzecz
Ubez pie czo ne go za po śred nic twem Cen trum Con cier ge Aqu arius
w przy pad ku wy stą pie nia zda rze nia ob ję te go ochro ną ubez pie -
cze nio wą na te re nie ca łe go świa ta w cza sie trwa nia od po wie -
dzial no ści Ubezpieczyciela.

2. Wy ko na nie wszel kich czyn no ści w za kre sie Usług as si stan ce,
o któ rych mo wa w ust. 1, na zle ce nie Ubez pie czy cie la, za pew nia
Cen trum Con cier ge Aqu arius, do któ re go Ubez pie czo ny (lub
w je go imie niu in na oso ba) zo bo wią za ny jest zgło sić za ist nia łe
zda rze nie ob ję te Ochro ną ubez pie cze nio wą. 

3. Od po wie dzial ność Ubez pie czy cie la wra mach Ochro ny ubez pie -
cze nio wej udzie la nej na wa run kach okre ślo nych w OWU po le ga
na zor ga ni zo wa niu i po kry ciu wy łącz nie kosz tów (w wy so ko ści
okre ślo nej w OWU) tych czyn no ści, któ re zo sta ły wy mie nio ne
w OWU.

§ 5
Zakres ubezpieczenia – Concierge Dokumenty

1. W ra zie utra ty Do ku men tów w na stęp stwie Kra dzie ży kie szon ko wej,
Kra dzie ży z wła ma niem lub Roz bo ju Cen trum Con cier ge Aqu arius
za pew nia Ubez pie czo ne mu świad cze nia as si stan ce opi sa ne w§12.

2. Świad cze nia o któ rych mo wa w ni niej szych OWU re ali zo wa ne są
do wy so ko ści li mi tów okre ślo nych w §12 po ni żej.

3. W ra zie utra ty Do ku men tów Cen trum Con cier ge Aqu arius re fun du je
kosz ty po nie sio ne przez Ubez pie czo ne go w ce lu zy ska nia du pli ka -
tów lub no wych Do ku men tów wy ko na nych wmiej sce Do ku men tów
utra co nych.

4. Wy so kość od szko do wa nia usta la się napod sta wie ra chun ków, pa ra -
go nów i fak tur zło żo nych przez Ubez pie czo ne go, naad res:

Inter Partner Assistance Polska S.A.
Dział Likwidacji Szkód
ul. Prosta 68
00-838 Warszawa
likwidacja@ipa.com.pl 
tel. +48 225 75 98 12.

§ 6
Serwis informacyjno-organizacyjny – Concierge Dokumenty

1. Na ży cze nie Ubez pie czo ne go Cen trum Con cier ge Aqu arius wy sy ła
dro gą elek tro nicz ną „Pa kiet In for ma cyj ny Con cier ge Aqu arius”
do ty czą cy ochro ny da nych i toż sa mo ści, za wie ra ją cy na stę pu ją ce
in for ma cje:

a. ja kie kro ki na le ży pod jąć w przy pad ku utra ty Do ku men tów,

b. ja kie Do ku men ty na le ży za strze gać i ja kie nie bez pie czeń stwa
wią żą się zich utra tą (wy ko rzy sta nie przez oso by nie po wo ła ne),

c. in for ma cja o pod mio tach, gdzie na le ży zgła szać utra tę do ku -
men tów, 

d. jak uzy skać do stęp do wła snej hi sto rii kre dy to wej w BIK,

e. in for ma cja o kro kach, ja kie na le ży pod jąć w ce lu uzy ska nia
no wych Do ku men tów,

f. po ra dy na czas wy jaz dów za gra nicz nych,

g. in for ma cja o opła tach zwią za nych z uzy ska niem no wych
Do ku men tów.

2. W przy pad ku zgło sze nia przez Ubez pie czo ne go fak tu utra ty
Do ku men tów, kart płat ni czych, imien nych kart lo jal no ścio wych,
te le fo nów ko mór ko wych Cen trum Con cier ge Aqu arius nawnio sek
Ubez pie czo ne go udzie la Ubez pie czo ne mu in for ma cji wy mie -
nio nych w ust. 1 i w za leż no ści od sy tu acji do ra dza Ubez pie -
czo ne mu, ja kie kro ki po wi nien pod jąć wce lu zmniej sze nia ry zy ka
ne ga tyw nych kon se kwen cji wy ko rzy sta nia ww. Do ku men tów
przez oso by nie po wo ła ne.

3. W przy pad ku utra ty Do ku men tów toż sa mo ści, kart płat ni czych,
imien nych kart lo jal no ścio wych wna stęp stwie zgu bie nia, Kra dzie ży
zwła ma niem, Kra dzie ży kie szon ko wej lub Roz bo ju, pootrzy ma niu
od po wied nie go za świad cze nia od Po li cji lub Stra ży Miej skiej, lub
lo kal ne go od po wied ni ka, Cen trum Con cier ge Aqu arius za pew nia
Ubez pie czo ne mu na stę pu ją ce świad cze nia:

a. Wy peł nie nie wnio sków o wy da nie no wych Do ku men tów
iprze sła nie ich doUbez pie czo ne go nawska za ny ad res pocz ty
elek tro nicz nej.

b. Po moc w wy peł nie niu wnio sku o uzy ska nie ra por tu w BIK.

§ 7
Program Concierge

1. W ramach Programu Concierge, na prośbę Ubezpieczonego,
Centrum Concierge Aquarius zorganizuje następujące usługi
w zakresie określonym szczegółowo w poniższych tabelach:

ORGANIZACJA USŁUG DLA DOMU I RODZINY

1. Or ga ni za cja usług od po wied nie go spe cja li sty od na praw do mo -
wych: usłu gi ślu sar skie, hy drau licz ne, elek trycz ne, de kar skie,
szklar skie, sto lar skie, mu rar skie, ma lar skie, gla zur ni cze, par kie -
ciar skie, do ty czą ce urzą dzeń i in sta la cji grzew czych.

