
Ni niej sze Ogól ne Wa run ki Ubez pie cze nia „Two je OC i Two ja Po dróż”
ma ją ce za sto so wa nie doUbez pie cze nia Kosz tów Le cze nia, Na tych mia -
sto wej Po mo cy As si stan ce iTrans por tu Me dycz ne go, Po by tu wSzpi ta lu,
Na stępstw Nie szczę śli wych Wy pad ków, Opóź nie nia Do star cze nia
Ba ga żu Po dróż ne go, Utra ty lub Uszko dze nia Ba ga żu Po dróż ne go,
Opóź nie nia Od lo tu, Ra bun ku Rze czy Oso bi stych, Od wo ła nia lub
Skró ce nia Po dró ży Za gra nicz nej, Od po wie dzial no ści Cy wil nej w Życiu
Pry wat nym dla Po sia da czy kart kre dy to wych wy da nych przez
mBank S.A., zwa ne w dal szej czę ści OWU „Two je OC i Two ja
Po dróż”, sta no wią pod sta wę za war cia Umo wy Ubez pie cze nia,
zwa nej da lej Umo wą, po mię dzy BRE 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 BRE Ubez -
pie cze nia, a mBan kiem Spół ką Ak cyj ną, zwa nym da lej Ban kiem.

I. Postanowienia ogólne
§ 1

Definicje pojęć

1. BRE Ubez pie cze nia zo bo wią zu je się wy pła cić świad cze nie lub
od szko do wa nie w przy pad ku zaj ścia zda rze nia ob ję te go ochro ną
ubez pie cze nio wą, na wa run kach okre ślo nych w OWU „Two je OC
i Two ja Po dróż”. 

2. Ter mi ny uży te w OWU „Two je OC i Two ja Po dróż” ozna cza ją:

1) Ba gaż po dróż ny – przed mio ty oso bi ste go użyt ku zwy cza jo -
wo za bie ra ne w po dróż za gra nicz ną sta no wią ce wła sność
Ubez pie czo ne go, tj.: wa li zy, ne se se ry, tor by, pacz ki, ple ca ki
lub in ne po jem ni ki ba ga żu wraz z ich za war to ścią, do któ rej
za li cza się odzież, obu wie, środ ki hi gie ny oso bi stej, ko sme -
ty ki, ko sme tycz ki, książ ki, ze gar ki, oku la ry;

2) Cen trum Alar mo we – jed nost ka or ga ni za cyj na wska za na
przez BRE Ubez pie cze nia, do któ rej Ubez pie czo ny zo bo wią -
za ny jest zgło sić za ist nie nie zda rze nia ob ję te go ochro ną
ubez pie cze nio wą z wy łą cze niem zda rze nia ubez pie cze nio -
we go w ra mach Ubez pie cze nia Od po wie dzial no ści Cy wil nej
w Ży ciu Pry wat nym; 

3) Cen trum Po mo cy BRE Ubez pie cze nia – jed nost ka or ga ni za -
cyj na wska za na przez BRE Ubez pie cze nia, do któ rej Ubez -
pie czo ny zo bo wią za ny jest zgło sić za ist nie nie zda rze nia
wra mach Ubez pie cze nia Od po wie dzial no ści Cy wil nej wŻy ciu
Pry wat nym;

4) Cho ro ba – za bu rze nia w funk cjo no wa niu or ga ni zmu, pro -
wa dzą ce do nie pra wi dło wej re ak cji ukła dów lub na rzą dów
na bodź ce śro do wi ska we wnętrz ne go lub ze wnętrz ne go,
po wo du ją ce zmia ny czyn no ści ca łe go ustro ju;

5) Cho ro ba prze wle kła – cho ro ba ma ją ca dłu go trwa ły prze bieg,
trwa ją ca zwy kle mie sią ca mi lub la ta mi, le czo na w spo sób
sta ły lub okre so wy; 

6) Dziec ko – dziec ko wła sne lub przy spo so bio ne Ubez pie czo -
ne go, któ re w dniu za ist nie nia nie szczę śli we go wy pad ku
Ubez pie czo ne go nie ukoń czy ło 18 lat;

7) Eks tre mal ne wa run ki kli ma tycz ne czy przy rod ni cze– te re ny
wy ma ga ją ce uży cia sprzę tu za bez pie cza ją ce go lub ase ku ra -
cyj ne go: pu sty nia, te re ny wy so ko gór skie (po wy żej 5500 m
n.p.m.), busz, tun dra, taj ga, ark ty ka, an tark ty ka, dżun gla,
te re ny lo dow co we i te re ny śnież ne 

8) Fran szy za re duk cyj na – ogra ni cze nie od po wie dzial no ści
BRE Ubez pie cze nia, po le ga ją ce na ob ni że niu na leż ne go
od szko do wa nia o okre ślo ną kwo tę wg po sta no wień OWU
„Two je OC i Two ja Po dróż”;

9) Ho spi ta li za cja – le cze nie w szpi ta lu trwa ją ce nie prze rwa nie
co naj mniej 24 go dzi ny, po wsta łe w wy ni ku na stęp stwa
zda rze nia lo so we go;

10) Kar ta – kar ta kre dy to wa głów na lub do dat ko wa, wy da wa na
przez Bank na pod sta wie Umo wy o ko rzy sta nie z kar ty;

11) Kosz ty le cze nia – nie zbęd ne kosz ty, uza sad nio ne zme dycz -
ne go punk tu wi dze nia, po nie sio ne wzwiąz ku zza ist nie niem
zda rze nia lo so we go;

12) Kraj re zy den cji – kraj in ny niż RP, któ re go oby wa tel stwo
po sia da Ubez pie czo ny, nie za leż nie odte go czy po sia da oby -
wa tel stwo pol skie, gdzie po sia da pra wo do prze by wa nia
na po byt sta ły lub cza so wy;

13) Le karz pro wa dzą cy – oso ba po sia da ją ca upraw nie nia do wy -
ko ny wa nia za wo du le ka rza, re ali zu ją ca świad cze nia me dycz ne
wo bec Ubez pie czo ne go;

14) Miej sce za miesz ka nia – miej sce za miesz ka nia Ubez pie czo -
ne go na te ry to rium RP, zgło szo ne Ubez pie cza ją ce mu ja ko
ad res do ko re spon den cji; 

15) Na głe za cho ro wa nie – cho ro ba, któ ra wy stą pi ła w okre sie
ochro ny ubez pie cze nio wej w spo sób na gły, nie po wią za na
przy czy no wo z wcze śniej szy mi za cho ro wa nia mi Ubez pie -
czo ne go iwy ma ga ją ca za się gnię cia na tych mia sto wej lub pil nej
po mo cy me dycz nej z po wo du za gro że nia ży cia lub zdro wia.
Udar mó zgu i za wał ser ca są uzna wa ne za na głe za cho ro wa -
nie, je że li u Ubez pie czo ne go nie zdia gno zo wa no wcze śniej
żad nej zna stę pu ją cych cho rób: nad ci śnie nie tęt ni cze, cho ro bę
wień co wą, miaż dży cę, mi go ta nie przed sion ków (na pa do we
i utrwa lo ne), żyl ną cho ro bę za krze po wo -za to ro wą, cu krzy cę,
za bu rze nia li pi do we;

16) Nie szczę śli wy wy pa dek – na głe zda rze nie spo wo do wa ne
przy czy ną ze wnętrz ną, nie za leż ne odwo li Ubez pie czo ne go.
Za nie szczę śli wy wy pa dek nie uzna je się cho rób na wet wy stę -
pu ją cych na gle; 

17) Oso ba bli ska – oso ba, po zo sta ją ca z Ubez pie czo nym we
wspól nym go spo dar stwie do mo wym tj. współ mał żo nek, part -
ner, dzie ci ro dzeń stwo, ro dzi ce, dziad ko wie Ubez pie czo ne go
lub in ne oso by;

18) Oso ba to wa rzy szą ca – oso ba, od by wa ją ca Po dróż za gra -
nicz ną lub Po dróż na te re nie RP wraz z Po sia da czem Kar ty;

19) Oso ba we zwa na doto wa rzy sze nia– wska za na przez Ubez -
pie czo ne go oso ba za miesz ku ją ca na te re nie RP, któ ra
w przy pad ku bra ku Oso by to wa rzy szą cej przy je dzie w ce lu
to wa rzy sze nia Ubez pie czo ne mu wtrak cie le cze nia od by wa -
ją ce go się za gra ni cą RP;

20) Po byt w szpi ta lu – sta łe, nie prze rwa ne prze by wa nie Ubez -
pie czo ne go w szpi ta lu (bądź w szpi ta lach, je że li zmia na
szpi ta la na stą pi ła w ra mach kon ty nu acji le cze nia) w ce lu
le cze nia, trwa ją ce nie kró cej niż2 dni oddnia przy ję cia Ubez -
pie czo ne godoszpi ta la, dodnia wy pi sa nia Ubez pie czo ne go
ze szpi ta la;

21) Po dróż za gra nicz na – wy jazd Ubez pie czo ne go po za gra ni cę
RP, któ re go po czą tek na stę pu je:

a) w mo men cie opusz cze nia miej sca za miesz ka nia w RP,
ako niec wmo men cie po wro tu domiej sca za miesz ka nia
wRP – dla Ubez pie cze nia Opóź nie nia Od lo tu, Ra bun ku
Rze czy Oso bi stych, Ubez pie cze nia Od wo ła nia lub Skró -
ce nia Po dró ży Za gra nicz nej, Ubez pie cze nia Opóź nie nia
Do star cze nia Ba ga żu Po dróż ne go, Ubez pie cze nia Utra ty
lub Uszko dze nia Ba ga żu Po dróż ne go;

b) w mo men cie prze kro cze nia gra ni cy RP przy wy jeź dzie,
a ko niec w mo men cie prze kro cze nia gra ni cy RP przy
po wro cie doRP – dla ubez pie cze nia Kosz tów Le cze nia,
Na tych mia sto wej Po mo cy As si stan ce i Trans por tu Me -
dycz ne go, Ubez pie cze nia Po by tu W Szpi ta lu, Ubez pie -
cze nia Na stępstw Nie szczę śli wych Wy pad ków; 

22) Po dróż nate re nie RP– po byt Ubez pie czo ne go nate re nie RP
od by wa ją cy się w od le gło ści nie mniej szej niż 50 km od
Miej sca za miesz ka nia Ubez pie czo ne go, któ re go po czą tek
na stę pu je wmo men cie opusz cze nia Miej sca za miesz ka nia,
a ko niec w mo men cie po wro tu do Miej sca za miesz ka nia; 

23) Po li sa Ge ne ral na– do ku ment po twier dza ją cy za war cie Umo wy
po mię dzy BRE Ubez pie cze nia a Ban kiem;

24) Po sia dacz Kar ty– oso ba fi zycz na, upraw nio na doko rzy sta nia
z Kar ty na mo cy Umo wy o ko rzy sta nie z Kar ty;

25) Prze woź nik za wo do wy – przed się bior stwo po sia da ją ce
wszel kie ze zwo le nia umoż li wia ją ce wy ko ny wa nie płat ne go
prze wo zu osób środ ka mi trans por tu lą do we go, ko le jo we go,
wod ne go lub lot ni cze go;

26) Ra bu nek – za bór mie nia zza sto so wa niem prze mo cy fi zycz nej
lub groź by na tych mia sto we go jej uży cia wo bec Ubez pie czo -
ne go bądź z do pro wa dze niem Ubez pie czo ne go do nie przy -
tom no ści lub bez bron no ści;

27) Rocz ny okres ubez pie cze nia – 12 mie sięcz ny okres li czo ny
dla każ de go Ubez pie czo ne go od dnia ak ty wa cji Kar ty lub jej
rocz ni cy;

28) RP – Rzecz po spo li ta Pol ska;

29) Rze czy oso bi ste – na stę pu ją ce rze czy sta no wią ce ba gaż
pod ręcz ny Ubez pie czo ne go:

a) port fel wraz za war to ścią

b) klu cze

c) do ku men ty: do wód oso bi sty, pasz port, le gi ty ma cja
szkol na/stu denc ka, pra wo jaz dy 

d) oku la ry

e) prze no śna elek tro ni ka: te le fon, mp3, mp4, GPS, ebo ok 

wraz z po jem ni kiem ba ga żu, w któ rym są prze cho wy wa ne;

30) Spor ty i ak tyw no ści wy so kie go ry zy ka – al pi nizm, wspi -
nacz ka wy so ko gór ska iskał ko wa, ba lo niar stwo, lot niar stwo,
mo to lot niar stwo, pa ra lot niar stwo, szy bow nic two oraz pi lo -
to wa nie ja kich kol wiek stat ków po wietrz nych (zgod nie zde fi -
ni cjąusta wy pra wo lot ni cze), ra fting, sko ki dowo dy lub in ne
spor ty wod ne upra wia ne na rze kach gór skich, nur ko wa nie
przyuży ciu sprzę tu spe cja li stycz ne go oraz na tzw. bez de chu
(Fre edi ving), nar ciar stwo, snow bo ard, sko ki nagu mo wej li nie,
spa do chro niar stwo, spe le olo gia, spor ty mo to ro we imo to ro -
wod ne, spor ty isztu ki wal ki, my śli stwo, jaz da kon na, bob sle je,
sko ki nar ciar skie, jaz da na nar tach wod nych, ki te sur fing,
he li skiing, he li bo ar ding, mo un ta in bo ar ding, par kur, free run,
B. A. S. E. jum ping, do wn hill, stre etlu ge, udział w wy ści gach
wszel kie go ro dza ju, oraz jaz dach prób nych, atak że pró bach
szyb ko ścio wych po za lek ko atle ty ką i pły wa niem, a tak że
uczest ni cze nie 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 czy przy rod ni czy mi; 

31) Su ma ubez pie cze nia – kwo ta sta no wią ca gór ny li mit od po -
wie dzial no ści BRE Ubez pie cze nia za wszyst kie zda rze nia
ob ję te ochro ną ubez pie cze nio wą w ra mach po szcze gól nych
ubez pie czeń. Usta la się na stę pu ją ce Su my ubez pie cze nia:

a) Su ma Ubez pie cze nia Kosz tów Le cze nia,

b) Su ma Ubez pie cze nia Na tych mia sto wej Po mo cy As si -
stan ce i Trans por tu Me dycz ne go,

c) Su ma Ubez pie cze nia Po by tu w Szpi ta lu,

d) Su ma Ubez pie cze nia Na stępstw Nie szczę śli wych
Wy pad ków,

e) Su ma Ubez pie cze nia Opóź nie nia Do star cze nia Ba ga żu
Po dróż ne go,

f) Su ma Ubez pie cze nia Utra ty lub Uszko dze nia Ba ga żu
Po dróż ne go,

g) Su ma Ubez pie cze nia Opóź nie nia Od lo tu,

h) Su ma Ubez pie cze nia Ra bun ku Rze czy Oso bi stych,

i) Su ma Ubez pie cze nia Od wo ła nia lub Skró ce nia Po dró ży
Za gra nicz nej.

