
6. Rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej: 
• Dla ry zyk wy mie nio nych w po wy żej ta be li w wier szach od 1 do 4

ochro na ubez pie cze nio wa dla każ de go z Ubez pie czo nych roz po czy na
się od dnia uru cho mie nia kre dy tu.

• Dla ry zyk wy mie nio nych w po wy żej ta be li w wier szu 5 od dzie więć -
dzie sią te go dnia po uru cho mie niu kre dy tu.

7. Zakończenie ochrony ubezpieczeniowej:
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się:
• z chwilą Twojej śmierci;
• zdniem, w któ rym zo sta nie Ci wy pła co ne świad cze nie z ty tu łu cał ko wi tej

i trwa łej nie zdol no ści do pra cy;
• z dniem całkowitej spłaty kredytu;
• z dniem, w którym odstąpisz od Umowy kredytu;
• z dniem, w którym Bank rozwiąże Umowę kredytu;
• z dniem, w którym ukończysz 70 rok życia;
• z dniem, w któ rym zło ży łeś oświad cze nie o re zy gna cji z ochro ny ubez -

pie cze nio wej, w przy pad ku gdy przed dniem zło że nia oświad cze nia na stą -
pi ła wcze śniej sza, cał ko wi ta spła ta kre dy tu, chy ba że w oświad cze niu
o re zy gna cji z ubez pie cze nia wska za łeś in ny ter min;

• z dniem, w którym według pierwotnego harmonogramu spłaciłbyś
kredyt, o ile nie złożyłeś wcześniej oświadczenia o rezygnacji z ochrony
ubezpieczeniowej. 

8. Opłata za ubezpieczenie:
Uwaga. Ważne! Prosimy o uważną lekturę niniejszego punktu.

• Opłata tytułem ubezpieczenia jest płatna miesięcznie i zgodnie
z obowiązującą taryfą opłat i prowizji banku wynosi odpowiednio:
— Pa kiet Stan dard – 0,093% x liczba miesięcy okresu ubezpieczenia

(Kredytu) x łączna kwota kredytu,
— Pakiet Komfort – 0,140% x liczba miesięcy okresu ubezpieczenia

(Kredytu) x łączna kwota kredytu.
Opłata jest pobierana automatycznie dniu spłaty raty kredytu, z Twojego
rachunku przeznaczonego do spłaty Kredytu. 

9. Suma Ubezpieczenia
• Suma Ubezpieczenia jest ustalana odrębnie w odniesieniu do każdego

kredytu, łącznie dla wszystkich kredytobiorców w ramach jednej umowy.
• Suma Ubezpieczenia wynosi maksymalnie 300.000 zł.

10. Wypłata świadczeń:

Uwaga. Ważne! Prosimy o uważną lekturę niniejszego punktu.

• W przy pad ku Ubez pie cze nia Spła ty Kre dy tu, upraw nio nym do od bio ru
świad cze nia, pod wa run kiem, że zo sta nie on przez Cie bie wska za ny,
jest mBankS.A.

• W przy pad ku wcze śniej szej spła ty kre dy tu i trwa ją cej na dal ochro ny
ubez pie cze nio wej świad cze nie zo sta nie wy pła co ne To bie, upo sa żo nym,
któ rzy zo sta li przez Cie bie wska za ni lub spad ko bier com.

• Masz pra wo do zmia ny upo sa żo nych w każ dej chwi li trwa nia Umo wy
Ubez pie cze nia.

• W sy tu acji, gdy otrzy ma łeś kre dyt wspól nie z in ną oso bą świad cze nie
zty tu łu zaj ścia zda rze nia ubez pie cze nio we go zo sta nie wy pła co ne pro -
por cjo nal nie dolicz by osób, któ re otrzy ma ły kre dyt.

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

2. Ubezpieczony:
• Kre dy to bior ca oso ba fi zycz na lub oso ba fi zycz na pro wa dzą ca jed no -

oso bo wą dzia łal ność go spo dar czą lub wspól ni cy spół ki cy wil nej, a tak że
spół ka jaw na, spół ka part ner ska lub spół ka z ogra ni czo ną od po wie -
dzial no ścią, któ rzy za war li z Ban kiem Umo wę Kre dy tu.

3. Rola Banku: 
• mBank S.A., który zawarł Umowę Ubezpieczenia z BRE Ubezpieczenia

TUiR S.A. i występuje w roli Ubezpieczającego w ramach tej Umowy
Ubezpieczenia.

• mBank S.A. jako Ubezpieczający nie pobiera wynagrodzenia od Zakładu
Ubezpieczeń.