2. Or ga ni za cja pro fe sjo nal nej po mo cy sprzą ta ją cej.

3. Or ga ni za cja opie ki nad dzieć mi pod czas nie obec no ści ro dzi ca
w do mu.

4. In for ma cja o do stęp nych za ję ciach do dat ko wych, szko łach ję zy -
ko wych, ko re pe ty to rach dla dzie ci.

5. Po moc w or ga ni za cji przy jęć dla dzie ci, obej mu ją cych rów nież
do dat ko we atrak cje tj. gry, za ba wy i kon kur sy po przez in for mo -
wa nie oraz za pew nie nie kon tak tu z pro fe sjo nal ny mi pod mio ta mi
spe cja li zu ją cy mi się w tym za kre sie.

6. Or ga ni za cja opie ki nadzwie rzę ta mi do mo wy mi pod czas nie obec -
no ściwła ści cie la lub or ga ni za cja trans por tu zwie rząt do mo wych
do ho te lu dla zwie rząt.

7. Or ga ni za cja wi zy ty u we te ry na rza, psie go fry zje ra, be ha wio ry sty
(spe cja li sta od za cho wań zwie rząt).

8. Or ga ni za cja pro fe sjo nal nej ochro ny do mu.

9. Po moc w pro jek to wa niu i aran ża cji wnętrz i ogro du po przez in for -
mo wa nie o pro fe sjo nal nych fir mach zaj mu ją cych się do radz twem.

10. Or ga ni za cja usług trans por to wych me bli oraz ele men tów de ko -
ra cyj nych do do mu.

11. Or ga ni za cja za ku pu ido star cze nia podwska za ny ad res za ku pów,
kwia tów, pre zen tów dla wska za nej oso by.

12. Po moc wzna le zie niu oraz or ga ni za cji za mó wie nia iza ku pu ksią żek,
płytCD orazDVD, wska za nych przez Klien ta podwa run kiem, że są
one do stęp ne wofer cie ryn ko wej, bez gwa ran cji zor ga ni zo wa nia
np. trud no do stęp nych ty tu łów.

13. In for ma cje te le adre so we (ad re sy firm, urzę dów, in sty tu cji pu blicz -
nych).

ORGANIZACJA SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU, ROZRYWKI, HOBBY

1. Re zer wa cja, or ga ni za cja, do star cze nie pod wska za ny ad res bi le tów
do kin, te atrów, ope ry oraz na im pre zy spor to we i kul tu ral ne.

2. Or ga ni za cja wy po czyn ku w wy bra nym miej scu na świe cie (re zer -
wa cja ho te lu, pen sjo na tu, wy ciecz ki, bi le tów lot ni czych, ko le jo wych).

3. Or ga ni za cja wy na ję cia sprzę tu spor to we go, re zer wa cje w klu bie
spor to wym.

4. In for ma cja o kur sach hob by stycz nych, do szka la ją cych, ję zy ko -
wych – po moc w wy szu ki wa niu, or ga ni za cja uczest nic twa.

5. In for ma cja ome to dach ak tyw ne go spę dza nia cza su (np. wy ciecz ki,
trek king) – po moc w wy szu ki wa niu, or ga ni za cja uczest nic twa.

6. Szko ły i Uczel nie. In for ma cja o wa run kach przy ję cia, te ma ty ce
za jęć, moż li wo ściach do jaz du, cen ni kach).

7. Ka len da rium im prez i wy da rzeń kul tu ral nych (kon cer ty, im pre zy
ple ne ro we, ak tu al ne wy sta wy w ga le riach sztu ki, sztu ki ope ro we,
spek ta kle te atral ne, po ka zy fil mo we, mu si ca le, fe sti wa le mu zy ki,
kon cer ty mu zy ki kla sycz nej i roz ryw ko wej, kon cer ty jaz zo we).

8. Ka len da rium wy da rzeń spor to wych (mi strzo stwa spor to we, wy ści gi
kon ne, tur nie je te ni sa ziem ne go, me cze i tur nie je po lo, tur nie je
gol fa, sko ki nar ciar skie). 

9. Or ga ni za cja jaz dy uni ka to wy mi sa mo cho da mi.

10. Or ga ni za cja wy ści gów go kar ta mi.

11. Or ga ni za cja spły wu ka ja ko we go.

12. Or ga ni za cja lo tu od rzu tow cem woj sko wym, he li kop te rem, ba lo nem,
lo tu na mo to lot ni, lo tu szy bow cem.

13. Or ga ni za cja wy jaz dów z eki pa mi ba daw czy mi.

14. Or ga ni za cja sko ku na bun gee, sko ku ze spa do chro nem, udzia łu
w pa int ball.

15. Or ga ni za cja szko le nia lot ni cze go.

16. Or ga ni za cja na uki nur ko wa nia.

17. Or ga ni za cja kur su ki te sur fin gu, sur fin gu, wind sur fin gu.

18. Or ga ni za cja kur sów że glar skich i mo to ro wod nych.

19. Or ga ni za cja na uki jaz dy sa mo cho dem te re no wym.

20. Or ga ni za cja lek cji gry w gol fa, po ol bi lard, te ni sa.

21. Or ga ni za cja kur su fo to gra fii.

22. Or ga ni za cja lek cji/kur su jaz dy kon nej, tań ca.

23. Organizacja szkolenia strzeleckiego.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 
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PODRÓŻ I SAMOCHÓD

1. Po moc ad mi ni stra cyj na w przy pad ku zgu bie nia do ku men tów
za gra ni cą, in for mo wa nie o pro ce du rach po stę po wa nia i po moc
w kon tak cie z od po wied ni mi służ ba mi za gra ni cą.