Su ma ubez pie cze nia usta la na jest łącz nie na wszyst kich
Ubez pie czo nych ob ję tych ochro ną w ra mach jed nej Kar ty
na Rocz ny okres ubez pie cze nia;

32) Su ma Gwa ran cyj na – kwo ta sta no wią ca gór ny li mit od po -
wie dzial no ści BRE Ubez pie cze nia za wszyst kie zda rze nia
ob ję te ochro ną ubez pie cze nio wą z ty tu łu Ubez pie cze nia
Od po wie dzial no ści Cy wil nej w Ży ciu Pry wat nym w Rocz nym
okre sie ubez pie cze nia;

33) Szpi tal – za kład lecz nic twa za mknię te go prze zna czo ny dla
cho rych, wy ma ga ją cych opie ki lecz ni czej, za bie gów ope ra -
cyj nych lub za bie gów dia gno stycz nych, za pew nia ją cy cho rym
ca ło do bo wą opie kę śred nie go iwyż sze go per so ne lu me dycz -
ne go. De fi ni cja szpi ta la nie obej mu je ośrod ków po mo cy
spo łecz nej, do mów po mo cy spo łecz nej, ośrod ków dla psy -
chicz nie cho rych, ho spi cjów on ko lo gicz nych, ośrod ków dla
le cze nia uza leż nień, ośrod ków sa na to ryj nych, ośrod ków,
szpi ta li i od dzia łów re ha bi li ta cyj nych oraz ośrod ków wy po -
czyn ko wych;

34) Ter ro ryzm/sa bo taż – nie le gal ne ak cje in dy wi du al ne lub
gru po we or ga ni zo wa ne z po bu dek po li tycz nych, re li gij nych
lub ide olo gicz nych skie ro wa ne prze ciw ko oso bom lub
obiek tom:

a) wce lu za stra sze nia lud no ści idez or ga ni za cji ży cia pu blicz -
ne go (ter ro ryzm),

b) wce lu dez or ga ni za cji funk cjo no wa nia trans por tu pu blicz -
ne go, za kła dów pro duk cyj nych lub usłu go wych (sa bo taż);

35) Trwa łe in wa lidz two – cał ko wi ta fi zycz na utra ta lub cał ko wi ta
i trwa ła utra ta wła dzy nad na rzą da mi lub or ga na mi oraz in ne
po waż ne uszko dze nia cia ła wy mie nio ne w Ta be li Trwa łe go
In wa lidz twa za miesz czo nej w §14 ni niej szych OWU;

36) Ubez pie cza ją cy – Bank, za wie ra ją cy Umo wę i zo bo wią za ny
do opła ca nia skład ki;

37) Ubez pie czo ny– Po sia dacz Kar ty wraz znie wię cej niż dwie ma
Oso ba mi to wa rzy szą cy mi; Ubez pie czo nym mo że być oso ba
fi zycz na, któ ra nie ukoń czy ła 70. ro ku ży cia;

38) Umo wa– Umo wa Ubez pie cze nia za war ta po mię dzy Ban kiem
aBRE Ubez pie cze nia, napod sta wie po sta no wień ni niej szych
OWU „Two je OC i Two ja Po dróż”, po twier dzo na Po li są Ge ne -
ral ną;

39) Umo wa o ko rzy sta nie z Kar ty – umo wa bę dą ca pod sta wą
wy da nia Kar ty re gu lu ją ca za sa dy jej uży wa nia;

40) Upo sa żo ny – oso ba (lub oso by) wska za na pi sem nie przez
Ubez pie czo ne go, ja ko upraw nio na do otrzy ma nia świad cze -
nia w przy pad ku śmier ci Ubez pie czo ne go bę dą cej na stęp -
stwem nie szczę śli we go wy pad ku. Je że li Ubez pie czo ny
nie wska zał Upo sa żo ne go, Upo sa żo ny zmarł przedśmier cią
Ubez pie czo ne go lub umyśl nie przy czy nił się do śmier ci
Ubez pie czo ne go świad cze nie wy pła ca ne jest człon kom
ro dzi ny Ubez pie czo ne go z po mi nię ciem Upo sa żo ne go,
we dług na stę pu ją cej ko lej no ści:

a) mał żon ko wi,

b) dzie ciom, w rów nych czę ściach, je śli brak jest współ -
mał żon ka,

c) ro dzi com, w rów nych czę ściach, je śli brak jest współ -
mał żon ka i dzie ci,

d) ro dzeń stwu w rów nych czę ściach, je śli brak jest współ -
mał żon ka, dzie ci i ro dzi ców, 

e) in nym usta wo wym spad ko bier com wrów nych czę ściach;
je śli brak jest mał żon ka, dzie ci, ro dzi ców i ro dzeń stwa;

41) War tość od two rze nio wa – war tość od po wia da ją ca kosz tom
za ku pu, na pra wy lub od bu do wy; sto so wa na dla przed mio tów,
któ rych wiek nie prze kra cza 2 lat;

42) War tość rze czy wi sta– war tość od two rze nio wa po mniej szo na
ozu ży cie tech nicz ne (dla elek tro ni ki przyj mu je się10% rocz nie)
sto so wa na dla przed mio tów, któ rych wiek prze kra cza 2 la ta;
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43) Wy ko ny wa nie pra cy zagra ni cą – pod ję cie przez Ubez pie czo -
ne go wtrak cie Po dró ży za gra nicz nej ja kiej kol wiek dzia łal no ści
za wo do wej w for mie za trud nie nia lub za rob ko wa nia na pod -
sta wie umo wy z za gra nicz nym pra co daw cą, bez wzglę du
na pod sta wę praw ną, w tym dzia ła nia nie wy ni ka ją ce ze sto -
sun ku pra cy idzia ła nia nie za rob ko we ty pu wo lon ta riat, nie od -
płat ne prak ty ki za wo do we, 

44) Wy ko ny wa nie pra cy o wy so kim stop niu ry zy ka – pod ję cie
przez Ubez pie czo ne go w trak cie Po dró ży za gra nicz nej lub
Po dró ży na te re nie RP, bez wzglę du na pod sta wę praw ną,
czyn no ści zwią za nych z pra ca mi fi zycz ny mi re mon to wo -bu -
dow la ny mi (tak że świad czo ny mi nie od płat nie narzecz osób
trze cich), pra ca mi nawy so ko ściach po wy żej5 me trów, pra ca mi
pod zie mią, pra ca mi z uży ciem ma te ria łów wy bu cho wych
jak rów nież pra ca mi fi zycz ny mi wprze my śle wy do byw czym,
hut ni czym, stocz nio wym, bu dow la nym, atak że pra ca pi lo tów,
ste war dess, ku cha rzy, rzeź ni ków.

45) Woj na– woj na do mo wa, kon flikt zbroj ny zin nym pań stwem,
bunt, prze wrót, dzia ła nie sił zbroj nych, wpro wa dze nie sta nu
wo jen ne go lub wy jąt ko we go;

46) Za miesz ki– gwał tow ne de mon stra cje lub wro gie ak cje skie -
ro wa ne prze ciw ko wła dzy, któ rych ce lem jest zmia na ist nie -
ją ce go po rząd ku praw ne go;

47) Zda rze nie lo so we – na głe za cho ro wa nie lub nie szczę śli wy
wy pa dek.

II. Zakres ubezpieczenia
§ 2

Umowa obejmuje:

Nazwa Ubezpieczenia Zasięg Ubezpieczenia

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia Podróż Zagraniczna

Ubezpieczenie Natychmiastowej Podróż Zagraniczna
Pomocy Assistance + Podróż na terenie RP

Ubezpieczenie  Transportu Podróż Zagraniczna
Medycznego

Ubezpieczenie Pobytu w Szpitalu Podróż Zagraniczna

Ubezpieczenie Następstw Podróż Zagraniczna
Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie Opóźnienia Podróż Zagraniczna 
Dostarczenia Bagażu Podróżnego + Podróż na terenie RP

Ubezpieczenie Utraty lub Podróż Zagraniczna 
Uszkodzenia Bagażu Podróżnego + Podróż na terenie RP 

Ubezpieczenie Opóźnienia Odlotu Podróż Zagraniczna

Ubezpieczenie Rabunku Podróż Zagraniczna
Rzeczy Osobistych

Ubezpieczenie Odwołania Podróż Zagraniczna
lub Skrócenia Podróży Zagranicznej 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Obszar RP
Cywilnej w Życiu Prywatnym

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia,
Natychmiastowej Pomocy Assistance

i Transportu Medycznego
§ 3

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

1. Przed mio tem ubez pie cze nia Kosz tów Le cze nia i Trans por tu Me -
dycz ne go jest ry zy ko na głe go za cho ro wa nia lub nie szczę śli we go
wy pad ku za ist nia łe pod czas Po dró ży za gra nicz nej.

2. Przed mio tem ubez pie cze nia Na tych mia sto wej Po mo cy As si stan ce
jest ry zy ko na głe go za cho ro wa nia lub nie szczę śli we go wy pad ku
za ist nia łe pod czas Po dró ży za gra nicz nej lub Po dró ży nate re nie RP.

3. Za kre sem ubez pie cze nia ob ję te są:

1) kosz ty le cze nia po nie sio ne przez Ubez pie czo ne go, któ ry
w trak cie Po dró ży za gra nicz nej mu siał nie zwłocz nie pod dać
się le cze niu w związ ku ze zda rze niem lo so wym,

2) or ga ni za cja i po kry cie kosz tów zwią za nych ze świad cze niem
na tych mia sto wej po mo cy Ubez pie czo ne mu w trak cie je go
Po dró ży za gra nicz nej lub Po dró ży na te re nie RP (na tych mia -
sto wa po moc as si stan ce) wzwiąz ku ze zda rze niem lo so wym,

3) or ga ni za cja i po kry cie kosz tów trans por tu me dycz ne go
w związ ku ze zda rze niem lo so wym za ist nia łym w trak cie
Po dró ży za gra nicz nej.

§ 4
Koszty Leczenia

1. BRE Ubez pie cze nia po kry wa, do wy so ko ści Su my ubez pie cze nia
Kosz tów Le cze nia, na stę pu ją ce udo ku men to wa ne kosz ty:

1) prze pi sa nych przez le ka rza, a tak że przed mio tów słu żą -
cych do apli ka cji le ku, za wy jąt kiem od ży wek, środ ków
wzmac nia ją cych i pre pa ra tów ko sme tycz nych,

2) kon sul ta cji le kar skich wraz z do jaz dem le ka rza z naj -
bliż szej pla ców ki służ by zdro wia do miej sca za kwa te ro -
wa nia Ubez pie czo ne go, w przy pad ku gdy wy ma ga te go
je go stan zdro wia,

3) le cze nia, za bie gów i ope ra cji, któ rych prze pro wa dze nia
nie moż na by ło, ze wzglę du na stan zdro wia Ubez pie czo -
ne go, odło żyć do cza su po wro tu do RP. Cen trum Alar mo we
do ko nu je wy bo ru szpi ta la, któ ry naj le piej od po wia da
sta no wi zdro wia Ubez pie czo ne go, re zer wu je miej sce
i je śli wy ma ga te go stan zdro wia Ubez pie czo ne go, or ga -
ni zu je do wóz do szpi ta la środ kiem trans por tu me dycz -
ne go, in for mu je szpi tal o wa run kach płat no ści oraz po -
zo sta je w cią głym kon tak cie ze szpi ta lem. BRE Ubez pie -
cze nia po kry wa uza sad nio ne i udo ku men to wa ne kosz ty
Ho spi ta li za cji po przez bez po śred nie wpła ty na kon to
szpi ta la,

4) na pra wy lub za ku pu środ ków ochron nych i po moc ni czych
oraz na pra wy pro tez w przy pad ku, gdy ich uszko dze nie
zwią za ne by ło z nie szczę śli wym wy pad kiem (z wy jąt kiem
pro tez sto ma to lo gicz nych i sztucz nych zę bów).

§ 5
Natychmiastowa Pomoc Assistance

(dla Podróży zagranicznej i Podróży na terenie RP)

1. W ra mach Na tych mia sto wej Po mo cy As si stan ce, w przy pad ku
zda rze nia lo so we go w trak cie Po dró ży za gra nicz nej, BRE Ubez pie -
cze niagwa ran tu je do wy so ko ści Su my ubez pie cze nia Na tych mia -
sto wej Po mo cy As si stan ce i Trans por tu Me dycz ne go na stę pu ją ce
usłu gi i świad cze nia:

1) or ga ni za cję Świad czeń wy mie nio nych w §4;

2) po moc praw ną powy pad ku sa mo cho do wym – wprzy pad ku,
gdy Ubez pie czo ny zo sta nie aresz to wa ny lub bę dzie gro zi ło
mu aresz to wa nie wsku tek wy pad ku sa mo cho do we go po za
gra ni ca mi RP, Cen trum Alar mo we zor ga ni zu je wszel ką nie -
zbęd ną po moc oso by świad czą cej po moc praw ną oraz po kry je
kosz ty jej wy na gro dze nia po nie sio ne wsku tek te go wy pad ku.
Kosz ty po mo cy praw nej powy pad ku sa mo cho do wym po kry -
wa ne są mak sy mal nie do wy so ko ści 2 500 PLN;

3) wy pła tę za licz ki napo czet kau cji zwią za nej zwy pad kiem sa mo -
cho do wym– wprzy pad ku, gdy Ubez pie czo ny zo sta nie aresz -
to wa ny lub bę dzie gro zi ło mu aresz to wa nie wsku tek wy pad ku
sa mo cho do we go po za gra ni ca mi RP, Cen trum Alar mo we wy -
pła ci za licz kę na opła ce nie kau cji w ce lu unik nię cia aresz to -
wa nia. Ubez pie czo ny zo bo wią za ny jest do zwro tu kau cji naj -
póź niej w cią gu 30 dni od mo men tu od zy ska nia wpła co nej
su my od wła ści wych władz. Wy pła ta za licz ki na po czet kau cji
zwią za nej zwy pad kiem sa mo cho do wym nie mo że być wyż sza
niż 8 000 PLN;

4) po kry cie kosz tów po dró ży Oso by we zwa nej do to wa rzy sze nia
– je że li stan zdro wia/stan fi zycz ny Ubez pie czo ne go nie po -
zwa la na je go po wrót do RP i za cho dzi ko niecz ność je go
ho spi ta li za cji przez okres dłuż szy niż 10 dni, BRE Ubez pie cze -
nia zor ga ni zu je ipo kry je koszt do jaz du jed nej Oso by we zwa nej
do to wa rzy sze nia w po sta ci bi le tu lot ni cze go kla sy eko no -
micz nej, bi le tu ko le jo we go kla sy pierw szej lub in ne go środ ka
trans por tu wobie stro ny, zgod nie zwy bo rem Oso by we zwa nej
do to wa rzy sze nia w ce lu za pew nie nia opie ki nad Ubez pie -
czo nym. Kosz ty po dró ży Oso by we zwa nej do to wa rzy sze nia
po kry wa ne są mak sy mal nie do wy so ko ści 8 000 PLN;

5) Prze ka zy wa nie in for ma cji – w ra zie za ist nie nia nie prze wi -
dzia ne go zda rze nia nie za leż ne go od Ubez pie czo ne go, któ re
spo wo do wa ło opóź nie nie lub zmia nę prze bie gu po dró ży
Ubez pie czo ne go, Cen trum Alar mo we na ży cze nie Ubez pie -
czo ne go prze ka że nie zbęd ne in for ma cje ro dzi nie, lub in nej
wska za nej oso bie, a tak że udzie li po mo cy przyzmia nie re zer -
wa cji ho te lu, wy po ży czal ni sa mo cho dów, bi le tu lot ni cze go,
ko le jo we go, au to bu so we go lub na prom, sta tek. 

