
6. Rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej: 
• Odpowiedzialność Ubezpieczyciela i okres ubezpieczenia w stosunku

do każdego Ubezpieczonego rozpoczyna się z dniem zawarcia Umowy
o korzystanie z Karty lub od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego
następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym Ubezpieczony
przystąpił do Umowy Ubezpieczenia i wyraził zgodę na objęcie ochroną
ubezpieczeniową, pod warunkiem posiadania aktywnej Karty bądź
aktywnego Rachunku bankowego. 

7. Zakończenie ochrony ubezpieczeniowej:
Od po wie dzial ność Ubez pie czy cie la wo bec Ubez pie czo ne go koń czy się:

• zdniem roz wią za nia lub wy po wie dze nia umo wy opro 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

• z dniem roz wią za nia Umo wy Ubez pie cze nia,

• z ostat nim dniem 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 w przy pad ku re zy gna cji
z ochro ny ubez pie cze nio wej.

8. Opłata za ubezpieczenie:

Uwaga. Ważne! Prosimy o uważną lekturę niniejszego punktu.

• Ubezpieczenie oferowane jest nieodpłatnie. Koszt ubezpieczenie
ponosi mBank S.A.

9. Wypłata świadczenia:

Uwaga. Ważne! Prosimy o uważną lekturę niniejszego punktu.

• Świad cze nia re ali zo wa ne są do wy so ko ści li mi tów świad czeń;

• 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;

• Wy so kość od szko do wa nia usta la się na pod sta wie ra chun ków,
pa ra go nów i fak tur zło żo nych przez Ubez pie czo ne go.

10. Wyłączenia odpowiedzialności:

Uwaga. Ważne! Prosimy o uważną lekturę niniejszego punktu.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody:

• powstałe z winy umyślnej,

• powstałe wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego chyba że
zapłata odszkodowania odpowiada względom słuszności, 

• wyrządzone umyślnie przez osoby, z którymi pozostaje Ubezpieczony
we wspólnym gospodarstwie domowym,

1. Ubezpieczyciel:
• AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

2. Ubezpieczony:
• Posiadacz rachunku Aquarius i karty debetowej Aquarius zgłoszony

przez Ubezpieczającego do objęcia go Ochroną Ubezpieczeniową
na podstawie Umowy Ubezpieczenia.

3. Rola Banku: 
• mBank S.A. który zawarł Umowę Ubezpieczenia z AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

i występuje w roli Ubezpieczającego w ramach tej Umowy Ubezpieczenia. 
• mBank S.A. jako Ubezpieczający nie pobiera wynagrodzenia od AXA

Ubezpieczenia TUiR S.A.

4. Umowa Ubezpieczenia: 
• Ubezpieczenie oferowane w formie grupowej.  
• Nr polisy generalnej 9000112. 

5. Informacje podstawowe o Umowie Ubezpieczenia:
a) Warunki przystąpienia do ubezpieczenia:

• Do Umo wy Ubez pie cze nia mo gą przy stą pić Po sia da cze ra chun ku
Aqu arius i kar ty de be to wej Aqu arius zgło sze ni przez Ubez pie cza -
ją ce go do ob ję cia ochro ną ubez pie cze nio wą na pod sta wie Umo wy
Ubez pie cze nia. 

b) Cel ubezpieczenia/zakres i limity świadczeń:

Uwaga. Ważne! Prosimy o uważną lekturę niniejszego punktu.

• Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje organizację albo
organizację i pokrycie kosztów świadczeń assistance w ramach:
— Concierge
— Concierge Dokumenty.

• W ramach Programu Concierge BRE Ubezpieczenia zorganizuje
usługi w zakresie1: 
— Organizacji usług dla domu i rodziny
— Organizacja spędzania wolnego czasu, rozrywki, hobby
— Podróż i samochód
— Organizacja przyjęć i spotkań biznesowych
— Zdrowie i uroda
— Kreacja wizerunku
— VIP concierge

• W ramach Concierge Dokumenty BRE Ubezpieczenia organizuje
usługi w zakresie:

Karta Produktu

Ubezpieczenia „Concierge Aquarius” dla posiadaczy rachunków mBanku S.A.

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 

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

1 x w roku

1 x w roku

1 x 300 PLN

ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE RODZAJ ŚWIADCZENIA LIMITY ŚWIADCZEŃ

W Karcie Produktu zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu „Concierge Aquarius”  oferowanego dla posiadaczy rachunków mBanku S.A. Karta
Produktu nie jest elementem Umowy Ubezpieczenia ani materiałem marketingowym. Karta Produktu została przygotowana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. we
współpracy z mBank S.A. na podstawie Rekomendacji U z dnia 24 czerwca 2014 r dotyczącej dobrych praktyk w zakresie Bancassurance wydanej przez Komisję Nadzoru
Finansowego i ma za zadanie pokazać kluczowe informacje o produkcie i pomóc klientowi w zrozumieniu cech produktu.

Przeczytaj uważnie ten dokument, abyś wiedział jakie są cechy produktu, jakie korzyści daje Ci to ubezpieczenie oraz jakie obowiązki są z nim związane.
Decyzję o zawarciu/przystąpieniu do Umowy Ubezpieczenia podejmij po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją ubezpieczeniową, w tym zwłaszcza
z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, w których znajdują się szczegółowe informacje o ubezpieczeniu. 