2. In for mo wa nie o po go dzie i kli ma cie w da nym kra ju, tem pe ra -
tu rach w wy bra nych miej sco wo ściach, wa run kach po go do wych
na dro gach, obo wiąz ko wych szcze pie nia, pro ce du rach zwią za -
nych zubie ga niem się owi zę, atrak cjach tu ry stycz nych wwy bra nej
miej sco wo ści.

3. Po moc w or ga ni za cji od zy ska nia i po now ne go skie ro wa nia
do miej sca do ce lo we go zgu bio ne go lub opóź nio ne go ba ga żu
po dróż ne go

4. Or ga ni za cja usług zwią za nych z ser wi sem sa mo cho do wych tj.
my cie, na pra wa, prze glą dy oraz re zer wa cja wi zy ty w sta cji ob słu gi
po jaz dów.

5. Or ga ni za cja usług po mo cy dro go wej w tra sie.

6. Or ga ni za cja wy na ję cia sa mo cho du w kra ju i za gra ni cą.

7. Or ga ni za cja po mo cy tłu ma cza w miej scu po by tu za gra ni cą lub
tłu ma czeń te le fo nicz nych.

8. In for ma cje tu ry stycz ne (atrak cje tu ry stycz ne, ad re sy biur po dró ży,
moż li wo ści re zer wa cji ho te li i sa mo cho dów, obo wiąz ko we szcze -
pie nia, wi zy).

9. In for ma cje ko mu ni ka cyj ne (su ge ro wa ne po łą cze nia i ob jaz dy,
lo ka li za cja sta cji ben zy no wych, ad re sy warsz ta tów sa mo cho do -
wych, czas ocze ki wa nia na przej ściach gra nicz nych, roz kła dy
po łą czeń ko mu ni ka cyj nych).

10. Or ga ni za cja re zer wa cji, za ku pu i do star cze nia pod wska za ny
ad res bi le tów ko le jo wych lub lot ni czych.

11. Re ko men da cje za ku po we w ra mach, któ rych ofe ru je my:
a. or ga ni za cje spo tkań z pro fe sjo nal ny mi sprze daw ca mi

w au to ry zo wa nych sa lo nach,

b. or ga ni za cje spo tkań te sto wych.

12. In for ma cja o wy sta wach sa mo cho do wych. 

ORGANIZACJA PRZYJĘĆ I SPOTKAŃ BIZNESOWYCH

1. Po moc wpla no wa niu ior ga ni za cji uro czy sto ści oko licz no ścio wych
i ju bi le uszo wych, przy jęć, ban kie tów oraz ca te rin gu po przez
in for mo wa nie oraz za pew nie nie kon tak tu zpro fe sjo nal ny mi pod -
mio ta mi spe cja li zu ją cy mi się w tym za kre sie.

2. Or ga ni za cja wy na ję cia li mu zy ny ślub nej wraz z kie row cą, do roż ki
kon nej, ka re ty lub au ta za byt ko we go oraz or ga ni za cja przy jęć
we sel nych, fo to gra fa, de ko ra cji Sa li lub ogro du.

3. Po moc w or ga ni za cji przy jęć dla dzie ci („Kin der par ties”) obej -
mu ją cych rów nież do dat ko we atrak cje tj. gry, za ba wy i kon kur sy
po przez in for mo wa nie oraz za pew nie nie kon tak tu zpro fe sjo nal -
ny mi pod mio ta mi spe cja li zu ją cy mi się w tym za kre sie.

4. Or ga ni za cja re zer wa cji sto li ków wwy bra nej re stau ra cji lub ka wiar ni,
w tym rów nież po moc w zna le zie niu lo ka lu wg okre ślo nych przez
klien ta upodo bań oraz cha rak te ru spo tka nia biz ne so we go, jak
i pry wat ne go. 

ZDROWIE I URODA

1. Or ga ni za cja wi zy ty le ka rza pierw sze go kon tak tu w do mu i w pla -
ców ce me dycz nej.

2. Or ga ni za cja wi zy ty le ka rza spe cja li sty w pla ców ce me dycz nej.

3. Or ga ni za cja trans por tu me dycz ne go i asy sty le kar skiej.

4. Or ga ni za cja usług pie lę gniar skich.

5. Uma wia nie wi zyt u psy cho lo ga.

6. Uma wia nie wi zyt u die te ty ka.

7. Or ga ni za cja wy jaz dów do ośrod ków re ha bi li ta cyj nych i sa na to -
ryj nych.

8. In for ma cja o al ter na tyw nych me to dach le cze nia i re lak sa cji.
Te ra pia ru chem, Te ra pia za ję cio wa, Mu zy ko te ra pia, Ar te te ra pia
itd. In for ma cja o me to dzie, or ga ni za to rach, lo ka li za cji, cen ni kach.
Uma wia nie wi zyt.

9. In for ma cja o ofer cie re no mo wa nych:
a. sa lo nów SPA,

b. sa lo nów ko sme tycz nych,

c. sa lo nów od no wy bio lo gicz nej,

d. kli ni kach chi rur gii pla stycz nej.

10. Po moc wzor ga ni zo wa niu po by tu lub wi zy ty wwy bra nym miej scu.
In for ma cja o ofer cie klu bów fit ness i pro fe sjo nal nych pry wat nych
tre ne rów, w tym rów nież po moc w umó wie niu spo tka nia z wy bra -
nym przez klien ta tre ne rem.

KREACJA WIZERUNKU

1. Or ga ni za cja se sji sty li za cji  (usłu ga fry zjer ska + ma ni cu re +
ma ke -up) w do mu klien ta lub w sa lo nach usłu go daw ców.

2. Or ga ni za cja se sji wi ze run ko wej (usłu ga fry zjer ska, ma ni cu re,
ma ke -up, sty li sta ubrań) w do mu klien ta lub w sa lo nach usłu go -
daw ców.