4. Umowa Ubezpieczenia: 
• Ubezpieczenie oferowane w formie grupowej w dwóch wariantach:  

— Pakiet Standard – nr polisy: 9000131,
— Pakiet Komfort – nr polisy: 9000132.

5. Informacje podstawowe o Umowie Ubezpieczenia:
Ubezpieczenie Spłaty Kredytu ma charakter ochronny.

a) Warunki przystąpienia do ubezpieczenia:
• Do ubezpieczenia możesz przystąpić w momencie wnioskowania

o kredyt, jednak nie później niż w dniu zawarcia Umowy Kredytu.
Dodatkowo, aby przystąpić do Umowy musisz mieć ukończone 18 lat
oraz w momencie spłaty kredytu nie możesz mieć więcej niż 70 lat.

b) Cel ubezpieczenia/zakres:

• W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu jesteś nadal objęty
ochroną ubezpieczeniową chyba, że złożyłeś oświadczenie
o rezygnacji z ubezpieczenia.

Karta Produktu

Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego dla Kredytobiorców Banku Oferowanego 
do Kredytu Samochodowego przez mBank S.A.

W Karcie Produktu zawarte są najważniejsze informacje o ubezpieczeniu Spłaty Kredytu Samochodowego dla Kredytobiorców mBanku S.A. oferowanego do kredytu
samochodowego. Karta Produktu nie jest elementem Umowy Ubezpieczenia ani materiałem marketingowym. Karta Produktu została przygotowana przez BRE
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. 

Śmierć w wy ni ku nie szczę śli we go
wy pad ku – je że li na stą pi ła w okre sie
180 dni ka len da rzo wych od da ty
zaj ścia nie szczę śli we go wy pad ku
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BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zdarzenia
ubezpieczeniowego w przypadku, gdy to zdarzenie ubezpieczeniowe jest
skutkiem któregokolwiek z poprzednich zdarzeń ubezpieczeniowych, za które
BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. wypłaciło świadczenie w ramach tego samego
ubezpieczenia.

W przypadku wystąpienia więcej niż jednego zdarzenia ubezpieczeniowego
BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. wypłaci świadczenie za wszystkie zdarzenia
ubezpieczeniowe ustalone zgodnie z sumami ubezpieczenia z zastrzeżeniem
zapisu powyżej.

12. Rezygnacja z ubezpieczenia:

Uwaga. Ważne! Prosimy o uważną lekturę niniejszego punktu.

• Rezygnacja z ubezpieczenia wiąże się z automatycznym podwyższeniem
marży o 1 p.p. 

• Jeśli złożysz pisemne oświadczenie o rezygnacji ochrona ubezpieczeniowa
kończy się nie wcześniej niż z dniem wymagalności najbliższej raty kredytu
przypadającej po dniu złożenia oświadczenia o rezygnacji z ochrony
ubezpieczeniowej. Natomiast jeśli złożysz oświadczenie o rezygnacji po
wcześniejszej całkowitej spłacie kredytu ochrona ubezpieczeniowa kończy
się z dniem złożenia oświadczenia o rezygnacji, chyba że w oświadczeniu
o rezygnacji z ubezpieczenia wskazałeś inny termin rezygnacji z ochrony
ubezpieczeniowej. 

13. Zgłoszenie szkody:
• W przypadku powstania zdarzenia ubezpieczeniowego prosimy

o kontakt z infolinią Ubezpieczyciela pod nr tel.: 22 459 10 00
(koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) 

lub prosimy o przesłanie kopii dokumentów, o których mowa
poniżej na adres:
BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.
Ul. Ks. Skorupki 5
00-963 Warszawa

lub drogą elektroniczną na adres: 
likwidacjaszkod@axaubezpieczenia.pl

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

Roszczenie z Umowy ubezpieczenia nalezy zgłosić najszybciej
jak to możliwe.

• Dokumenty niezbędne do zgłoszenia roszczenia w przypadku
śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku:

1) wniosek o wypłatę świadczenia;

2) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Uposażonego

3) kopia odpisu skróconego aktu zgonu Ubezpieczonego;

4) kopia karty statystycznej zgonu;

5) kopia umowy Kredytu;

6) inne wskazane przez Ubezpieczyciela dokumenty niezbędne
do potwierdzenia zasadności zgłoszonego roszczenia, o ile
dokumenty wskazane w pkt 1)-5) okażą się niewystarczające,
a Ubezpieczyciel nie może uzyskać ich na podstawie posiadanych
uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.