W następstwie zgubienia,
kradzieży lub rabunku portfela

W następstwie kradzieży lub
rabunku portfela pod warukiem
zgłoszenia faktu na policji

1 Szczegółowy opis dostępnych usług w ramach Programu Concierge został określony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia



13. Reklamacje i Skargi:
1) W każ dym przy pad ku oso ba upraw nio na z Umo 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 AXA Ubezpieczenia za wie ra ją ce za strze że nia do ty czą ce
usług świad czo nych przez AXA Ubezpieczenia

2) Re kla ma cja mo że być zło żo na w każ dej jed no st ce AXA Ubezpieczenia ob słu -
gu ją cej klien tów, moż na ją zło żyć w na stę pu ją cy spo sób:
• Towarzystwu AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.: 

— ustnie – telefonicznie pod nr telefonu +48 22 444 70 00 (koszt
połączenia zgodnie z taryfą operatora) albo osobiście podczas
wizyty w jednostce AXA Ubezpieczenia,

— w formie elektronicznej na adres e-mail:
serwis@axaubezpieczenia.pl

— w formie pisemnej – osobiście w siedzibie Towarzystwa 
– AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. w Warszawie, ul. Chłodna 51, albo

— drogą pocztową na adres:
AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
Ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

3) Reklamacje można składać  w Banku w następujący sposób:
— ust nie – te le fo nicz nie podnr mLi nii801300800zte le fo nów sta cjo nar nych

w Pol sce lub +48 426 300 800 (koszt po łą cze nia zgod nie z ta ry fą ope -
ra to ra) z te le fo nów sta cjo nar nych i ko mór ko wych z ca łe go świa ta al bo
oso bi ście do pro to ko łu pod czas wi zy ty Klien ta w pla ców ce Ban ku,

— w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@mbank.pl, 
— w formie pisemnej – osobiście w placówce Banku albo drogą pocztową

za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Banku:
mBank S.A. Wydział Obsługi Klientów
Skrytka Pocztowa 2108, 90-959 Łódź.

4) Od po wiedź AXA UbezpieczenianaRe kla ma cję zo sta nie udzie lo na wfor mie pi -
sem nej al bo za po mo cą in ne go trwa łe go no śni ka in for ma cji. Od po wiedź
w for mie elek tro nicz nej zo sta nie udzie lo na wprzy pad ku gdy 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 AXA Ubezpieczenia 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) Wprzy pad ku gdy AXA Ubezpieczenia nie po sia da da nych kon tak to wych oso by
skła da ją cej Re kla ma cję, przyskła 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 AXA Ubezpieczenia 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) Wszcze 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 nia od po wie dzi w ter mi nie 30 dni od dnia otrzy ma nia Re -
kla ma cji, Klient zo sta nie po in for mo wa ny (w ww. ter mi nie) w ta kiej sa mej for -
mie w ja kiej zo sta nie udzie lo na od po wiedź na Re kla ma cję, o przy czy nie
opóź nie nia, oko licz no ściach, któ re mu szą zo stać usta lo ne dla roz pa trze nia
spra wy oraz o prze wi dy wa nym ter mi nie roz pa trze nia Re kla ma cji i udzie le nia
od po wie dzi, któ ry nie mo że prze kro czyć60 dni oddnia otrzy ma nia Re kla ma cji.

9) Je że li oso ba skła da ją ca Re kla ma cję nie zga dza się ze sta no wi skiem AXA
Ubezpieczenia wy ra żo nym w od po wie dzi na Re kla ma cję, mo że wy stą pić
z wnio skiem oroz pa trze nie spra wy doRzecz ni ka Fi nan so we go. Oso ba skła da -
ją ca Re kla ma cję mo że rów nież wy stą pić dosą du po wszech ne go zpo wódz twem
prze ciw ko AXA Ubez pie cze nia To wa rzy stwo Ubez pie czeń i Re ase ku ra cjiS.A.
we dług wła ści wo ści okre ślo nej w ust. 10.

10) Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy Ubezpieczenia można
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 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
zUmo wy Ubez pie cze nia moż na wy to czyć we dług prze pi sów owła 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 zUmo wy Ubez pie cze nia.

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

12) AXA Ubezpieczenia oraz Bank pod le ga ją nad zo ro wi Ko mi sji Nad zo ru Fi nan so we go.

13) Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym
rozwiązywaniu sporów konsumenckich Ubezpieczyciel informuje,
że podmiotem uprawnionym dla AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. do prowa-
dzenia postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów
z konsumentami w rozumieniu tej ustawy jest Rzecznik Finansowy
(Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; www.rf.gov.pl).

• po wsta łe wsku tek dzia ła nia Ubez pie czo ne go w sta nie nie trzeź wo ści
lub pouży ciu al ko ho lu (wro 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;

• 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;

• 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;

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

11. Rezygnacja z ubezpieczenia:

Uwaga. Ważne! Prosimy o uważną lekturę niniejszego punktu.

• 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 o re zy -
gna cji, o czym 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 z koń 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. 

• Rezygnacja z przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej na kolejny okres
nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. 

12. Zgłoszenie szkody:
• Aby skorzystać z usług Concierge, nalezy skontaktować się tele-

fonicznie z Centrum Concierge Aquarius pod numerem: 
+48 225 75 98 12 (koszt połączenia wg. taryfy operatora)

Zgłosić zdarzenie ubezpieczeniowe możliwe jest w formie pisemnej –
osobiście w siedzibie Towarzystwa lub drogą pocztową:
AXA Ubezpieczenia TUiRS.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

lub drogą elektroniczną na adres:
axa-likwidacja.szkod@ipa.com.pl

Zgłoszenie roszczenia ubezpieczeniowego możesz również dokonać
za pośrednictwem mBanku S.A. w jego placówce.

Z dniem 1 grudnia 2015 r. BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna zmieniło nazwę na AXA Ubezpieczenia Towarzystwo
Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna, w skrócie AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. Zmianie uległ także adres siedziby Towarzystwa na ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

Zasady oferowania oraz obsługi produktów pozostają bez zmian.