3. Me ta mor fo zy. Or ga ni za cja pa kie tu usług wi ze run ko wych.

4. Or ga ni za cja za ku pów ze sty list ką.

5. Or ga ni za cja spo tka nia ze sty li stą oraz or ga ni za cja szy cia su kien
na mia rę.

6. Or ga ni za cja se sji zdję cio wej – wi ze run ko wej na po trze by klien ta
w do mu lub w stu diu fo to gra ficz nym.

7. In for ma cja o do stęp nych szko le niach wi ze run ko wych i po moc
w or ga ni za cji:

a. in dy wi du al nej lek cji ma ki ja żu,

b. kursie wizażu i stylizacji,

8. Or ga ni za cja szko leń wi ze run ko wych – fry zu ra, ma ke -up, sty li sta
ubrań, pra ca przed ka me rą, al ko hol w show biz ne sie, na uka
po praw nej wy mo wy.

9. Or ga ni za cja pró bek ko sme ty ków, per fum (z li mi to wa na do stęp -
no ścią).

VIP CONCIERGE

1. Po moc wpla no wa niu ior ga ni za cji wy jaz dów tu ry stycz nych wkra ju
izagra ni cą po przez in for mo wa nie oofer cie biur po dró ży uwzględ -
nia ją cej okre ślo ne przez Klien ta upodo ba nia,  cha rak ter wy jaz du
oraz do dat ko we atrak cje tj. 

a. sa fa ri,

b. spły wy ka ja ko we, 

c. wspi nacz ka gór ska

d. rejs ża glow cem

e. sko ki bun gee, 

f. sko ki spa do chro no we,

g. na uka nur ko wa nia, 

h. lot ba lo nem,

i. nur ko wa nie.

2. Or ga ni za cja re zer wa cji i za ku pu bi le tów na wy bra ne przez Klien ta
im pre zy spor to we (w kra ju i za gra ni cą) tj.:

a. mi strzo stwa spor to we, 

b. wy ści gi kon ne,

c. tur nie je te ni sa ziem ne go, 

d. me cze i tur nie je po lo,

e. tur nie je gol fa, 

f. sko ki nar ciar skie, 

g. tur nie je sza cho we,

h. wy ści gi F1.

3. Spo tka nia z gwiaz da mi:

a. re zer wa cja pa kie tów VIP przy oka zji im prez bran żo wych
(m. in. na fe sti wa lach fil mo wych), któ re umoż li wia ją spo -
tka nia ze sław ny mi ludź mi,

b. Kon takt z ma na ge rem „gwiaz dy”, spraw dze nie do stęp no ści
i kosz tów or ga ni za cji spo tka nia.

4. Or ga ni za cja kra jo wych i za gra nicz nych wy jaz dów do SPA.

5. Or ga ni za cja luk su so wych wy cie czek, tay lor -ma de to urs, eks klu -
zyw nych po dró ży po ślub nych.

6. Czar te ry jach tów (w kra ju i za gra ni cą).

7. Po moc w or ga ni za cji wy na ję cia pry wat ne go sa mo lo tu lub he li -
kop te ra.

8. Or ga ni za cja, wy na ję cie oraz pod sta wie nie li mu zy ny z kie row cą,
do roż ki kon nej, ka re ty lub au ta za byt ko we go (wkra ju izagra ni cą).

9. Re zer wa cja w klu bie spor to wym.

10. Or ga ni za cja wy na ję cia oso bi ste go tłu ma cza.

11. Or ga ni za cja wy na ję cia oso bi ste go ochro nia rza.

12. Or ga ni za cja wy na ję cia oso bi ste go tre ne ra.

13. Or ga ni za cja usług pry wat ne go de tek ty wa.

§ 8
Usługi Concierge – Terminarz

Na ży cze nie Ubez pie czo ne go Cen trum Con cier ge Aqu arius bę dzie
pro wa dzić ter mi narz waż nych zda rzeń w ce lu wy sy ła nia przy po mnień
dro gą te le fo nicz ną (roz mo wa te le fo nicz na, SMS) lub elek tro nicz ną
w usta lo nym ter mi nie.

Na pod sta wie da nych otrzy ma nych od Ubez pie czo ne go Cen trum
Con cier ge Aqu arus bę dzie przy po mi nać o na stę pu ją cych wy da rze -
niach:

a) daty imienin lub urodzin członków rodziny Ubezpieczonego,

b) rocznice,

c) spotkania biznesowe,

d) daty odnowienia ubezpieczeń okresowych,

e) zmiany godziny (czas letni/zimowy),

f) szczepienia,

g) święta kościelne/ narodowe,

h) wizyty lekarskie,

i) przeglądy samochodu,

j) zebrania dla rodziców,

k) terminy złożenia dokumentów.

§ 9
Koszty usług Concierge

1. Kosz ty usług con cier ge (z wy łą cze niem or ga ni za cji) spo czy wa ją
na Ubez pie czo nym i są mu każ do ra zo wo przed sta wia ne do au to -
ry za cji te le fo nicz nie przed wy ko na niem usłu gi.

§ 10
Wyłączenia odpowiedzalności – Concierge Dokumenty

1. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody:

a. po wsta łe z wi ny umyśl nej; 

b. po wsta łe wsku tek ra żą ce go nie dbal stwa Ubez pie czo ne go
chy ba że za pła ta od szko do wa nia od po wia da wzglę dom
słusz no ści; 

c. wy rzą dzo ne umyśl nie przez oso by, z któ ry mi po zo sta je
Ubez pie czo ny we wspól nym go spo dar stwie do mo wym;

d. po wsta łe wsku tek dzia ła nia Ubez pie czo ne go w sta nie nie -
trzeź wo ści lub po uży ciu al ko ho lu (w ro zu mie niu prze pi sów
usta wy owy cho wa niu wtrzeź wo ści iprze ciw dzia ła niu al ko -
ho li zmo wi) lub środ ków odu rza ją cych, sub stan cji psy cho tro -
po wych, oraz środ ków za stęp czych (wro zu mie niu prze pi sów
usta wy o prze ciw dzia ła niu nar ko ma nii), o ile stan ten miał
wpływ na po wsta nie lub roz miar szko dy;