• Dokumenty niezbędne do zgłoszenia roszczenia w przypadku
całkowitej i trwałej niezdolności do pracy w wyniku choroby lub
nieszczęśliwego wypadku: 

1) wniosek o wypłatę świadczenia;

2) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego;

3) orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, KRUS lub innego organu
uprawnionego do orzekania całkowitej i trwałej niezdolności
do pracy, określające stan zdrowia Ubezpieczonego jako trwałą
i całkowitą niezdolność do pracy oraz dokumentację medyczną
potwierdzającą przyczynę całkowitej i trwałej niezdolności do
pracy;

4) dokumentacja medyczna potwierdzająca wystąpienie nieszczę-
śliwego wypadku lub choroby będących przyczyną całkowitej
i trwałej niezdolności do pracy;

5) kopia umowy Kredytu;

• W przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego zostanie
wypłacone:

11. Wyłączenia odpowiedzialności:

Uwaga. Ważne! Prosimy o uważną lekturę niniejszego punktu.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są zdarzenia ubezpieczeniowe
powstałe wskutek:

• cho ro by psy chicz nej, cho ro by ukła du ner wo we go, a tak że de pre sji
lub ata ku kon wul sji, epi lep sji oraz ich skut ków;

• dzia ła nia w sta nie nie trzeź wo ści lub w sta nie po uży ciu al ko ho lu, je że li
stan ten miał wpływ na po wsta nie lub roz miar szko dy; 

• usi ło wa nia po peł nie nia lub po peł nie nia prze stęp stwa;

• usi ło wa nia po peł nie nia lub po peł nie nia sa mo bój stwa lub sa mo oka -
le cze nia lub oka le cze nia na je go proś bę w okre sie dwóch lat od da ty
ob ję cia ochro ną;

• pod da nia się eks pe ry men to wi me dycz ne mu lub za bie go wi ocha rak te rze
me dycz nym;

• wy pad ku lot ni cze go za ist nia łe go wcza sie prze by wa nia napo kła dzie sa mo -
lo tu in ne go niż sa mo lot pa sa żer skich li cen cjo no wa nych li nii lot ni czych;

• woj ny, dzia łań wo jen nych, ak tyw ne go i do bro wol ne go uczest nic twa
Ubez pie czo ne go wak tach prze mo cy, ter ro ry zmu/sa bo ta żu, za miesz kach;

• upra wia nia spor tów i ak tyw no ści wy so kie go ry zy ka;

• upra wia nia dys cy plin spor to wych bę dą cych źró dłem Two je go do cho du;

• pro wa dze nia po jaz du me cha nicz ne go bez po sia da nia od po wied nich
upraw nień lub pro wa dze nia po jaz dów nie do pusz czo nych doru chu dro -
go we go, zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi pra wa, je że li stan ten
miał wpływ na po wsta nie lub roz miar szko dy;

• cho ro by AIDS lub za ka że nia wi ru sem HIV;

• wad wro dzo nych i scho rzeń bę dą cych ich skut kiem;

• epi de mii i ska żeń che micz nych ogło szo nych przez od po wied nie or ga ny
ad mi ni stra cji pań stwo wej;

• dzia ła nia ener gii ją dro wej lub pro mie nio wa nia ra dio ak tyw ne go i po la
elek tro ma gne tycz ne go, zwy łą cze niem sto so wa nia wy żej wy mie nio nych
w te ra pii zgod nie z za le ce nia mi le kar ski mi;

• uczest ni cze nia w wy pra wach su rvi va lo wych lub wy pra wach do miejsc
cha rak te ry zu ją cych się eks tre mal ny mi wa run ka mi kli ma tycz ny mi lub
przy rod ni czy mi.

BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. nie ponosi odpowiedzialności za choroby,
nieszczęśliwe wypadki lub ich następstwa:

• które miały miejsce, zostały zdiagnozowane lub były leczone przed datą
rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, lub

• których przyczyna została zdiagnozowana lub była leczona przed datą
rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

równowartość salda
pozostającego do spłaty 
tj. wysokość kapitału
kredytu na dzień zajścia
zdarzenia 

jed na ra ta kre dy tu, ja ka 
bę dzie wy ma ga na dospła ty
w da cie naj bliż szej od da ty
zaj ścia zda rze nia. Za każ dy
30-dnio wy po byt Ubez pie -
czo ne go wszpi ta lu zo sta nie
wy pła co na jed na ra ta,
przyczym licz ba świad czeń
bez wzglę du na ilość po by -
tów w szpi ta lu nie mo że
prze kro czyć 6 rat