6) Po moc w przy pad ku kra dzie ży lub utra ty do ku men tów nie -
zbęd nych wcza sie po dró ży – Cen trum Alar mo we po in for mu je
Ubez pie czo ne go o nie zbęd nych dzia ła niach, ja kie na le ży pod -
jąć w ce lu uzy ska nia do ku men tów za stęp czych.

2. Wra mach Na tych mia sto wej Po mo cy As si stan ce, wtrak cie Po dró ży
nate re nie RP, BRE Ubez pie cze nia gwa ran tu je dowy so ko ści Su my
ubez pie cze nia Na tych mia sto wej Po mo cy As si stan ce i Trans por tu
Me dycz ne go na stę pu ją ce usłu gi i świad cze nia:

1) Kosz ty po wro tu to wa rzy szą cych osób bli skich Ubez pie czo -
ne go – w przy pad ku or ga ni za cji trans por tu Ubez pie czo ne go
bądź je go zwłok, Cen trum Alar mo we zor ga ni zu je i opła ci
trans port osób bli skich Ubez pie czo ne go, któ rzy od by wa li
wraz zUbez pie czo nym po dróż nate re nie RP, dowska za ne go
przez nich miej sca na te re nie RP. Kosz ty po wro tu po kry wa ne
są mak sy mal nie dołącz nej wy so ko ści1000 PLNoraz wy łącz nie
wprzy pad ku, gdy po wrót nie mógł na stą pić przywy ko rzy sta niu
wcze śniej za pla no wa ne go środ ka trans por tu.

2) Kosz ty opie ki nad to wa rzy szą cy mi Dzieć mi – w przy pad ku
Ho spi ta li za cji lub śmier ci Ubez pie czo ne go, je że li zda rze nia
te by ły na stęp stwem nie szczę śli we go wy pad ku, Cen trum
Alar mo we or ga ni zu je i po kry wa kosz ty po wro tu do Miej sca
za miesz ka nia dziec ka/dzie ci po dró żu ją cych wspól nie zUbez -
pie czo nym, je śli nie to wa rzy szy im żad na oso ba peł no let nia.
Po dróż dziec ka/dzie ci do Miej sca za miesz ka nia od by wa się
podopie ką przed sta wi cie la BRE Ubez pie cze nia. Kosz ty po dró ży
po kry wa ne są mak sy mal nie do łącz nej wy so ko ści 1 000 PLN
oraz wy łącz nie w przy pad ku, gdy po wrót nie mógł na stą pić
przy wy ko rzy sta niu wcze śniej za pla no wa ne go środ ka trans -
por tu. Docza su or ga ni za cji trans por tu dziec ka/dzie ci doMiej sca
za miesz ka nia, BRE Ubez pie cze nia po kry wa kosz ty za kwa te -
ro wa nia, wy ży wie nia i opie ki nad dziec kiem/dzieć mi przez
okres nie dłuż szy niż 3 dni, w li mi cie za je den dzień po by tu
do wy so ko ści 300 PLN na każ de dziec ko.

3) Kosz ty po by tu i po dró ży po wrot nej Oso by to wa rzy szą cej
– w przy pad ku ko niecz no ści Ho spi ta li za cji Ubez pie czo ne go
wwy ni ku nie szczę śli we go wy pad ku, Cen trum Alar mo we or ga -
ni zu je i po kry wa kosz ty za kwa te ro wa nia, wy ży wie nia (przez
okres nie dłuż szy niż7 dni, wli mi cie200 PLN naje den dzień
po by tu) i po dró ży po wrot nej Oso by to wa rzy szą cej Ubez pie -
czo ne mu, je że li jej obec ność wy dłu ża się po nad pla no wa ny
ter min po wro tu do Miej sca za miesz ka nia i jest ko niecz na
i za le co na na pi śmie przez le ka rza pro wa dzą ce go le cze nie
Ubez pie czo ne go. Kosz ty po dró ży po kry wa ne są mak sy mal nie
do wy so ko ści 1 000 PLN oraz wy łącz nie w przy pad ku, gdy po -
wrót nie mógł na stą pić przy wy ko rzy sta niu wcze śniej za pla -
no wa ne go środ ka trans por tu.

4) Kosz ty po dró ży Oso by we zwa nej do to wa rzy sze nia – je że li
Ubez pie czo ne mu wpo dró ży nate re nie RP nie to wa rzy szy żad na
oso ba peł no let nia, aprze wi dy wa ny okres Ho spi ta li za cji, któ rej
Ubez pie czo ny zo stał pod da ny, jest dłuż szy niż 7 dni, Cen trum

Alar mo we or ga ni zu je po dróż Oso by we zwa nej do to wa rzy -
sze nia, domiej sca ho spi ta li za cji izpo wro tem domiej sca za -
miesz ka nia (nate re nie RP) Oso by we zwa nej doto wa rzy sze nia.
Cen trum Alar mo we po kry wa kosz ty po by tu, (przez okres nie
dłuż szy niż 7 dni w li mi cie 200 PLN na je den dzień po by tu),
je że li obec ność Oso by we zwa nej do to wa rzy sze nia jest
ko niecz na i za le co na na pi śmie przez le ka rza pro wa dzą ce go
le cze nie. Kosz ty po dró ży po kry wa ne są mak sy mal nie dowy so -
ko ści 1 000 PLN.

5) Kosz ty wcze śniej sze go po wro tu Ubez pie czo ne go doMiej sca
za miesz ka nia – je że li Ubez pie czo ny zmu szo ny jest dona głe go,
wcze śniej sze go po wro tu do Miej sca za miesz ka nia, a pier wot -
nie prze wi dzia ny śro dek trans por tu nie mo że być wy ko rzy sta ny,
Cen trum Alar mo we zor ga ni zu je i po kry je kosz ty trans por tu
Ubez pie czo ne go do Miej sca za miesz ka nia po cią giem, sa mo -
lo tem al bo au to bu sem – we dług wy bo ru Cen trum Alar mo we go.
Kosz ty po dró ży po kry wa ne są mak sy mal nie do wy so ko ści
1 000 PLN. Usłu ga świad czo na jest tyl ko w przy pad ku:

a) udo ku men to wa nej cięż kiej cho ro by lub śmier ci człon ka
naj bliż szej ro dzi ny Ubez pie czo ne go (tj. mał żo nek, part ner,
dzie ci, ro dzi ce, ro dzeń stwo, dziad ko wie),

b) udo ku men to wa nych po waż nych zda rzeń za ist nia łych
wmiej scu za miesz ka nia Ubez pie czo ne go: po żar, za la nie
miesz ka nia/do mu lub wła ma nie do miesz ka nia/do mu,
przy któ rych nie zbęd na jest obec ność Ubez pie czo ne go
ze wzglę du nako niecz ność wy ko na nia czyn no ści praw -
nych i ad mi ni stra cyj nych.

6) Kosz ty kon ty nu acji za pla no wa nej po dró ży – w przy pad ku, gdy
stan zdro wia Ubez pie czo ne go, po za koń cze niu ho spi ta li za cji,
zwią za nej z nie szczę śli wym wy pad kiem po zwa la na kon ty nu -
owa nie po dró ży, Cen trum Alar mo we na ży cze nie Ubez pie czo -
ne go or ga ni zu je ipo kry wa kosz ty trans por tu Ubez pie czo ne go
z miej sca je go ho spi ta li za cji do miej sca umoż li wia ją ce go
kon ty nu ację prze rwa nej po dró ży. Po dróż mo że od być się
po cią giem, au to bu sem, tak sów ką, sa mo cho dem, sa mo lo -
tem – we dług wy bo ru Cen trum Alar mo we go. Kosz ty trans -
por tu po kry wa ne są mak sy mal nie do wy so ko ści 200 PLN.

7) Kosz ty or ga ni za cji usług kie row cy za stęp cze go – je śli wwy ni ku
nie szczę śli we go wy pad ku Ubez pie czo ny, ze wzglę du na swój
stan zdro wia, po twier dzo ny przez le ka rza pro wa dzą ce go le cze -
nie, nie mo że pro wa dzić po jaz du sa mo cho do we go w cza sie
po wro tu domiej sca za miesz ka nia, aoso ba to wa rzy szą ca nie
po sia da pra wa jaz dy, Cen trum Alar mo we or ga ni zu je ipo kry wa
kosz ty zwią za ne z opła ce niem, za kwa te ro wa niem, wy ży wie -
niem i do jaz dem kie row cy za stęp cze go do miej sca po by tu
Ubez pie czo ne go. Kosz ty po kry wa ne są dowy so ko ści1000 PLN,
wtym kosz ty za kwa te ro wa nia kie row cy po kry wa ne są zaokres
nie prze kra cza ją cy3 dni, mak sy mal nie dowy so ko ści200 PLN
dzien nie.

§ 6
Koszty Transportu Medycznego

1. Wprzy pad ku zda rze nia lo so we go w trak cie Po dró ży za gra nicz nej,
BRE Ubez pie cze nia or ga ni zu je i po kry wa do wy so ko ści Su my ubez -
pie cze nia Na tych mia sto wej Po mo cy As si stan ce iTrans por tu Me dycz -
ne go udo ku men to wa ne kosz ty:

1) trans por tu Ubez pie czo ne go z miej sca zda rze nia lo so we go
do naj bliż sze go szpi ta la lub pla ców ki służ by zdro wia,

2) trans por tu Ubez pie czo ne go doin ne go szpi ta la, je że li pla ców ka
me dycz na, wktó rej Ubez pie czo ny jest ho spi ta li zo wa ny, nie za -
pew nia opie ki me dycz nej do sto so wa nej doje go sta nu zdro wia,
zgod nie z za le ce niem le ka rza pro wa dzą ce go le cze nie, po
uzgod nie niu z Cen trum Alar mo wym,

3) trans por tu Ubez pie czo ne go do RP – do pla ców ki służ by
zdro wia lub miej sca za miesz ka nia, o ile wy ma ga te go stan
zdro wia Ubez pie czo ne go oraz gdy trans port ten od był się
zgod nie zpi sem nym za le ce niem le ka rza pro wa dzą ce go le cze -
nie, za ak cep to wa nym przez Cen trum Alar mo we; o wy bo rze
miej sca, do któ re go od by wa się trans port de cy du je le karz
pro wa dzą cy le cze nie.

2. W przy pad ku gdy Ubez pie czo ny zmarł w trak cie Po dró ży za gra -
nicz nej, a śmierć wy stą pi ła w wy ni ku zda rze nia lo so we go, BRE
Ubez pie cze nia or ga ni zu je po moc i po kry wa udo ku men to wa ne:

1) kosz ty trans por tu zwłok Ubez pie czo ne go do miej sca po chów -
ku w RP, wska za ne go przez ro dzi nę lub peł no let nią oso bę
bli ską Ubez pie czo ne go, z za strze że niem li mi tu w wy so ko ści
8 000 PLN,

2) kosz ty za ku pu trum ny, z za strze że niem li mi tu w wy so ko ści
2 500 PLN.

Wy bo ru spo so bu trans por tu zwłok do ko nu je Cen trum Alar mo we.

§ 7
Suma ubezpieczenia 

1. W przy pad ku zda rze nia lo so we go BRE Ubez pie cze nia po kry wa
Kosz ty Le cze nia do wy so ko ści Su my Ubez pie cze nia Kosz tów
Le cze nia.

2. W przy pad ku zda rze nia lo so we go BRE Ubez pie cze nia po kry wa
kosz ty Trans por tu Me dycz ne go oraz Na tych mia sto wej Po mo cy
As si stan ce do wy so ko ści Su my ubez pie cze nia Na tych mia sto wej
Po mo cy As si stan ce i Kosz tów Trans por tu Me dycz ne go.

3. Su ma ubez pie cze nia Kosz tów Le cze nia wy no si 100 000 PLN
w cią gu każ de go Rocz ne go okre su ubez pie cze nia.

4. Su ma ubez pie cze nia Na tych mia sto wej Po mo cy As si stan ce iKosz tów
Trans por tu Me dycz ne go wy no si łącz nie200000 PLN wcią gu każ -
de go Rocz ne go okre su ubez pie cze nia, z za strze że niem li mi tów na
po szcze gól ne świad cze nia okre ślo nych w§5 i§6 ni niej sze go OWU.

5. Wprzy pad ku ko niecz no ści trans por tu me dycz ne go, októ rym mo wa
po wy żej, BRE Ubez pie cze nia po no si kosz ty trans por tu do kwo ty
sta no wią cej rów no war tość bi le tu lot ni cze go w kla sie eko no micz -
nej, chy ba że do trans por tu Ubez pie czo ne go wy ma ga ny jest in ny
śro dek trans por tu izo sta ło to uzgod nio ne zCen trum Alar mo wym.