e. wsku tek dzia łań wo jen nych, sta nu wo jen ne go, sta nu wy -
jąt ko we go, we wnętrz nych za mie szek, straj ków, roz ru chów,
lo kau tów, ak tów ter ro ry zmu lub sa bo ta żu, po wstań, re wo -
lu cji, de mon stra cji;

f. wsku tek trzę sie nia zie mi, re ak cji ją dro wej, ska że nia ra dio ak -
tyw ne go, ska że nia lub za nie czysz cze nia opa da mi prze my sło -
wy mi, dzia ła nia bro ni bio lo gicz nej lub che micz nej, pro mie ni
la se ro wych i ma se ro wych, po la ma gne tycz ne go lub elek tro -
ma gne tycz ne go, od dzia ły wa nia azbe stu lub for mal de hy du
oraz pan de mii;

g. wsku tek utra ty Do ku men tów napod sta wie de cy zji pod ję tej
przez upraw nio ne dote go wła dze, jak rów nież spo wo do wa ne
dzia ła nia mi upraw nio nych do te go władz.

§ 11
Początek i koniec odpowiedzialności

1. Od po wie dzial ność Ubez pie czy cie la iokres ubez pie cze nia wsto sun ku
do każ de go Ubez pie czo ne go roz po czy na się z dniem za war cia
Umo wy o ko rzy sta nie z Kar ty lub od pierw sze go dnia mie sią ca
ka len da rzo we go na stę pu ją ce go bez po śred nio po mie sią cu,
wktó rym Ubez pie czo ny przy stą pił doUmo wy Ubez pie cze nia iwy -
ra ził zgo dę naob ję cie ochro ną ubez pie cze nio wą, podwa run kiem
po sia da nia ak tyw nej Kar ty bądź ak tyw ne go Ra chun ku ban ko we go. 

2. Od po wie dzial ność Ubez pie czy cie la wo bec Ubez pie czo ne go
koń czy się:

a. z dniem roz wią za nia lub wy po wie dze nia umo wy o pro wa -
dze nie ra chun ku lub Kar ty de be to wej zgło szo nej przez
Bank do ob ję cia ochro ną, al bo

b. z dniem roz wią za nia Umo wy Ubez pie cze nia.

3. Ubez pie czo ny mo że, w każ dym cza sie, zre zy gno wać zUbez pie cze -
nia, skła da jąc za po śred nic twem Ubez pie cza ją ce go oświad cze nie
ore zy gna cji, oczym Ubez pie cza ją cy po in for mu je Ubez pie czy cie la.
Re zy gna cja jest sku tecz na wo bec Ubez pie czy cie la zkoń cem okre su
Ochro ny ubez pie cze nio wej, za któ ry zo sta ła za pła co na Skład ka
za da ne go Ubez pie czo ne go.

§ 12
Limity świadczeń – Concierge Dokumenty

1. Li mi ty dla po szcze gól nych ro dza jów świad czeń oraz mak sy mal ną
ilość świad czeń w cią gu Ro ku ubez pie cze nio we go okre śla ją
po niż sze ta be le:

ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE

W NASTĘPSTWIE:  
Zgubienia, Kradzieży kieszonkowej,
Kradzieży z włamaniem  lub Rozboju.

W NASTĘPSTWIE:
Kradzieży kieszonkowej, Kradzieży 
z włamaniem lub Rozboju 
POD WARUNKIEM ZGŁOSZENIA 
FAKTU NA POLICJI

RODZAJ ŚWIADCZENIA

Pomoc w zastrzeganiu wszystkich posiadanych kart płatniczych.

Pomoc w zgłoszeniu faktu zgubienia w najbliższym komisariacie
Policji/ambasadzie. 

Pomoc w przypadku zgubienia dokumentów i kart płatniczych
podczas podróży zagranicznej.

Pomoc w uzyskaniu dokumentów zastępczych za granicą.

Wypełnienie wniosków o wydanie nowych dokumentów i przesłanie
ich do Klienta.

Pomoc w wypełnianiu wniosku o uzyskanie raportu w BIK.

Refundacji kosztów związanych z wydaniem nowych Dokumentów 
lub kart płatniczych.

LIMITY ŚWIADCZEŃ

1 x 300 PLN

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

1 x w roku

1 x w roku



§ 13
Tryb postępowania w razie zajścia zdarzenia   

objętego ubezpieczeniem – Concierge Dokumenty

1. W przy pad ku za ist nie nia zda rze nia ob ję te go ubez pie cze niem
as si stan ce, Ubez pie czo ny po wi nien przed pod ję ciem ja kich kol -
wiek dzia łań we wła snym za kre sie skon tak to wać się z Cen trum
Con cier ge Aqu arius czyn nym ca łą do bę, do stęp nym zte le fo nów
ko mór ko wych i sta cjo nar nych w kra ju i za gra ni cą oraz po dać
na stę pu ją ce in for ma cje: 

a. imię i na zwi sko,

b. nu mer PE SEL,

c. ad res za miesz ka nia Ubez pie czo ne go (miej sco wość, uli cę,
nu mer do mu/miesz ka nia), 

d. nu mer te le fo nicz ny, pod któ rym Cen trum Con cier ge Aqu arius
mo że skon tak to wać się z Ubez pie czo nym i oso ba mi wy zna -
czo ny mi, 

e. krót ki opis zda rze nia oraz ro dzaj po trzeb nej po mo cy,

f. wszel kie in ne in for ma cje nie zbęd ne do re ali za cji usług
as si stan ce,

2. Po nad to Ubez pie czo ny po wi nien:

a. udzie lić pra cow ni ko wi Cen trum Con cier ge Aqu arius wy ja -
śnień do ty czą cych zda rze nia, nie zbęd nych do usta le nia
od po wie dzial no ści i za kre su świad czeń Ubez pie czy cie la,

b. nie po wie rzać wy ko na nia świad czeń, do któ rych speł nie nia
zo bo wią za ny jest Ubez pie czy ciel in nym oso bom, chy ba, że
Cen trum Con cier ge Aqu arius nie przy stą pi do speł nia nia
świad cze nia w okre sie dwóch go dzin od za wia do mie nia
o szko dzie (w ra zie bra ku in nych uzgod nień po mię dzy
Ubez pie czo nym a Cen trum Con cier ge Aqu arius) lub wy ra zi
zgo dę na speł nie nie świad cze nia przez in ną oso bę,

c. współ dzia łać z Cen trum Con cier ge Aqu arius w za kre sie
nie zbęd nym do wy ko na nia zo bo wią za nia.