jed no ra zo we świad cze nie
w wy so ko ści 6-ciu 
mie sięcz nych rat 
kre dy tu przy pa da ją cych
do spła ty po dniu 
zaj ścia zda rze nia, 
zgod nie z har mo no gra -
mem spłat
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nieszczęśliwego wypadku
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równowartość salda
zadłużenia, jakie
pozostawałoby do spłaty 
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jed na ra ta kre dy tu/po życz ki,
ja ka przy pa da ła by dospła ty
w da cie naj bliż szej wy ma -
gal no ści ra ty od da ty zaj ścia
zda rze nia ubez pie cze nio -
we go. Za każ dy 30-dnio wy
po byt Ubez pie czo ne go
w szpi ta lu zo sta nie wy pła -
co na jed na ra ta, przyczym
licz ba świad czeń bez wzglę du
na ilość po by tów w szpi ta lu
nie mo że prze kro czyć 6 rat

jednorazowe świadczenie
w wysokości 6-krotności
miesięcznych rat kredytu,
jaka przypadałaby 
do spłaty w najbliższej 
od daty zajścia zdarzenia
ubezpieczeniowego 
dacie wymagalności 
ra ty, zgod nie zhar mo no -
gra mem spłat
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wcześniejsza
całkowita
spłata
kredytu
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3) Reklamacje można składać  w Banku w następujący sposób:

— ust nie – te le fo nicz nie pod nr mLi nii 801 300 800 z te 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 To wa rzy stwa na Re kla ma cję zo sta nie udzie lo na w for 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 w przy 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 To wa rzy stwo 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 To wa rzy stwo 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 naRe kla ma cję To wa rzy stwo 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 To wa rzy -
stwawy 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 do są du po wszech ne go z po wódz twem prze ciw ko
To wa rzy stwu tj. BRE Ubez pie cze nia To wa rzy stwo Ubez pie czeń iRe 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) To wa rzy stwo 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 Towarzystwo informuje, że podmiotem
uprawnionym dla Towarzystwa do prowadzenia 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).

6) inne wskazane przez Ubezpieczyciela dokumenty niezbędne
do potwierdzenia zasadności zgłoszonego roszczenia, o ile
dokumenty wskazane w pkt 1)-5) okażą się niewystarczające,
a Ubezpieczyciel  nie może uzyskać ich na podstawie posiadanych
uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących prze-
pisów prawa;

• Dokumenty niezbędne do zgłoszenia roszczenia  w przypadku czasowej
niezdolności do pracy spowodowanej pobytem w szpitalu w wyniku
nieszczęśliwego wypadku:

1) wniosek o wypłatę świadczenia;

2) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego;

3) kopia karty informacyjnej wypisu ze szpitala lub dokument potwier-
dzający leczenie szpitalne, wydany przez lekarza prowadzącego;

4) historia pobytu w szpitalu wraz z dokumentacją medyczną
potwierdzającą wystąpienie nieszczęśliwego wypadku;

5) kopia umowy Kredytu;

6) inne wskazane przez Ubezpieczyciela dokumenty niezbędne
do potwierdzenia zasadności zgłoszonego roszczenia, o ile
dokumenty wskazane w pkt 1)-5) okażą się niewystarczające,
a Ubezpieczyciel nie może uzyskać ich na podstawie posiadanych
uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących prze-
pisów prawa;

• Dokumenty niezbędne do zgłoszenia roszczenia w przypadku poważnego
zachorowania:

1) wniosek o wypłatę świadczenia;

2) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego;

3) pełna dokumentacja medyczna potwierdzająca wystąpienie
poważnego zachorowania;

4) dokumentacja medyczna obejmująca okres sprzed przystąpienia
do Umowy Ubezpieczenia, mającą związek z poważnym zacho-
rowaniem;

5) kopia umowy Kredytu;

6)  inne wskazane przez Ubezpieczyciela dokumenty niezbędne
do potwierdzenia zasadności zgłoszonego roszczenia, o ile
dokumenty wskazane w pkt 1)-5) okażą się niewystarczające,
a Ubezpieczyciel nie może uzyskać ich na podstawie posiadanych
uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących prze-
pisów prawa.

14. 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 To wa rzy stwa za wie ra ją ce za strze że nia do ty czą ce usług
świad czo nych przez To wa rzy stwo.

2) Re kla ma cja mo że być zło żo na w każ dej jed no st ce To wa rzy stwa ob słu gu ją cej
klien tów, moż na ją zło żyć w na stę pu ją cy spo sób:

• Towarzystwu BRE 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 Towarzystwa,

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

— w formie pisemnej – osobiście w siedzibie Towarzystwa – BRE
Ubezpieczenia TUiR S.A. w Warszawie, ul. Ks. I. Skorupki 5, albo 

— drogą pocztową na adres:
BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.
Ul. Ks. I. Skorupki 5
00-963 Warszawa

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.