6. Na za kup le karstw i środ ków opa trun ko wych oraz udzie le nie do -
raź nej po mo cy le kar skiej mo że być wy ko rzy sta ne do 10% Su my
ubez pie cze nia kosz tów le cze nia.

7. BRE Ubez pie cze nia za pew nia zwrot udo ku men to wa nych kosz tów
pro tez oraz spe cjal nych środ ków ochron nych i po moc ni czych,
októ rych mo wa w§4 ust.1 pkt.4 OWU „Two je OC iTwo ja Po dróż”,
do wy so ko ści 10% Su my ubez pie cze nia kosz tów le cze nia.

8. BRE Ubez pie cze nia po kry wa wy łącz nie kosz ty usług wy ni ka ją cych
z ubez pie cze nia Kosz tów Le cze nia, Na tych mia sto wej Po mo cy
As si stan ce iTrans por tu Me dycz ne go, któ re zo sta ły za ak cep to wa ne
i zor ga ni zo wa ne przez Cen trum Alar mo we.

9. Re ali za cja przez BRE Ubez pie cze nia, za po śred nic twem Cen trum
Alar mo we go świad czeń wy ni ka ją cych z ubez pie cze nia kosz tów
le cze nia, na tych mia sto wej po mo cy as si stan ce i trans por tu me dycz -
ne go po le ga na or ga ni za cji usług opi sa nych w §4, §5 i §6 OWU
„Two je OC i Two ja Po dróż” i po kry ciu kosz tów wy ko na nia tych
usług, nie obej mu je na to miast wy ko na nia tych usług.

§ 8
Ograniczenia odpowiedzialności

1. BRE Ubez pie cze nia nie po no si od po wie dzial no ści zaKosz ty Le cze nia
oraz Trans por tu Me dycz ne go w od nie sie niu do Ubez pie czo ne go,
co doktó re go ist nia ły udo ku men to wa ne prze ciw wska za nia le kar skie
co do od by cia Po dró ży za gra nicz nej.

2. BRE Ubez pie cze nia nie po no si od po wie dzial no ści za na stęp stwa
zda rzeń lo so wych zwią za nych z:

1) le cze niem nie zwią za nym z po mo cą me dycz ną, udzie lo ną
w na stęp stwie zda rze nia lo so we go,

2) le cze niem, ho spi ta li za cją lub za kwa te ro wa niem, w przy pad -
ku, gdy Ubez pie czo ny od mó wi po wro tu doRP wbrew de cy zji
le ka rza Cen trum Alar mo we go; de cy zja ta ka mu si być za apro -
bo wa na i uzgod nio na z le ka rzem pro wa dzą cym le cze nie,

3) le cze niem, ho spi ta li za cją lub za kwa te ro wa niem, w przy -
pad ku, gdy we dług opi nii le ka rza Cen trum Alar mo we go
mo ment roz po czę cia le cze nia mo że być odło żo ny do mo -
men tu po wro tu Ubez pie czo ne go do RP, 

4) le cze niem prze kra cza ją cym za kres usług me dycz nych
nie zbęd ny do przy wró ce nia sta nu zdro wia umoż li wia ją ce go
po wrót Ubez pie czo ne go do RP,

5) le cze niem sa na to ryj nym, ku ra cja mi w do mach wy po czyn -
ko wych lub ośrod kach le cze nia uza leż nień,

6) le cze niem psy cho ana li tycz nym i psy cho te ra peu tycz nym,

7) prze pro wa dze niem ba dań zbęd nych do roz po zna nia
lub le cze nia cho ro by, ba dań kon tro l nych oraz uzy ska niem
za świad czeń le kar skich i wy ko ny wa niem szcze pień pro fi -
lak tycz nych,

8) ope ra cja mi pla stycz ny mi lub za bie ga mi ko sme tycz ny mi,

9) le cze niem za bu rzeń psy chicz nych, de pre sji, wad wro dzo nych,
cho rób we ne rycz nych i AIDS, na wet gdy nie by ły wcze śniej
le czo ne,

10) spe cjal nym od ży wia niem Ubez pie czo ne go, ma sa ża mi,
ką pie la mi, in ha la cja mi, gim na sty ką lecz ni czą, na świe tla -
nia mi (na wet, gdy któ ry kol wiek z tych środ ków był za le co ny
przez le ka rza) oraz in ny mi za bie ga mi re ha bi li ta cyj ny mi
i fi zy ko te ra peu tycz ny mi,

11) za bie giem usu wa nia cią ży, o ile nie zo stał on wy ko na ny
wce lu ra to wa nia ży cia lub zdro wia Ubez pie czo ne go iktó re -
go prze pro wa dze nie do pusz czo ne jest przez pra wo pań -
stwa, na te re nie któ re go za bieg jest do ko na ny,

12) sztucz nym za płod nie niem i każ dym in nym le cze niem bez -
płod no ści, a tak że zwią za nych zuży ciem środ ków an ty kon -
cep cyj nych,

13) ko rzy sta niem pod czas ho spi ta li za cji z usług in nych niż
zwią za ne z le cze niem Ubez pie czo ne go, to jest: uży wa nie
od bior ni ków ra dio wych, te le wi zyj nych, ko rzy sta nie z usług
fry zjer skich lub ko sme tycz nych,

14) le cze niem Cho rób prze wle kłych,

15) le cze niem den ty stycz nym, je śli nie by ło wy ni kiem ostrych
sta nów bó lo wych wy ma ga ją cych na tych mia sto we go le cze nia,

16) le cze niem le ka mi nie uzna wa ny mi przez me dy cy nę kon -
wen cjo nal ną.

§ 9
Obowiązki Ubezpieczonego

1. Wprzy pad ku zaj ścia zda rze nia ob ję te go ochro ną ubez pie cze nio wą
i przed pod ję ciem ja kich kol wiek dzia łań we wła snym za kre sie,
Ubez pie czo ny (bądź oso ba wy stę pu ją ca wje go imie niu) obo wią za ny
jest dona wią za nia kon tak tu te le fo nicz ne go zCen trum Alar mo wym
co jest wa run kiem przy ję cia od po wie dzial no ści przez BRE Ubez -
pie cze nia, z za strze że niem po sta no wień ust. 3. Nu mer te le fo nu
Cen trum Alar mo we go czyn ny jest ca łą do bę, ain for ma cje udzie la ne
są w ję zy ku pol skim. 

2. W przy pad ku le cze nia spo wo do wa ne go zda rze niem lo so wym
w cza sie Po dró ży za gra nicz nej, nie zwią za ne go z ho spi ta li za cją,
Ubez pie czo ny jest zo bo wią za ny dopo kry cia we wła snym za kre sie
na miej scu zda rze nia kosz tów do wy so ko ści 200 PLN. Wszyst kie
kosz ty ob ję te ubez pie cze niem zwra ca ne są popo wro cie Ubez pie -
czo ne go doRP napod sta wie za cho wa nych iprzed sta wio nych przez
Ubez pie czo ne go ra chun ków, re cept i dia gnoz le kar skich. Kosz ty
po wy żej200 PLN mo gą, naży cze nie Ubez pie czo ne go, zo stać po kry te
przez Cen trum Alar mo we, bez po śred nio na ra chu nek pla ców ki
udzie la ją cej po mo cy.

3. Obo wią zek na wią za nia kon tak tu zCen trum Alar mo wym wy ma ga ny
jest tak że w przy pad ku, kie dy Ubez pie czo ny zprzy czyn nie za leż nych
odsie bie nie mógł uprzed nio skon tak to wać się zCen trum Alar mo -
wym i do ko nał wy bo ru szpi ta la we wła snym za kre sie.

4. Skon tak to wa nie się zCen trum Alar mo wym i uzy ska nie ak cep ta cji
po kry cia kosz tów le cze nia, na tych mia sto wej po mo cy as si stan ce
jak też kosz tów trans por tu me dycz ne go i jest wa run kiem przy ję cia
od po wie dzial no ści BRE Ubez pie cze nia. 

5. Kon tak tu jąc się z Cen trum Alar mo wym, Ubez pie czo ny lub oso ba
wy stę pu ją ca w je go imie niu, po win na:

1) po dać imię, na zwi sko i nu mer PE SEL Po sia da cza Kar ty,

2) po dać imię i na zwi sko po szko do wa ne go Ubez pie czo ne go,
o ile nie jest to Po sia dacz Kar ty,

3) do kład nie wy ja śnić oso bie dy żu ru ją cej oko licz no ści, wktó rych
znaj du je się Ubez pie czo ny,

4) okre ślić, ja kie go ro dza ju po moc jest po trzeb na.

6. Je że li Ubez pie czo ny zpo wo dów odnie go nie za leż nych nie do peł nił
obo wiąz ków, o któ rych mo wa po wy żej oraz gdy po niósł wy dat ki,
o któ rych mo wa w ust. 2 na miej scu zda rze nia, zo bo wią za ny jest
zgło sić rosz cze nie do Cen trum Alar mo we go w for mie pi sem nej nie -
zwłocz nie popo wro cie doRP lub za koń cze niu Po dró ży nate re nie RP. 

7. Zgło sze nie rosz cze nia owy pła tę od szko do wa nia zty tu łu Ubez pie -
cze nia Kosz tów Le cze nia, Na tych mia sto wej Po mo cy As si stan ce
i Trans por tu Me dycz ne go po win no za wie rać:

1) wy peł nio ny for mu larz zgło sze nia szko dy

2) imię, na zwi sko i nu mer PE SEL Po sia da cza Kar ty,

3) imię i na zwi sko po szko do wa ne go Ubez pie czo ne go, o ile nie
jest to Po sia dacz Kar ty,

4) szcze gó ło wy opis oko licz no ści za ist nie nia zda rze nia,

5) orze cze nie le kar skie opi su ją ce ro dzaj i cha rak ter ob ra żeń
za wie ra ją ce do kład ną dia gno zę oraz za le co ne le cze nie,

6) wszyst kie fak tu ry, ra chun ki, za świad cze nia szpi tal ne, do wo dy
opłat któ re umoż li wią BRE Ubez pie cze nia okre śle nie łącz nych
kosz tów po nie sio nych przez Ubez pie czo ne go (w przy pad ku
prze sła nia ko pii, na wnio sek Cen trum Alar mo we go Ubez pie -
czo ny zo bo wią za ny jest do oka za nia ory gi na łów ra chun kow,
fak tur i do wo dów opłat). 

8. Wce lu umoż li wie nia Cen trum Alar mo we mu pra wi dło wej or ga ni za cji
świad cze nia trans por tu me dycz ne go, o któ rym mo wa w §6 OWU
„Two je OC i Two ja Po dróż „, Ubez pie czo ny lub oso ba wy stę pu ją ca
w je go imie niu na proś bę Cen trum Alar mo we go zo bo wią za na jest
doza pew nie nia ze spo ło wi me dycz ne mu lub in nym oso bom upraw -
nio nym przez BRE Ubez pie cze nia, do stę pu do wszel kich in for ma cji
po zwa la ją cych naoce nę sta nu zdro wia Ubez pie czo ne go ice lo wo ści
trans por tu me dycz ne go, co jest wa run kiem uzy ska nia pra wa do
świad cze nia trans por tu me dycz ne go.

9. Wszel kie wnio ski ore ali za cję świad czeń okre ślo nych wOWU mo gą
być sku tecz nie skła da ne wfor mie ust nej wtrak cie roz mo wy te le fo -
nicz nej re je stro wa nej i ar chi wi zo wa nej przez Cen trum Alar mo we.

Ubezpieczenie Pobytu w Szpitalu
§ 10

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Za kre sem ubez pie cze nia ob ję ty jest Po byt wszpi ta lu wwy ni ku zda rze -
nia lo so we go w trak cie Po dró ży za gra nicz nej, je że li zda rze nie lo so we
bę dą ce przy czy ną po by tu w szpi ta lu na stą pi ło w okre sie udzie la nia
przez BRE Ubez pie cze nia ochro ny ubez pie cze nio wej, zza strze że niem
ogra ni czeń od po wie dzial no ści opi sa nych w §12 po ni żej.

§ 11
Suma ubezpieczenia

Su ma ubez pie cze nia Po by tu w szpi ta lu wy no si 700 PLN. Dzien ne
świad cze nie szpi tal ne w wy so ko ści 100 PLN wy pła ca ne jest Ubez pie -
czo ne mu po cząw szy od 3-go dnia Po by tu w szpi ta lu. Świad cze nie mo że
być wy pła ca ne mak sy mal nie przez 7 dni w cią gu każ de go Rocz ne go
okre su ubez pie cze nia.

§ 12
Ograniczenia odpowiedzialności

1. BRE Ubez pie cze nia nie po no si od po wie dzial no ści zapo byt Ubez pie -
czo ne go wszpi ta lu zwią za ny zcho ro ba mi, naktó re Ubez pie czo ny
cho ro wał przed roz po czę ciem Po dró ży za gra nicz nej.

2. BRE Ubez pie cze nia nie po no si od po wie dzial no ści za po byt
Ubez pie czo ne go w szpi ta lu w od nie sie niu do Ubez pie czo ne go,
co do któ re go ist nia ły udo ku men to wa ne prze ciw wska za nia
le kar skie co do od by cia Po dró ży za gra nicz nej.

3. BRE Ubez pie cze nia nie po no si od po wie dzial no ści zapo byt Ubez pie -
czo ne go wszpi ta lu nate ry to rium RP.