3. Nie zwłocz nie po otrzy ma niu zgło sze nia, o któ rym mo wa w ust. 1,
Cen trum Con cier ge Aqu arius in for mu je Ubez pie czo ne go czy
napod sta wie prze ka za nych przez nie go in for ma cji uza sad nio ne
jest zle ce nie wy ko na nia usłu gi świad czo nej w ra mach ubez pie -
cze nia as si stan ce, awra zie de cy zji po zy tyw nej – zle ca wy ko na nie
ta kiej usłu gi.

4. Je że li brak jest pod staw dowy ko na nia usłu gi świad czo nej wra mach
ubez pie cze nia as si stan ce lub mo że być ona świad czo na w in nym
za kre sie niż okre ślo ny w zgło sze niu, o któ rym mo wa w ust. 1,
Ubez pie czo ne mu prze ka zy wa na jest in for ma cja ze wska za niem
oko licz no ści ipod staw praw nych uza sad nia ją cych cał ko wi tą lub
czę ścio wą od mo wę wy ko na nia usłu gi.

§ 14
Refundacja – Concierge Dokumenty

1. W ter mi nie 7 dni od otrzy ma nia za wia do mie nia o szko dzie,
Cen trum Con cier ge Aqu arius in for mu je Ubez pie cza ją ce go i Ubez -
pie czo ne go, je że li nie są oni wy stę pu ją cy mi z tym za wia do mie -
niem i po dej mu je po stę po wa nie do ty czą ce usta le nia sta nu
fak tycz ne go zda rze nia, za sad no ści zgło szo nych rosz czeń i wy so -
ko ści świad cze nia oraz pi sem nie lub w in ny spo sób in for mu je
oso bę wy stę pu ją cą zrosz cze niem, ja kie do ku men ty są po trzeb ne
do usta le nia od po wie dzial no ści Ubez pie czy cie la lub wy so ko ści
od szko do wa nia. Po nad to Cen trum Con cier ge Aqu arius zo bo wią -
za ne jest udo stęp nić Ubez pie cza ją ce mu in for ma cje i do ku men ty
gro ma dzo ne w ce lu usta le nia od po wie dzial no ści lub wy so ko ści
od szko do wa nia.

2. Ubez pie czo ny mo że żą dać pi sem ne go po twier dze nia przez
Cen trum Con cier ge Aqu arius udo stęp nio nych in for ma cji ido ku men -
tów, a tak że spo rzą dze nia naswój koszt kse ro ko pii do ku men tów.

3. Od szko do wa nie usta la się w kwo cie od po wia da ją cej roz mia ro wi
szko dy w gra ni cach li mi tów świad czeń.

4. Cen trum Con cier ge Aqu arius za strze ga so bie pra wo we ry fi ka cji
przed ło żo nych przez Ubez pie czo ne go do ku men tów zwią za nych
z usta le niem roz mia ru szko dy.

5. Od szko do wa nie wy pła ca się w wa lu cie pol skiej, prze le wem
na ra chu nek Ubez pie czo ne go.

6. Cen trum Con cier ge Aqu arius wy pła ca od szko do wa nie wter mi nie
30 dni od da ty otrzy ma nia za wia do mie nia o zda rze niu.

7. Cen trum Con cier ge Aqu arius pi sem nie na wska za ny wzgło sze niu
szko dy ad res po wia da mia Ubez pie czo ne go o wy so ko ści przy zna -
ne go świad cze nia.

8. Je że li wy ja śnie nie wszyst kich oko licz no ści ko niecz nych dousta le nia
od po wie dzial no ści Ubez pie czy cie la al bo wy so ko ści świad cze nia

w ter mi nie wska za nym w ust. 6 jest nie moż li we, od szko do wa nie
po win no zo stać wy pła co ne w cią gu 14 dni od dnia, w któ rym
przyza cho wa niu na le ży tej sta ran no ści wy ja śnie nie tych oko licz -
no ści by ło moż li we.

9. Je że li w ter mi nach okre ślo nych w umo wie ubez pie cze nia Cen trum
Con cier ge Aqu arius nie wy pła ci od szko do wa nia, za wia da mia
pi sem nie Ubez pie czo ne go o przy czy nach nie moż no ści za spo ko -
je nia rosz czeń w ca ło ści lub w czę ści, jed nak że bez spor ną część
od szko do wa nia wy pła ca w ter mi nie wska za nym w ust. 6.

10. Je że li od szko do wa nie nie przy słu gu je lub przy słu gu je w in nej
wy so ko ści niż okre ślo na w zgło szo nym rosz cze niu, Cen trum
Con cier ge Aqu arius in for mu je o tym pi sem nie Ubez pie czo ne go,
wska zu jąc naoko licz no ści oraz napod sta wę praw ną uza sad nia ją cą
cał ko wi tą lub czę ścio wą od mo wę wy pła ty świad cze nia wraz
z po ucze niem o moż li wo ści do cho dze nia rosz czeń na dro dze
są do wej.