4. BRE Ubez pie cze nia nie po no si od po wie dzial no ści za po byt Ubez -
pie czo ne go w szpi ta lu w wy ni ku na stęp stwa zda rzeń lo so wych
zwią za nych z:

1) świa do mym sa mo oka le cze niem lub oka le cze niem na wła sną
proś bę oraz pró bą sa mo bój czą Ubez pie czo ne go,

2) pod da niem się przez Ubez pie czo ne go za bie gom ocha rak te rze
me dycz nym, chy ba że prze pro wa dze nie ich by ło zwią za ne
z le cze niem na stępstw nie szczę śli we go wy pad ku lub na głe go
za cho ro wa nia i zo sta ło zle co ne przez le ka rza, le cze niem sa na -
to ryj nym, ku ra cja mi w do mach wy po czyn ko wych lub ośrod -
kach le cze nia uza leż nień,

3) le cze niem psy cho ana li tycz nym ipsy cho te ra peu tycz nym,

4) prze pro wa dze niem ba dań zbęd nych doroz po zna nia lub le cze -
nia cho ro by, ba dań kon tro l nych oraz uzy ska niem za świad czeń
le kar skich iwy ko ny wa niem szcze pień pro fi lak tycz nych,

5) ope ra cja mi pla stycz ny mi lub za bie ga mi ko sme tycz ny mi,

6) le cze niem za bu rzeń psy chicz nych, de pre sji, wad wro dzo nych,
cho rób we ne rycz nych i AIDS, na wet gdy nie by ły wcze śniej
le czo ne,

7) spe cjal nym od ży wia niem Ubez pie czo ne go, ma sa ża mi, ką pie -
la mi, in ha la cja mi, gim na sty ką lecz ni czą, na świe tla nia mi (na wet,
gdy któ ry kol wiek ztych środ ków był za le co ny przez le ka rza) oraz
in ny mi za bie ga mi re ha bi li ta cyj ny mi i fi zy ko te ra peu tycz ny mi,

8) za bie giem usu wa nia cią ży, o ile nie zo stał on wy ko na ny w ce lu
ra to wa nia ży cia lub zdro wia Ubez pie czo ne go iktó re go prze pro -
wa dze nie do pusz czo ne jest przez pra wo pań stwa, na te re nie
któ re go za bieg jest do ko na ny,

9) sztucz nym za płod nie niem i każ dym in nym le cze niem bez -
płod no ści, a tak że zwią za nych z uży ciem środ ków an ty kon -
cep cyj nych,

10) le cze niem den ty stycz nym, je śli nie by ło wy ni kiem ostrych
sta nów bó lo wych wy ma ga ją cych na tych mia sto we go le cze nia,

11) lecze niem le ka mi nie uzna wa ny mi przez me dy cy nę kon wen cjo -
nal ną.

§ 13
Obowiązki Ubezpieczonego

1. Ubez pie czo ny zo bo wią za ny jest zgło sić rosz cze nie zty tu łu ubez pie -
cze nia Po by tu w Szpi ta lu do Cen trum Alar mo we go nie zwłocz nie
popo wro cie doRP. 

2. Zgło sze nie rosz cze nia owy pła tę świad cze nia zty tu łu ubez pie cze nia
Po by tu wszpi ta lu po win no za wie rać:
1) wy peł nio ny fo mu larz zgło sze nia rosz cze nia
2) imię, na zwi sko i nu mer PE SEL Po sia da cza Kar ty,
3) imię i na zwi sko po szko do wa ne go Ubez pie czo ne go, o ile nie

jest to Po sia dacz Kar ty,
4) szcze gó ło wy opis oko licz no ści za ist nie nia zda rze nia,
5) kse ro ko pię kar ty in for ma cyj nej wy pi su ze szpi ta la lub do ku -

ment po twier dza ją cy le cze nie szpi tal ne, 
6) hi sto rię po by tu w szpi ta lu wraz z do ku men ta cją me dycz ną

po twier dza ją cą wy stą pie nie zda rze nia lo so we go.

Ubezpieczenie Następstw
Nieszczęśliwych Wypadków

§ 14
Przedmiot i zakres ubezpieczenia

1. Przed mio tem ubez pie cze nia są na stęp stwa nie szczę śli wych
wy pad ków w po sta ci śmier ci lub Trwa łe go in wa lidz twa za ist nia łe
w trak cie Po dró ży za gra nicz nej. 

2. Ochro ną ubez pie cze nio wą ob ję te są na stęp stwa tych nie szczę śli -
wych wy pad ków, któ re wy da rzy ły się pod czas trwa nia ochro ny
ubez pie cze nio wej, w trak cie Po dró ży za gra nicz nej.

3. BRE Ubez pie cze nia wy pła ca na stę pu ją ce ro dza je świad czeń:
1) z ty tu łu śmier ci w wy ni ku nie szczę śli we go wy pad ku, je że li

na stą pi ła w okre sie 180 dni od da ty nie szczę śli we go wy pad -
ku – w wy so ko ści 50% Su my ubez pie cze nia na stępstw nie -
szczę śli wych wy pad ków wska za nej w § 15, 

2) z ty tu łu Trwa łe go in wa lidz twa w wy ni ku nie szczę śli we go
wy pad ku – okre ślo ne pro cen tem Su my ubez pie cze nia
na stępstw nie szczę śli wych wy pad ków wska za nej w § 15
wg po niż szej ta be li:

TABELA TRWAŁEGO INWALIDZTWA:

% sumy  ubezpieczenia 
Rodzaj następstw nieszczęśliwych
trwałego wypadków wskazanej 

L.p. inwalidztwa w § 15

1. Całkowita utrata kończyny górnej 
w obrębie barku lub ramienia 80%

2. Całkowita utrata kończyny górnej 
w obrębie łokcia lub przedramienia 60%

3. Całkowita utrata ręki 50%

4. Całkowita utrata kciuka 22%

5. Całkowita utrata palców 7%
ręki innych niż kciuk – za każdy palec

6. Całkowita utrata kończyny dolnej 
w obrębie stawu biodrowego
lub kości udowej 75%

7. Całkowita utrata kończyny dolnej 
w obrębie stawu kolanowego, 
podudzia lub stawów skokowych 60%

8. Całkowita utrata stopy 40%

9. Całkowita utrata palucha 15%

10. Całkowita utrata palców stopy 4%
innych niż paluch – za każdy palec

11. Całkowita utrata wzroku 
w jednym oku 50%

12. Całkowita utrata wzroku 
w obu oczach 100%

13. Całkowita utrata słuchu 
w jednym uchu 30%

14. Całkowita utrata słuchu 
w obu uszach 50%

15. Całkowita utrata małżowiny usznej 15%

16. Całkowita utrata nosa 20%

17. Całkowita utrata 2% za każdy ząb
zębów stałych 20% maksymalnie 

z tytułu utraty zębów

18. Całkowita utrata śledziony 20%

19. Całkowita utrata jednej nerki 35%

20. Całkowita utrata obu nerek 75%

21. Całkowita utrata macicy 40%

22. Całkowita utrata jajnika lub jądra 20%

23. Całkowita utrata mowy 100%

24. Porażenie lub niedowład 
co najmniej dwóch kończyn 
poniżej 3 stopnia w skali Lovette’a 100%



§ 15
Suma ubezpieczenia

Su ma ubez pie cze nia na stępstw nie szczę śli wych wy pad ków wy no si
100 000 PLN w cią gu każ de go Rocz ne go okre su ubez pie cze nia. 

§ 16
Ustalenie świadczeń

1. ZaTrwa łe in wa lidz two wro zu mie niu OWU „Two je OC iTwo ja Po dróż”
uwa ża się tyl ko i wy łącz nie na stęp stwa nie szczę śli wych wy pad -
ków, któ re zo sta ły wy mie nio ne w Ta be li Trwa łe go In wa lidz twa
za miesz czo nej w §14 ni niej sze go OWU.

2. Usta le nie fak tu wy stą pie nia i ro dza ju trwa łe go in wa lidz twa do ko -
ny wa ne jest napod sta wie do ku men ta cji me dycz nej przez le ka rza
wy zna czo ne go przez BRE Ubez pie cze nia.

3. Ro dzaj Trwa łe go in wa lidz twa po wi nien być usta lo ny nie zwłocz nie
po za koń cze niu le cze nia, z uwzględ nie niem za le co ne go le cze nia
uspraw nia ją ce go, nie póź niej jed nak, niż w okre sie 24 mie się cy
od da ty nie szczę śli we go wy pad ku. Orze cze nie mo że być wy da ne
przed za koń cze niem le cze nia, je śli ro dzaj Trwa łe go in wa lidz twa
jest nie wąt pli wy.

4. W ra zie utra ty lub uszko dze nia or ga nu, na rzą du, ukła du, któ rych
funk cje przed zaj ściem nie szczę śli we go wy pad ku by ły już ogra ni -
czo ne wsku tek cho ro by lub in wa lidz twa, pro cent su my ubez pie cze -
nia na leż ny z ty tu łu Trwa łe go in wa lidz twa okre śla się w wy so ko ści
róż ni cy mię dzy pro cen tem Su my ubez pie cze nia na leż nym z ty tu łu
trwa łe go in wa lidz twa wg Ta be li Trwa łe go In wa lidz twa za miesz -
czo nej w §14 ni niej sze go OWU wła ści wym dla ro dza ju Trwa łe go
in wa lidz twa po wsta łe go wsku tek nie szczę śli we go wy pad ku apro -
cen tem Su my ubez pie cze nia na leż nym wg Ta be li Trwa łe go In wa lidz -
twa za miesz czo nej w §14 ni niej sze go OWU z ty tu łu in wa lidz twa
ist nie ją ce go przed zaj ściem nie szczę śli we go wy pad ku. 

5. W przy pad ku wy stą pie nia dwóch ro dza jów Trwa łe go in wa lidz twa
BRE Ubez pie cze nia wy pła ci świad cze nie rów ne su mie pro cen tów
usta lo nych za po szcze gól ne ro dza je Trwa łe go in wa lidz twa, z tym,
że ich łącz na war tość nie mo że być więk sza niż100% su my ubez -
pie cze nia na stępstw nie szczę śli wych wy pad ków. 

6. Je że li Ubez pie czo ny otrzy mał świad cze nie z ty tu łu Trwa łe go in wa -
lidz twa, ana stęp nie zmarł nasku tek te go sa me go nie szczę śli we go
wy pad ku, świad cze nie z ty tu łu śmier ci wy pła ca się tyl ko wte dy,
gdy jest ono wyż sze odświad cze nia wy pła co ne go Ubez pie czo ne mu
z ty tu łu Trwa łe go in wa lidz twa, przy czym po trą ca się po przed nio
wy pła co ną kwo tę świad cze nia z ty tu łu Trwa łe go in wa lidz twa
w wy ni ku nie szczę śli we go wy pad ku.

7. Je że li Ubez pie czo ny zmarł pousta le niu ro dza ju Trwa łe go in wa lidz twa
zprzy czyn zwią za nych znie szczę śli wym wy pad kiem, ale nie zo sta ło
wy pła co ne świad cze nie z ty tu łu Trwa łe go in wa lidz twa, wów czas
wy pła ca się świad cze nie więk sze zdwóch: z ty tu łu śmier ci Ubez pie -
czo ne go lub zty tu łu po wsta nia Trwa łe go in wa lidz twa, mak sy mal nie
do Su my ubez pie cze nia.

§ 17
Ograniczenia odpowiedzialności

Ochro ną ubez pie cze nio wą BRE Ubez pie cze nia nie są ob ję te na stęp stwa
nie szczę śli wych wy pad ków po wsta łe w wy ni ku: 

1) świa do me go sa mo oka le cze nia lub oka le cze nia nawła sną proś bę
oraz pró by sa mo bój czej Ubez pie czo ne go,

2) pod da nia się przez Ubez pie czo ne go za bie gom ocha rak te rze me dycz -
nym, chy ba że prze pro wa dze nie ich by ło zwią za ne z le cze niem
na stępstw nie szczę śli we go wy pad ku izo sta ło zle co ne przez le ka rza,

3) cho ro by, na wet wy stę pu ją cej na gle lub ujaw nia ją cej się po zaj ściu
nie szczę śli we go wy pad ku, oraz wy le wu krwi do mó zgu, uda ru
i za wa łu ser ca.

§ 18
Obowiązki Ubezpieczonego

1. Ubez pie czo ny lub oso ba wy stę pu ją ca wje go imie niu zo bo wią za na
jest nie zwłocz nie po po wro cie do RP zgło sić do Cen trum Alar mo -
we go rosz cze nia o wy pła tę świad cze nia za wie ra ją ce:

1) wy peł nio ny for mu larz zgło sze nia rosz cze nia,

2) imię, na zwi sko i nu mer PE SEL Po sia da cza Kar ty,

3) imię ina zwi sko po szko do wa ne go wna stęp stwie nie szczę śli -
we go wy pad ku Ubez pie czo ne go, o ile nie jest to Po sia dacz
Kar ty,

4) szcze gó ło wy opis oko licz no ści za ist nie nia zda rze nia,

5) in ne do ku men ty nie zbęd ne do usta le nia za sad no ści i wy so -
ko ści świad cze nia oraz po twier dza ją ce, że wy pa dek miał
miej sce za gra ni cą.

2. Wce lu usta le nia fak tu wy stą pie nia i ro dza ju trwa łe go in wa lidz twa
Ubez pie czo ny zo bo wią za ny jest dopod da nia się ba da niom le kar -
skim w za kre sie okre ślo nym przez BRE Ubez pie cze nia w skie ro -
wa niu nate ba da nia, wce lu okre śle nia sta nu zdro wia lub usta le nia
ro dza ju Trwa łe go in wa lidz twa; kosz ty prze pro wa dze nia tych ba dań
po no si BRE Ubez pie cze nia.

3. Wra zie śmier ci Ubez pie czo ne go upraw nio ny do uzy ska nia wy pła ty
świad cze nia zo bo wią za ny jest przed ło żyć, oprócz do ku men tów
okre ślo nych w ust. 1, do ku ment toż sa mo ści, ko pię ak tu zgo nu
Ubez pie czo ne go, a wy stę pu ją cy o wy pła tę świad cze nia czło nek
ro dzi ny obo wią za ny jest przed ło żyć do ku men ty stwier dza ją ce
po kre wień stwo lub po wi no wac two z Ubez pie czo nym.

Ubezpieczenie Opóźnienia
Dostarczenia Bagażu Podróżnego

§ 19
Przedmiot i zakres ubezpieczenia

1. Je że li w trak cie Po dró ży za gra nicz nej, na ob sza rze kra ju nie bę dą -
ce go kra jem re zy den cji Ubez pie czo ne go lub w trak cie Po dró ży
na te re nie RP, na stą pi opóź nie nie w do star cze niu Ba ga żu po dróż -
ne go Ubez pie czo ne mu dłuż sze niż6 go dzin, zwy łą cze niem cza su,
na któ ry po wie rzo no ten ba gaż Prze woź ni ko wi za wo do we mu
za po kwi to wa niem, BRE Ubez pie cze nia zwró ci Ubez pie czo ne mu

kosz ty za ku pu nie zbęd nych przed mio tów oso bi ste go użyt ku, ta kich
jak środ ki hi gie nicz ne, nie zbęd na bie li zna i ubra nia, nie prze kra -
cza ją ce łącz nie kwo ty 250 PLN za każ dą go dzi nę opóź nie nia po -
wy żej6-tej go dzi ny opóź nie nia, jed nak łącz nie nie wyż sze niż Su ma
ubez pie cze nia opóź nie nia do star cze nia Ba ga żu po dróż ne go.

§ 20
Suma ubezpieczenia

Su ma ubez pie cze nia opóź nie nia do star cze nia Ba ga żu po dróż ne go
wy no si 1 000 PLN w cią gu każ de go Rocz ne go okre su ubez pie cze nia.

§ 21
Ograniczenia odpowiedzialności

BRE Ubez pie cze nia nie po no si od po wie dzial no ści za kosz ty opóź nie nia
do star cze nia Ba ga żu po dróż ne go bę dą ce skut kiem:

a) lo tów czar te ro wych, chy ba że lo ty te za re je stro wa no w mię dzy na -
ro do wym sys te mie da nych,

b) kon fi ska ty ba ga żu przez wła dze cel ne lub ja kie kol wiek wła dze rzą -
do we,

c) wy sła nia ba ga żu in nym środ kiem trans por tu niż po dró żu je Ubez -
pie czo ny w przy pad ku gdy Ubez pie czo ny lub oso ba dzia ła ją ca
w je go imie niu nada ła go sa mo dziel nie,

d) opóź nie nia spo wo do wa ne go straj kiem, któ re roz po czę ły się lub
zo sta ły ogło szo ne przed roz po czę ciem Po dró ży za gra nicz nej lub
Po dró ży na te re nie RP,

e) opóź nie nia spo wo do wa ne go wy co fa niem sa mo lo tu ze służ by
przez wła dze lot nic twa cy wil ne go, o czym po wia do mio no przed
roz po czę ciem Po dró ży za gra nicz nej lub Po dró ży na te re nie RP.

§ 22
Obowiązki Ubezpieczonego

1. Ubez pie czo ny jest zo bo wią za ny do:

1) za wia do mie nia wła ści we go Prze woź ni ka za wo do we go oopóź -
nie niudo star cze nia Ba ga żu po dróż ne go

2) zgło sze nia rosz cze nia owy pła tę od szko do wa nia doCen trum
Alar mo we go nie zwłocz nie popo wro cie doRP lub za koń cze niu
po dró ży na te re nie RP, za wie ra ją ce go:

a) wy peł nio ny for mu larz zgło sze nia rosz cze nia,

b) imię, na zwi sko nu mer PE SEL Po sia da cza Kar ty,

c) imię i na zwi sko Ubez pie czo ne go, o ile nie jest to Po sia -
dacz Kar ty,

d) do wód po twier dza ją cy opóź nie nie wdo star cze niu Ba ga żu
po dróż ne go od Prze woź ni ka za wo do we go ze wska za -
niem da ty i go dzi ny od bio ru Ba ga żu,

e) ra chun ki, fak tu ry i in ne do wo dy za ku pu nie zbęd nych
przed mio tów oso bi ste go użyt ku (wprzy pad ku prze sła nia
ko pii, na wnio sek Cen trum Alar mo we go Ubez pie czo ny
zo bo wią za ny jest do oka za nia ory gi na łów ra chun ków,
fak tur i do wo dów za ku pu).

Ubezpieczenie Utraty lub Uszkodzenia
Bagażu Podróżnego

§ 23
Przedmiot i zakres ubezpieczenia

1. Jeżeli w trakcie Podróży zagranicznej, na obszarze kraju nie bę dą -
ce go kra jem re zy den cji Ubez pie czo ne go lub w trak cie Po dró ży
nate re nie RP, na stą pi utra ta bądź uszko dze nie Ba ga żu Po dróż ne go,
BRE Ubez pie cze nia wy pła ci Ubez pie czo ne mu od szko do wa nie
wwy so ko ści kosz tów na pra wy ba ga żu, któ ry uległ uszko dze niu al bo
war to ści ba ga żu, któ ry zo stał utra co ny przez Ubez pie czo ne go pod
wa run kiem, że szko da by ła spo wo do wa na:

1) wy stą pie niem jed ne go z na stę pu ją cych zda rzeń: po żar, hu -
ra gan, po wódź, deszcz na wal ny, grad, la wi na, bez po śred nie
ude rze nie pio ru nu, trzę sie nie, za pa da nie lub osu wa nie się
zie mi,

2) znisz cze niem lub uszko dze niem ubez pie czo ne go ba ga żu
wcza sie ak cji ra tow ni czej, pro wa dzo nej wzwiąz ku ze zda rze -
nia mi wy mie nio ny mi w pkt. 1 po wy żej,

3) wy pad kiem wko mu ni ka cji lą do wej, wod nej lub po wietrz nej,

4) kra dzie żą zwła ma niem dopo miesz czeń wy mie nio nych wust.2
ni niej sze go pa ra gra fu oraz ra bun kiem, 

5) nie szczę śli wym wy pad kiem lub na głym za cho ro wa niem,
w wy ni ku któ re go Ubez pie czo ny po zba wio ny był moż li wo ści
za opie ko wa nia się i za bez pie cze nia ba ga żu,

6) za gi nię ciem w przy pad ku, gdy ba gaż znaj do wał się pod
opie ką za wo do we go prze woź ni ka, na pod sta wie do ku men tu
prze wo zo we go.

2. Ba gaż po dróż ny jest ob ję ty ochro ną ubez pie cze nio wą, je że li znaj -
du je się pod bez po śred nią opie ką Ubez pie czo ne go lub, je że li
Ubez pie czo ny:

1) po wie rzył ba gaż za wo do we mu prze woź ni ko wi do prze wo zu
na pod sta wie od po wied nie go do ku men tu prze wo zo we go,

2) od dał ba gaż za po kwi to wa niem do prze cho wal ni ba ga żu,

3) zo sta wił ba gaż w za mknię tym po miesz cze niu zaj mo wa nym
przez Ubez pie czo ne go w miej scu za kwa te ro wa nia (z wy łą -
cze niem na mio tu),

4) zo sta wił ba gaż wza mknię tym in dy wi du al nym po miesz cze niu
ba ga żo wym nadwor cu (ko le jo wym, au to bu so wym, lot ni czym)
lub w por cie,

5) umie ścił ba gaż w za mknię tym lu ku ba ga żo wym lub za mknię -
tym ba gaż ni ku sa mo cho du (je że li w sa mo cho dzie nie ma
po łą cze nia po mię dzy lu kiem ba ga żo wym lub ba gaż ni kiem
a ka bi ną kie row cy i pa sa że rów lub nie ma zam ka cen tral ne go
obej mu ją ce go ba gaż nik i luk ba ga żo wy) sto ją ce go napar kin gu
strze żo nym, a za gi nię cie ba ga żu jest po twier dzo ne wy sta -
wie niem od po wied nie go do ku men tu,

6) umie ścił ba gaż w za mknię tym lu ku ba ga żo wym lub za mknię -
tym ba gaż ni ku za mknię te go sa mo cho du (wprzy pad ku sa mo -
cho dów z zam kiem cen tral nym obej mu ją cym ba gaż nik lub
luk ba ga żo wy oraz sa mo cho dów po sia da ją cych po łą cze nie
mię dzy ka bi ną kie row cy a lu kiem ba ga żo wym lub ba gaż ni -
kiem) sto ją ce go na par kin gu strze żo nym, a za gi nię cie ba ga żu
jest po twier dzo ne wy sta wie niem od po wied nie go do ku men tu,

7) umie ścił ba gaż w za mknię tej ka bi nie przy cze py lub jed nost ki
pły wa ją cej.

§ 24
Suma ubezpieczenia

Suma ubez pie cze nia Utra ty lub Uszko dze nia Ba ga żu Po dróż ne go wy no si
1 000 PLN w cią gu każ de go Rocz ne go okre su ubez pie cze nia.

§ 25
Obowiązki Ubezpieczonego

1. Ubez pie czo ny jest zo bo wią za ny do za po bie ga nia po wsta wa niu
szkód, azwłasz cza doza cho wy wa nia na le ży tej sta ran no ści wstrze -
że niu Ba ga żu Po dróż ne go. Wra zie po wsta nia szko dy Ubez pie czo ny
jest zo bo wią za ny do:

1) za po bie ga nia zwięk sze niu się roz mia rów szko dy,

2) za bez pie cze niu do wo dów za ist nie nia szko dy, za rów no wprzy -
pad ku utra ty, jak i uszko dze nia Ba ga żu Po dróż ne go,

3) za wia do mie nia po li cji o każ dym wy pad ku kra dzie ży z wła ma -
niem, ra bun ku lub za gi nię cia Ba ga żu Po dróż ne go i uzy ska nia
pi sem ne go po twier dze nia te go fak tu z wy szcze gól nie niem
utra co nych przed mio tów (ro dzaj, ilość) ipo da niem ich war to ści,

4) za wia do mie nia wła ści we go Prze woź ni ka za wo do we go lub
kie row nic twa w miej scu za kwa te ro wa nia o każ dym wy stą pie -
niu szko dy, któ ra po wsta ła w pu blicz nym środ ku ko mu ni ka cji
lub miej scu za kwa te ro wa nia iuzy ska nia pi sem ne go po twier -
dze nia te go za wia do mie nia zwy szcze gól nie niem utra co nych
przed mio tów (ro dzaj, ilość) i po da niem ich war to ści,

5) zgło sze nia rosz cze nia owy pła tę od szko do wa nia doCen trum
Alar mo we go nie zwłocz nie popo wro cie doRP lub za koń cze niu
po dró ży na te re nie RP za wie ra ją ce go:

a) wy peł nio ny for mu larz zgło sze nia rosz cze nia;

b) imię, na zwi sko i nu mer PE SEL Po sia da cza Kar ty;

c) imię i na zwi sko Ubez pie czo ne go, o ile nie jest to Po sia -
dacz Kar ty;

d) szcze gó ło wy opis oko licz no ści za ist nie nia szko dy; 

e) spis utra co nych przed mio tów w związ ku z utra tą bądź
uszko dze niem Ba ga żu Po dróż ne go wraz z okre śle niem
ich war to ści;

f) do wód po twier dza ją cy utra tę bądź uszko dze nie Ba ga żu
Po dróż ne go ze wska za niem da ty zaj ścia zda rze nia.

Ubezpieczenie Opóźnienia Odlotu
§ 26

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

W przy pad ku opóź nie nia od lo tu sa mo lo tu w trak cie Po dró ży za gra -
nicz nej, któ rym miał po dró żo wać Ubez pie czo ny, owię cej niż6 go dzin,
BRE Ubez pie cze nia zwró ci kosz ty za ku pu nie zbęd nych przed mio tów
oso bi ste go użyt ku, ta kich jak środ ki hi gie nicz ne, nie zbęd na bie li zna
iubra nia, po nie sio ne przez Ubez pie czo ne go wwy so ko ści nie prze kra -
cza ją cej łącz nej kwo ty 100 PLN za każ dą go dzi nę opóź nie nia po wy żej
6-tej go dzi ny opóź nie nia pod wa run kiem nada nia ba ga żu oraz w gra ni -

cach Su my ubez pie cze nia opóź nie nia od lo tu.

§ 27
Suma ubezpieczenia

Su ma ubez pie cze nia opóź nie nia od lo tu wy no si800 PLNwcią gu każ de go
rocznego Okresu ubezpieczenia.

§ 28
Ograniczenia odpowiedzialności

BRE Ubez pie cze nia nie po no si od po wie dzial no ści za kosz ty za ku pu
przed mio tów oso bi ste go użyt ku wy ni ka ją ce z opóź nie nia od lo tu:

1) je że li zo sta nie za pew nio ny al ter na tyw ny śro dek trans por tu w cią gu
6 go dzin od po da ne go w roz kła dzie od lo tów cza su od lo tu,

2) wy ni ka ją ce lub bę dą ce skut kiem lo tów czar te ro wych, chy ba że lo ty
te za re je stro wa no w mię dzy na ro do wym sys te mie da nych,

3) spo wo do wa ne straj kiem lub ak cją pra cow ni czą, któ re roz po czę ły
się lub zo sta ły ogło szo ne przedroz po czę ciem Po dró ży za gra nicz nej,

4) je że li Ubez pie czo ny nie zgło si się do od pra wy zgod nie z pla nem,
chy ba że jest to spo wo do wa ne straj kiem,

5) spo wo do wa ne go wy co fa niem sa mo lo tu ze służ by przez wła dze
lot nic twa cy wil ne go, o czym po wia do mio no przed roz po czę ciem
Po dró ży za gra nicz nej.

§ 29
Obowiązki Ubezpieczonego

Ubez pie czo ny jest zo bo wią za ny dozgło sze nia doCen trum Alar mo we go,
popo wro cie doRP, rosz cze nia owy pła tę od szko do wa nia za wie ra ją ce go:

1) wy peł nio ny for mu larz zgło sze nia rosz cze nia,

2) imię, na zwi sko i nu mer PE SEL Po sia da cza Kar ty,

3) imię i na zwi sko Ubez pie czo ne go, o ile nie jest to Po sia dacz Kar ty,

4) bi let/bi le ty na Po dróż za gra nicz ną od by wa ną środ kiem trans por tu
Prze woź ni ka za wo do we go (lot ni cze go),

5) ra chun ki, fak tu ry i in ne do wo dy za ku pu nie zbęd nych przed mio tów
oso bi ste go użyt ku wzwiąz ku zopóź nie niem od lo tu (wprzy pad ku
prze sła nia ko pii, na wnio sek Cen trum Alar mo we go Ubez pie czo ny
zo bo wią za ny jest do oka za nia ory gi na łów ra chun ków, fak tur i in nych
do wo dów za ku pu),

6) za świad cze nie Prze woź ni ka za wo do we go (lot ni cze go) stwier dza -
ją ce fakt, przy czy nę oraz czas opóź nie nia od lo tu.



Ubezpieczenie Rabunku
Rzeczy Osobistych

§ 30
Przedmiot i zakres ubezpieczenia

1. Je że li w trak cie Po dró ży za gra nicz nej Ubez pie czo ny do świad czył
Ra bun ku rze czy oso bi stych BRE Ubez pie cze nia zwró ci Ubez pie czo -
ne mu udo ku men to wa ne kosz ty utra ty mie nia zza strze że niem §32.

2. W przy pad ku utra ty do ku men tów BRE Ubez pie cze nia po kry wa
koszt wy ko na nia du pli ka tów lub wy da nia no wych do ku men tów,
a w przy pad ku utra ty klu czy koszt ich do ro bie nia. 

3. Roz miar szko dy okre śla się w opar ciu o war tość od two rze nio wą
lub rze czy wi stą w za leż no ści od wie ku utra co nych rze czy.