§ 15
Zawarcie Umowy Ubezpieczenia

1. Umo wa Ubez pie cze nia zo sta je za war ta na czas nie okre ślo ny. 

2. Każ da ze stron Umo wy Ubez pie cze nia – Ubez pie cza ją cy (Bank)
iUbezpieczyciel ma pra wo dowy po wie dze nia Umo wy Ubez pie cze -
nia w każ dej chwi li z za cho wa niem 3-mie sięcz ne go okre su wy po -
wie dze nia ze skut kiem na ko niec mie sią ca ka len da rzo we go.

3. Ubez pie cza ją cy ma pra wo do od stą pie nia od Umo wy Ubez pie cze -
nia wter mi nie7 dni odjej za war cia. Od stą pie nie odUmo wy na stę -
pu je na pod sta wie pi sem ne go oświad cze nia Ubez pie cza ją ce go.

4. Zło że nie oświad cze nia o od stą pie niu od Umo wy Ubez pie cze nia
oraz wy po wie dze nie Umo wy Ubez pie cze nia nie zwal nia Ubez pie -
cza ją ce go zobo wiąz ku za pła ty skład ki za okres, w któ rym Ubez -
pie czy ciel udzie lał ochro ny ubez pie cze nio wej.

§ 16
Składka

1. Przyusta la niu wy so ko ści skład ki ubez pie cze nio wej uwzględ nia się
kosz ty zwią za ne zza war ciem Umo wy oraz z jej wy ko na niem. 

2. Skład ka ubez pie cze nio wa usta la na jest na każ dy 12 mie sięcz ny
okres ochro ny ubez pie cze nio wej, we dług ta ry fy obo wią zu ją cej
w dniu za war cia Umo wy.

3. Wy so kość skład ki oraz ter mi ny jej płat no ści są okre ślo ne wpo li sie.
Za da tę za pła ty skład ki przyj mu je się da tę uzna nia ra chun ku ban -
ko we go Ubez pie czy cie la, chy ba ze stro ny umó wi ły się ina czej.

4. W ra zie ujaw nie nia oko licz no ści, któ ra po cią ga za so bą istot ną
zmia nę praw do po do bień stwa zda rze nia ob ję te go ochro ną ubez -
pie cze nio wą, każ da ze stron mo że za żą dać od po wied niej zmia ny
wy so ko ści skład ki, po czy na jąc od dnia, gdy za szła ta oko licz ność,
jed nak nie wcze śniej niż od po cząt ku bie żą ce go okre su ubez pie -
cze nia. W ra zie zgło sze nia ta kie go żą da nia, dru ga stro na mo że
w ter mi nie 14 dni wy po wie dzieć Umo wę ze skut kiem na tych mia -
sto wym.

5. Roz wią za nie lub wy ga śnie cie Umo wy nie zwal nia Ubez pie cza ją ce -
go z obo wiąz ku za pła ty skład ki za okres, w któ rym Ubez pie czy ciel
udzie lał ochro ny ubez pie cze nio wej.

6. W ra zie roz wią za nia Umo wy przed upły wem okre su, na ja ki zo sta -
ła za war ta Ubez pie cza ją ce mu przy słu gu je zwrot skład ki za okres
nie wy ko rzy sta nej ochro ny ubez pie cze nio wej.

§ 17
Reklamacje

1. Wkaż dym przy pad ku oso ba upraw nio na zUmo wy Ubez pie cze nia
mo że wno sić Re kla ma cje. Re kla ma cja to wy stą pie nie, w tym
skar ga i za ża le nie, skie ro wa ne do Ubez pie czy cie la za wie ra ją ce
za strze że nia do ty czą ce usług świad czo nych przez Ubez pie czy -
cie la.

2. Re kla ma cje moż na skła dać w na stę pu ją cy spo sób:

• Ubez pie czy cie lo wi AXA Ubez pie cze nia TU iR S. A.: 

— ust nie –te le fo nicz nie podnr te le fo nu +48224447000
(koszt po łą cze nia zgod ny zta ry fą ope ra to ra) al bo oso bi -
ście pod czas wi zy ty w jed no st ce Ubez pie czy cie la,

— w for mie elek tro nicz nej na ad res e -ma il: 
ser wis@axau bez pie cze nia.pl,

— wfor mie pi sem nej – oso bi ście wsie dzi bie Ubez pie czy -
cie la – AXA Ubez pie cze nia TU iR S.A. w War sza wie,
ul. Chłod na 51, al bo 

— dro gą pocz to wą na ad res:

AXA Ubez pie cze nia TU iR S.A.
ul. Chłod na 51, 00- 867 War sza wa.

3. Re kla ma cja mo że być zło żo na w każ dej jed no st ce Ubez pie czy -
cie la ob słu gu ją cej klien tów. 

4. Od po wiedź Ubez pie czy cie la na Re kla ma cję zo sta nie udzie lo na
w for mie pi sem nej lub za po mo cą in ne go trwa łe go no śni ka in for -
ma cji al bo pocz tą elek tro nicz ną, je że li oso ba skła da ją ca Re kla -
ma cję zło ży wnio sek o udziel nie od po wie dzi w tej for mie. Do dat -
ko wo na wnio sek oso by skła da ją cej Re kla ma cję Ubez pie czy ciel
po twier dza pi sem nie lub w in ny uzgod nio ny spo sób fakt jej
zło że nia.

5. Zło że nie Re kla ma cji nie zwłocz nie po po wzię ciu za strze żeń uła -
twi i przy spie szy rze tel ne jej roz pa trze nie. 

6. W przy pad ku gdy Ubez pie czy ciel nie po sia da da nych kon tak to -
wych oso by skła da ją cej Re kla ma cję, przy skła da niu Re kla ma cji,
na le ży po dać na stę pu ją ce da ne: imię, na zwi sko, ad res do ko -
re spon den cji, ad res e -ma il (w przy pad ku wy bo ru ta kiej for my
kon tak tu).

7. Od po wie dzi na Re kla ma cję Ubez pie czy ciel udzie la bez zbęd nej
zwło ki, nie póź niej niż w ter mi nie 30 dni od dnia otrzy ma nia Re -
kla ma cji. 