§ 31
Suma ubezpieczenia

Su ma ubez pie cze nia Ra bun ku rze czy oso bi stych wy no si 3 000 PLN
wcią gu każ de go Rocz ne go okre su ubez pie cze nia zza strze że niem li mi tów
okre ślo nych po ni żej:

a) w przypadku kluczy i dokumentów nie więcej niż 1 000 PLN
b) w przypadku portfela wraz zawartością nie więcej niż 1 000 PLN
c) w przypadku elektroniki przenośnej nie więcej niż 400 PLN
oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 100 PLN. 

§ 32
Ograniczenia odpowiedzialności

1. BRE Ubez pie cze nia nie po no si od po wie dzial no ści za Ra bu nek:
bi żu te rii oraz wy ro bów wy ko na nych zka mie ni ime ta li szla chet nych,
le karstw, ksią że czek cze ko wych, bo nów oszczęd no ścio wych ipa pie -
rów war to ścio wych.

2. BRE Ubez pie cze nia nie po no si od po wie dzial no ści za utra co ne
war to ści nie ma te rial ne wy ni ka ją ce ze zra bo wa nych rze czy.

§ 33
Obowiązki Ubezpieczonego

1. W ra zie po wsta nia szko dy Ubez pie czo ny jest zo bo wią za ny do: 

1) za wia do mie nia po li cji wtrak cie od by wa nia Po dró ży za gra nicz nej
okaż dym wy pad ku Ra bun ku przed mio tów ob ję tych ochro ną
ubez pie cze nio wą i uzy ska nia pi sem ne go po twier dze nia te go
fak tu z wy szcze gól nie niem utra co nych przed mio tów (ro dzaj,
licz ba) oraz utra co nej Kar ty,

2) zgło sze nia doCen trum Alar mo we go nie zwłocz nie popo wro cie
do RP, rosz cze nia o wy pła tę od szko do wa nia za wie ra ją ce go:

a) wy peł nio ny for mu larz zgło sze nia rosz cze nia;

b) imię, na zwi sko i nu mer PE SEL Po sia da cza Kar ty;

c) imię i na zwi sko Ubez pie czo ne go, o ile nie jest to Po sia -
dacz Kar ty;

d) szcze gó ło wy opis oko licz no ści za ist nie nia szko dy; 

e) spis utra co nych przed mio tów zokre śle niem ich war to ści
oraz ro ku na by cia;

f) do wód po twier dza ją cy zgło sze nie utra ty rze czy oso bi -
stych wy da ny przez po li cję lub sto sow ne wła dze;

2. Wprzy pad ku od zy ska nia przez Ubez pie czo ne go utra co nych rze czy,
Ubez pie czo ny zo bo wią za ny jest nie zwłocz nie za wia do mić o tym
fak cie BRE Ubez pie cze nia.

3. Wkaż dym przy pad ku, gdy utra co ne rze czy oso bi ste, zaktó re zo sta ło
wy pła co ne od szko do wa nie, zo sta ną przez Ubez pie czo ne go od zy -
ska ne, kwo ta wy pła co ne go od szko do wa nia pod le ga zwro to wi
pro por cjo nal nie do war to ści od po wied nio od two rze nio wej lub
rze czy wi stej od zy ska nych rze czy.

Ubezpieczenie Odwołania
lub Skrócenia Podróży Zagranicznej

§ 34
Przedmiot i zakres ubezpieczenia

1. Je że li Ubez pie czo ny, je go Oso ba bli ska bądź Oso ba to wa rzy szą ca
do świad czy zda rze nia lo so we go 

a) Dla ubez pie cze nia od wo ła nia Po dró ży Za gra nicz nej – na co
naj wy żej 60 dni przed pla no wa nym roz po czę ciem Po dró ży
za gra nicz nej,

b) Dla ubez pie cze nia skró ce nia Po dró ży Za gra nicz nej – wtrak cie
jej trwa nia.

BRE Ubez pie cze nia zwró ci Ubez pie czo ne mu udo ku men to wa ne
kosz ty po nie sio ne wzwiąz ku zod wo ła niem lub skró ce niem Po dró ży
za gra nicz nej.

2. Przez kosz ty, o któ rych mo wa w ust. 1 po wy żej ro zu mie się: 

1) w przy pad ku od wo ła nia Po dró ży za gra nicz nej kosz ty:

a) zor ga ni zo wa nej przez biu ro tu ry stycz ne Po dró ży za gra -
nicz nej,

b) za ku pio nych bi le tów lot ni czych, ko le jo wych lub upraw -
nia ją cych do prze jaz du in nym środ kiem trans por tu,

c) opła co ne go za kwa te ro wa nia za gra ni cą RP,

lub za li czek wpła co nych z te go ty tu łu, je że li nie moż na ich
od zy skać z in nych źró deł;

2) w przy pad ku skró ce nia Po dró ży za gra nicz nej – kosz ty bi le tu
za ku pio ne go w związ ku z wcze śniej szym po wro tem do RP,
oile bi let po wrot ny zwią za ny zpla no wa nym po wro tem doRP
zo stał za ku pio ny przed po wzię ciem de cy zji o skró ce niu Po -
dró ży za gra nicz nej i nie mo że zo stać wy ko rzy sta ny w ce lu
wcze śniej sze go po wro tu do RP.

§ 35
Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia odwołania lub skrócenia Podróży zagranicznej
wynosi 10 000 PLN w ciągu każdego Rocznego okresu ubezpieczenia
z uwzględnieniem franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 PLN.

§ 36
Ograniczenia odpowiedzialności

BRE Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie lub
skrócenie Podróży zagranicznej spowodowane:

a) skut ka mi Cho ro by prze wle kłej;

b) za bu rze nia mi psy cho lo gicz ny mi, psy cho so ma tycz ny mi, umy sło -
wy mi i ner wo wy mi

lub in ny mi pro ble ma mi zdro wot ny mi, je śli Ubez pie czo ny nie za -
sto so wał się do za le ceń le kar skich do ty czą cych ogra ni cze nia lub
po wstrzy ma nia się od Po dró ży za gra nicz nej.

§ 37
Obowiązki Ubezpieczonego

1. W ra zie po wsta nia szko dy Ubez pie czo ny jest zo bo wią za ny do
zgło sze nia do Cen trum Alar mo we go, nie zwłocz nie po po wro cie
do RP, rosz cze nia o wy pła tę od szko do wa nia za wie ra ją ce go:

a) wy peł nio ny for mu larz zgło sze nia rosz cze nia;

b) imię, na zwi sko i nu mer PE SEL Po sia da cza Kar ty;

c) imię i na zwi sko Ubez pie czo ne go, o ile nie jest to Po sia dacz
Kar ty;

d) szcze gó ło wy opis oko licz no ści za ist nie nia szko dy; 

e) ra chun ki, fak tu ry ido wo dy opła ty po twier dza ją ce kosz ty po nie -
sio ne wzwiąz ku zod wo ła niem lub skró ce niem Po dró ży za gra -
nicz nej (w przy pad ku prze sła nia ko pii, na wnio sek Cen trum
Alar mo we go Ubez pie czo ny zo bo wią za ny jest do oka za nia
ory gi na łów ra chun kow, fak tur i do wo dów opłat);

f) do ku men ty po twier dza ją ce zaj ście zda rze nia lo so we go.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności
Cywilnej w Życiu Prywatnym

§ 38
Przedmiot i zakres ubezpieczenia

1. Przed mio tem Ubez pie cze nia Od po wie dzial no ści Cy wil nej wŻy ciu
Pry wat nym jest od po wie dzial ność cy wil na Ubez pie czo ne go i Osób
bli skich zaszko dy po wsta łe wokre sie ubez pie cze nia wsku tek wy ko -
ny wa nia przez nich czyn no ści ży cia pry wat ne go na te re nie RP.

2. Przez czyn no ści ży cia pry wat ne go, o któ rych mo wa w ust. 1, ro zu -
mie się: 

1) czyn no ści zwią za ne z po sia da niem i użyt ko wa niem nie ru -
cho mo ści oraz uży wa niem ru cho mo ści do mo wych, 

2) opie kę nad dzieć mi oraz in ny mi oso ba mi za miesz ka ły mi
wspól nie z Ubez pie czo nym, za któ rych czy ny Ubez pie czo ny
lub Oso ba bli ska po no si od po wie dzial ność z mo cy pra wa,

3) po sia da nie przez Ubez pie czo ne go lub Oso by bli skie zwie rząt
do mo wych zwy jąt kiem psów owi docz nych ce chach na stę pu -
ją cych ras nie za leż nie od po sia da nia ro do wo du: ame ry kań ski
pit bull ter rier, bo jo wy pies z Ma jor ki, bul dog ame ry kań ski,
dog ar gen tyń ski, pies ka na ryj ski, to sa inu, rot twe iler, ak bash,
owcza rek ana to lij ski, mo skiew ski stró żu ją cy, owcza rek kau -
ka ski, bul dog an giel ski, do ber man, nie miec ki te rier my śliw ski,
se aly ham te rier, ka rel ski pies niedź wie dzi, pło chacz nie miec ki,
chow -chow, chart ro syj ski dłu go wło sy -bo rzoj, chart afgań ski -
-slo ughi, chart per ski -sa lu ki,

4) re kre acyj ne upra wia nie spor tu przez Ubez pie czo ne go lub
Oso by bli skie z wy łą cze niem spor tów i ak tyw no ści wy so kie go
ry zy ka,

5) uży wa nie po jaz dów bez wła sne go na pę du, któ re nie pod le ga ją
re je stra cji wro zu mie niu pra wa oru chu dro go wym oraz wóz ków
in wa lidz kich lub dzie cię cych, 

6) uży wa nie sprzę tu pły wa ją ce go dla wła snych po trzeb.

§ 39
Suma gwarancyjna

Su ma gwa ran cyj na w Ubez pie cze niu Od po wie dzial no ści Cy wil nej w Ży ciu
Pry wat nym w Rocz nym okre sie ubez pie cze nia wy no si 30.000 PLN. 

§ 40
Ograniczenia odpowiedzialności

1. Wubez pie cze niu Od po wie dzial no ści Cy wil nej umo wą nie są ob ję te
szko dy po wsta łe w go tów ce al bo in nych środ kach płat ni czych
(kra jo wych i za gra nicz nych), pa pie rach war to ścio wych, dzie łach
sztu ki, zbio rach fi la te li stycz nych, nu mi zma tycz nych i bi blio fil skich,
do ku men tach i rę ko pi sach, pro gra mach kom pu te ro wych in dy wi -
du al nych i pro duk cji se ryj nej oraz ja kich kol wiek da nych zgro ma -
dzo nych na no śni kach da nych, bi żu te rii, wy ro bach z ka mie ni lub
me ta li szla chet nych i pół sz la chet nych oraz per łach, bursz ty nach
i ko ra lach.

2. W przy pad ku ubez pie cze nia Od po wie dzial no ści Cy wil nej, BRE
Ubez pie cze nia nie po no si od po wie dzial no ści rów nież za szko dy:

1) wy rzą dzo ne umyśl nie,

2) po wsta łe w wy ni ku ra żą ce go nie dbal stwa Ubez pie czo ne go
lub Osób bli skich, chy ba że za pła ta od szko do wa nia od po -
wia da w da nych oko licz no ściach wzglę dom słusz no ści,

3) wy rzą dzo ne przez Ubez pie czo ne go Oso bom bli skim,

4) wy rzą dzo ne przez Oso by bli skie Ubez pie czo ne mu,

5) co doktó rych od po wie dzial ność po win nazo stać ob ję ta ochro ną
ubez pie cze nio wą na pod sta wie obo wiąz ku ubez pie cze nia
od po wie dzial no ści cy wil nej wy ni ka ją ce go z obo wią zu ją cych
prze pi sów pra wa, 

6) wy ni kłe z prze nie sie nia ja kich kol wiek cho rób, 

7) wy ni kłe zty tu łu po sia da nia lub użyt ko wa nia stat ków po wietrz -
nych,po jaz dów sa mo cho do wych, mo to cy kli i mo to ro we rów,

8) wy ni kłe w związ ku z wy ko ny wa niem za wo du lub pro wa dze -
niem dzia łal no ści go spo dar czej, 

9) po wsta łe na sku tek uszko dze nia, znisz cze nia, za gi nię cia lub
utra ty ja kich kol wiek przed mio tów lub rze czy na le żą cych
do osób trze cich, a uży wa nych, prze cho wy wa nych lub przy -
ję tych do na pra wy przez Ubez pie czo ne go lub Oso by bli skie, 

10) po wsta łe wsku tek nie wy ko na nia lub nie na le ży te go wy ko na nia
ja kiej kol wiek umo wy,

11) ob ję te od po wie dzial no ścią cy wil ną roz sze rzo ną lub przy ję tą
na pod sta wie ja kiej kol wiek umo wy, w ta kim za kre sie, w ja kim
od bie ga to od od po wie dzial no ści okre ślo nej obo wią zu ją cy mi
prze pi sa mi pra wa,

12) po le ga ją ce na za pła cie wszel kie go ro dza ju kar pie nięż nych,
grzy wien są do wych i kar ad mi ni stra cyj nych, po dat ków, na leż -
no ści pu blicz no praw nych,

13) zwią za ne zna ru sze niem praw au tor skich, pa ten tów, zna ków
to wa ro wych i nazw fa brycz nych,

14) wy rzą dzo ne w śro do wi sku przez je go za nie czysz cze nie oraz
w drze wo sta nie la sów i par ków,

15) po wsta łe wzwiąz ku zuży wa niem ipo sia da niem bro ni bia łej,
pal nej oraz amu ni cji lub ma te ria łów wy bu cho wych w ro zu -
mie niu od po wied nich prze pi sów pra wa,

16) po wsta łe w mie niu, zktó re go Ubez pie czo ny ko rzy stał na pod -
sta wie umo wy naj mu, dzier ża wy, uży cze nia, prze cho wa nia,
użyt ko wa nia, umo wy le asin gu oraz umo wy o ko rzy sta nie
zusług ho te lu, mo te lu, za jaz du, pen sjo na tu, kem pin gu, do mu
wy ciecz ko we go, schro ni ska (wtym mło dzie żo we go), po la bi wa -
ko we go, po ko ju go ścin ne go, kwa te ry pry wat nej lub go spo dar -
stwa agro tu ry stycz ne go.