8. W szcze gól nie skom pli ko wa nych przy pad kach, unie moż li wia ją -
cych roz pa trze nie Re kla ma cji i udzie le nie od po wie dzi w ter mi -
nie 30 dni, Ubez pie czy ciel w tym ter mi nie wy śle in for ma cję
oprzy czy nie nie moż no ści roz pa trze nia Re kla ma cji. Wta kim przy -
pad ku od po wiedź na Re kla ma cję zo sta nie udzie lo na nie póź niej
niż w ter mi nie 60 dni od dnia jej otrzy ma nia. 

9. Je że li oso ba skła da ją ca Re kla ma cję nie zga dza się ze sta no wi -
skiem Ubez pie czy cie la wy ra żo nym w od po wie dzi na Re kla ma -
cję, mo że wy stą pić z wnio skiem o roz pa trze nie spra wy do Rzecz -
ni ka Fi nan so we go. Oso ba skła da ją ca re kla ma cję mo że rów nież
wy stą pić do są du po wszech ne go z po wódz twem prze ciw ko
Ubez pie czy cie lo wi tj. AXA Ubez pie cze nia To wa rzy stwo Ubez -
pie czeń i Re ase ku ra cji S.A. we dług wła ści wo ści okre ślo nej
w §18 ust. 3. 

§ 18
Po sta no wie nia koń co we

1. Do Umo wy mo gą być wpro wa dzo ne, za zgo dą stron, po sta no -
wie nia do dat ko we lub od mien ne od usta lo nych w ni niej szych
OWU. 

2. Wszyst kie po sta no wie nia do dat ko we lub od mien ne od usta lo -
nych w ni niej szych OWU, w tym rów nież wszel kie zmia ny Umo -
wy do ko na ne w trak cie jej trwa nia mu szą być po twier dzo ne po -
przez wy sta wie nie anek su do Umo wy przez Ubez pie czy cie la. 

3. – Do 31 grud nia 2015 r.

Po wódz two o rosz cze nia wy ni ka ją ce z Umo wy Ubez pie cze nia
moż na wy to czyć al bo we dług prze pi sów o wła ści wo ści ogól nej
al bo przed sąd wła ści wy dla miej sca za miesz ka nia lub sie dzi by
ubez pie cza ją ce go, ubez pie czo ne go, upo sa żo ne go lub upraw -
nio ne go z Umo wy Ubez pie cze nia.

– Od 1 stycz nia 2016 r.

Po wódz two o rosz cze nie wy ni ka ją ce z Umo wy Ubez pie cze nia
moż na wy to czyć we dług prze pi sów o wła ści wo ści ogól nej al bo
przedsąd wła ści wy dla miej sca za miesz ka nia lub sie dzi by ubez -
pie cza ją ce go, ubez pie czo ne go lub upraw nio ne go z Umo wy
Ubez pie cze nia. Po wódz two o rosz cze nie wy ni ka ją ce z umo wy
ubez pie cze nia moż na wy to czyć we dług prze pi sów o wła ści wo -
ści ogól nej al bo przed sąd wła ści wy dla miej sca za miesz ka nia
spad ko bier cy ubez pie czo ne go lub spad ko bier cy upraw nio ne go
z Umo wy Ubez pie cze nia.

4. Klient bę dą cy kon su men tem ma tak że moż li wość zwró ce nia
się o po moc do wła ści we go miej sco wo Po wia to we go (Miej -
skie go) Rzecz ni ka Kon su men tów.

5. To wa rzy stwo pod le ga nad zo ro wi Ko mi sji Nad zo ru Fi nan so we go.

6. W spra wach nie ure gu lo wa nych ni niej szy mi OWU sto su je się
prze pi sy pra wa pol skie go.

7. Ni niej sze Ogól ne Wa run ki Ubez pie cze nia zo sta ły za twier dzo ne
uchwa łą Za rzą du nr 3/09/11/2016 z dnia 09.11.2016 roku
obo wią zu ją od dnia 18.11.2016 roku. 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r.
o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
informujemy, że podmiotem uprawnionym dla AXA
Ubez- pieczenia TUiR S.A. do prowadzenia postępowań
w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów z konsu-
mentami w rozumieniu tej ustawy jest Rzecznik Finansowy
(Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; www.rf.gov.pl).

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Spółka należąca do Grupy AXA
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa 
www.axaubezpieczenia.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: 107 912 677 PLN, opłacony w całości



Errata
do Ogólnych warunków ubezpieczenia Concierge Aquarius dla Posiadaczy rachunków mBanku S.A., zatwierdzonych uchwałą Zarządu 
AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. nr 3/09/11/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. 

zwanych dalej „Warunkami ubezpieczenia”.

§ 1

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. („Towarzystwo”) informuje, iż w treści Warunków ubezpieczenia 
dokonuje się następujących zmian w § 2 pkt 3, który otrzymuje brzmienie:

„ Karta debetowa mBanku S.A. – karta debetowa MasterCard Aquarius Pay Pass, karta debetowa Visa Aquarius Pay Wave, karta 
debetowa MasterCard Debit Gold, karta debetowa Mastercard Aquarius Debit, karta debetowa Visa Aquarius Świat;”

§ 2

Powyższe zmiany w  żaden sposób nie naruszają praw ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych oraz osób uprawnionych 
z umów ubezpieczenia zawartych z Towarzystwem.

§ 3

1. Zmiany zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu Towarzystwa nr 6/12/10/2017 z dnia 12 października 2017 r. 

2.  Zmiany wchodzą w życie z dniem 16 października 2017 r. i ma zastosowanie do Ubezpieczonych objętych ochroną ubezpiecze-
niową od tego dnia. 

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 22 555 00 00, fax 22 555 05 00, www.axa.pl
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 271543; NIP 107-00-06-155; Kapitał zakładowy: 107 912 677 zł – wpłacony w całości