3. W Ubez pie cze niu Od po wie dzial no ści Cy wil nej BRE Ubez pie cze nia
nie po no si rów nież od po wie dzial no ści zaszko dy, któ rych war tość
w mo men cie usta le nia wy so ko ści od szko do wa nia nie prze kra cza
200 PLN.

§ 41
Wypłata odszkodowania

1. Ubez pie czo ny po wi nien zgło sić zaj ście zda rze nia ob ję te go ochro ną
ubez pie cze nio wą doCen trum Po mo cy BRE Ubez pie cze nia nie zwłocz -
nie, nie póź niej jed nak niż w cią gu 7 dni od da ty zda rze nia lub
od dnia po wzię cia in for ma cji o rosz cze niu oso by trze ciej z ty tu łu
Ubez pie cze nia Od po wie dzial no ści Cy wil nej, któ re mo że być pod -
sta wą do wy pła ty od szko do wa nia na mo cy ni niej szych OWU.

2. Ubez pie czo ny jest zo bo wią za ny dodo star cze nia doCen trum Po mo cy
BRE Ubez pie cze nia na stę pu ją cych do ku men tów nie zbęd nych do
roz pa trze nia rosz cze nia o wy pła tę od szko do wa nia:

1) wy peł nio ny for mu larz zgło sze nia szko dy za wie ra ją cy opis
oko licz no ści jej po wsta nia,

2) do ku men ty po twier dza ją ce wy stą pie nie szko dy nie zbęd ne
dousta le nia od po wie dzial no ści BRE Ubez pie cze nia al bo wy -
so ko ści od szko do wa nia, je że li w ich po sia da niu jest Ubez -
pie czo ny.

3. Na żą da nie BRE Ubez pie cze nia, Ubez pie czo ny zo bo wią za ny jest
udzie lić peł no moc nictw nie zbęd nych do pro wa dze nia spraw od -
szko do waw czych, w tym peł no moc nic twa pro ce so we go, oso bie
wska za nej przez BRE Ubez pie cze nia, je że li w przy pad ku wy rzą -
dze nia przez Ubez pie czo ne go szko dy po szko do wa ny wy stą pił
na dro gę są do wą.

4. Wprzy pad ku zgło sze nia rosz cze nia zty tu łu od po wie dzial no ści cy -
wil nej Ubez pie czo ny nie jest upraw nio ny dopo dej mo wa nia dzia łań
zmie rza ją cych do uzna nia i za spo ko je nia rosz czeń ani też za war cia
ugo dy zoso bą po szko do wa ną, chy ba że BRE Ubez pie cze nia wy ra zi
na to zgo dę. 

Wprzy pad ku na ru sze nia po wyż sze go po sta no wie nia BRE Ubez pie -
cze nia jest zwol nio ne z obo wiąz ku świad cze nia, chy ba że z uwa gi
na oko licz no ści spra wy Ubez pie czo ny lub oso ba bli ska nie mógł
po stą pić ina czej.

5. W ra zie na ru sze nia z wi ny umyśl nej lub ra żą ce go nie dbal stwa
obo wiąz ku okre ślo ne go w ust. 1 BRE Ubez pie cze nia mo że od po -
wied nio zmniej szyć od szko do wa nie, je że li na ru sze nie przy czy ni ło
się do zwięk sze nia szko dy lub unie moż li wi ło BRE Ubez pie cze nia
usta le nie oko licz no ści i skut ków wy pad ku.

6. W przy pad ku szko dy z ty tu łu Ubez pie cze nia Od po wie dzial no ści
Cy wil nej BRE Ubez pie cze nia jest zo bo wią za ne dowy pła ty od szko -
do wa nia w gra ni cach od po wie dzial no ści cy wil nej osób ob ję tych
ochro ną ubez pie cze nio wą wza kre sie okre ślo nym w OWU, do wy -
so ko ści su my gwa ran cyj nej usta lo nej w OWU.

7. W przy pad ku szko dy z ty tu łu Ubez pie cze nia Od po wie dzial no ści
Cy wil nej BRE Ubez pie cze nia po kry je rów nież kosz ty obro ny są do -
wej w spo rze pro wa dzo nym za zgo dą BRE Ubez pie cze nia, kosz ty
po stę po wa nia po jed naw cze go pro wa dzo ne go w związ ku ze zgło -
szo ny mi rosz cze nia mi od szko do waw czy mi – łącz nie mak sy mal nie
do 20% su my gwa ran cyj nej.

8. Od szko do wa nie zty tu łu Ubez pie cze nia Od po wie dzial no ści Cy wil nej
jest wy pła ca ne oso bie trze ciej po szko do wa nej przez Ubez pie czo -
ne go.

III. Postanowienia wspólne
§ 42

Przystąpienie do Umowy Ubezpieczenia

1. Do Umo wy Ubez pie cze nia mo że przy stą pić każ dy Po sia dacz kar ty,
któ ry ukoń czył 18 rok ży cia i nie ukoń czył 70 ro ku ży cia.

2. Po sia dacz kar ty przy stę pu je do Umo wy Ubez pie cze nia po przez
zło że nie oświad cze nia o przy stą pie niu do Umo wy Ubez pie cze nia
w for mie pi sem nej, przez te le fon lub za po śred nic twem sys te mu
trans ak cyj ne go, o ile Ubez pie cza ją cy udo stęp ni ta ką funk cjo nal -
ność.

3. Przed przy stą pie niem Po sia da cza kar ty do Umo wy Ubez pie cze nia,
Ubez pie cza ją cy jest zo bo wią za ny do udo stęp nie nia Po sia da czo wi
kar ty tre ści ni niej szych OWU.



§ 43
Okres Ubezpieczenia

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

2. Każ da ze Stron Umo wy tj. BRE Ubez pie cze nia i Bank ma ją pra wo
do wy po wie dze nia Umo wy w każ dej chwi li zza 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 (Bank) ma pra wo do od stą pie nia od Umo wy
w ter mi nie 7 dni od jej za war cia. Od stą pie nie od Umo 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 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 zaokres, wktó rym BRE Ubez pie cze nia
udzie la ło ochro ny ubez pie cze nio wej.

§ 44
Ochrona ubezpieczeniowa

1. Ochro na ubez pie cze nio wa w sto sun ku do każ de go Ubez pie czo -
ne go trwa przez okres jed ne go mie sią ca ka len da rzo we go.

2. Wsto sun ku do Ubez pie czo nych, któ rzy w mo men cie przy stą pie nia
doubez pie cze nia po sia da li ak tyw ną kar tę, ochro na ubez pie cze nio -
waroz po czy na się odpierw sze go dnia mie sią ca ka len da rzo we go,
na stę pu ją ce go bez po śred nio pomie sią cu, wktó rym Ubez pie czo ny
zło żył oświad cze nie o przy stą pie niu do Umo wy Ubez pie cze nia.

3. W sto sun ku do Ubez pie czo nych, któ rzy ak ty wo wa li no wą kar tę
(wy da ną po raz pierw szy lub wy da ną w miej sce kar ty za strze żo -
nej) do 14 dnia ka len da rzo we go (włącz nie) w da nym mie sią cu,
ochro na ubez pie cze nio wa roz po czy na się 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, w któ rym Ubez pie czo ny ak ty wo wał kar tę.

4. W sto sun ku do Ubez pie czo nych, któ rzy ak ty wo wa li no wą kar tę
(wy da ną po raz pierw szy lub wy da ną w miej sce kar ty za strze -
żo nej) od 15 dnia ka len da rzo we go w da nym mie sią cu, ochro na
ubez pie cze nio wa roz po czy na się od pierw sze go dnia dru gie go
mie sią ca ka len da rzo we go, na stę pu ją ce go po mie sią cu w któ rym
Ubez pie czo ny ak ty wo wał kar tę.

5. Ochro na ubez pie cze nio wa jest au to ma tycz nie prze dłu ża na
na ko lej ne mie sią ce ka len da rzo we.

6. Dla ubez pie cze nia od wo ła nia Po dró ży Za gra nicz nej ochro na
ubez pie cze nio wa w sto sun ku do po szcze gól nych Ubez pie czo -
nych roz po czy na się na 60 dni przed pla no wa nym roz po czę ciem
Po dró ży za gra nicz nej, pod wa run kiem, że kar ta jest ak tyw na.

7. Wprzy pad ku Ubez pie cze nia Kosz tów Le cze nia, Na tych mia sto wej
Po mo cy As si stan ce i Trans por tu Me dycz ne go, o któ rym mo wa
w §5 ust. 1, Ubez pie cze nia Po by tu w Szpi ta lu, Na stępstw Nie -
szczę śli wych Wy pad ków, Opóź nie nia Do star cze nia Ba ga żu
Po dróż ne go, Skró ce nia po dró ży za gra nicz nej, Utra ty lub Uszko -
dze nia Ba ga żu Po dróż ne go, Opóź nie nia Od lo tu, Ra bun ku Rze czy
Oso bi stych, Ubez pie czo ny jest ob ję ty ochro ną ubez pie cze nio wą
pod czas każ dej Po dró ży za gra nicz nej przez pierw sze 60 dni
jej trwa nia.

8. W przy pad ku Ubez pie cze nia Na tych mia sto wej Po mo cy As si -
stan ce, o któ rym mo wa w §5 ust. 2, Opóź nie nia Do star cze nia
Ba ga żu Po dróż ne go, Utra ty lub Uszko dze nia Ba ga żu Po dróż ne go,
Ubez pie czo ny jest ob ję ty ochro ną ubez pie cze nio wą pod czas
każ dej Po dró ży na te re nie RP mak sy mal nie przez pierw sze 60 dni
jej trwa nia.

9. W przy pad ku Ubez pie cze nia Od po wie dzial no ści Cy wil nej
w Ży ciu Pry wat nym Ubez pie czo ny jest ob ję ty ochro ną ubez -
pie cze nio wą na ob sza rze RP od mo men tu wska za ne go w §45
ust 2,3 i 4.

10. Ochro na ubez pie cze nio wa w sto sun ku do po szcze gól nych
Ubez pie czo nych wy ga sa:

1) z koń cem Po dró ży za gra nicz nej lub Po dró ży na te re nie RP
(nie do ty czy Ubez pie cze nia Od po wie dzial no ści Cy wil nej
w Ży ciu Pry wat nym),

2) po upły wie 60 dni od dnia roz po czę cia Po dró ży za gra nicz -
nej lub Po dró ży na te re nie RP (nie do ty czy Ubez pie cze nia
Od po wie dzial no ści Cy wil nej w Ży ciu Pry wat nym),

3) z dniem roz wią za nia Umo wy o ko rzy sta nie z kar ty,

4) z dniem roz wią za nia Umo wy Ubez pie cze nia, z za strze że -
niem ust. 9 po ni żej,

5) z dniem śmier ci Ubez pie czo ne go,

6) z dniem w któ rym Ubez pie czo ny ukoń czył 70 rok ży cia,

7) z ostat nim dniem mie sią ca ka len da rzo we go na stę pu ją ce go
bez po śred nio pomie sią cu ka len da rzo wym, wktó rym na stą -
pi ła utra ta waż no ści kar ty, 

8) z ostat nim dniem mie sią ca ka len da rzo we go, za któ ry
zo sta ła opła co na skład ka, w któ rym Ubez pie czo ny zło żył
re zy gna cję bądź za strzegł kar tę,

9) z ostat nim dniem mie sią ca ka len da rzo we go, za któ ry
przy pa da ła nie za pła co na skład ka.

11. Roz wią za nie Umo wy Ubez pie cze nia nie po wo du je wy ga śnię cia
ochro ny ubez pie cze nio wej w sto sun ku do Ubez pie czo nych
ob ję tych ochro ną ubez pie cze nio wą do za koń cze nia okre su,
za któ ry zo sta ła opła co na skład ka ubez pie cze nio wa.

12. W przy pad ku utra ty waż no ści kar ty, o któ rym mo wa w ust. 8
pkt. 7) po wy żej, ochro na ubez pie cze nio wa zo sta je au to ma -
tycz nie wzno wio na z chwi lą ak ty wa cji no wej kar ty wy da nej
w miej sce kar ty, któ ra stra ci ła waż ność.

§ 45
Rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej

1. Ubez pie czo ny ma pra wo zre zy gno wać zau to ma tycz ne go prze dłu -
że nia ubez pie cze nia wkaż dym mo men cie trwa nia ochro ny ubez pie -
cze nio wej. Ubez pie czo ny skła da wtym ce lu oświad cze nie ore zy gna -
cji z ochro ny ubez pie cze nio wej w for mie pi sem nej, przez te le fon
lub za po śred nic twem sys te mu trans ak cyj ne go, o ile Ubez pie cza ją cy
udo stęp ni ta ką funk cjo nal ność.

2. Wprzy pad ku re zy gna cji zochro ny ubez pie cze nio wej Ubez pie czo ny
mo że po now nie przy stą pić doUmo wy Ubez pie cze nia nie wcze śniej
niż po upły wie 12 mie się cy od dnia wy ga śnię cia ochro ny ubez pie -
cze nio wej spo wo do wa nej re zy gna cją.

§ 46
Składka

1. Ubez pie cza ją cy zo bo wią za ny jest opła cać skład kę w ter mi nach
iwy so ko ści okre ślo nych wPo li sie Ge ne ral nej nara chu nek ban ko wy
wska za ny przez BRE Ubez pie cze nia.

2. Skład kę usta la się bio rąc pod uwa gę:

1) okres od po wie dzial no ści BRE Ubez pie cze nia,

2) licz bę kart,

3) wy so ko ści su my ubez pie cze nia i su my gwa ran cyj nej,

4) in ne czyn ni ki wpły wa ją ce na praw do po do bień stwo wy stą -
pie nia zda rze nia ubez pie cze nio we go.

§ 47
Suma Ubezpieczenia

1. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, Suma ubezpieczenia /Suma
Gwarancyjna jest wspólna dla Ubezpieczonych podróżujących
razem lub dla Ubezpieczonego i Osób bliskich.

§ 48
Wyłączenia generalne

1. Ochro ną ubez pie cze nio wą nie są ob ję te szko dy po wsta łe wsku tek:

1) woj ny, dzia łań wo jen nych, kon flik tów zbroj nych lub ak tyw ne go
udzia łu wza miesz kach i roz ru chach, za ma chu sta nu, ak tach
ter ro ru,

2) roz sz cze pie nia ją dro we go lub pro mie nio twór czo ści wszel kie go
ro dza ju, bez wzglę du na ich po cho dze nie, źró dło i spo sób
ich od dzia ły wa nia naUbez pie czo ne go, zwy łą cze niem sto so -
wa nia pro mie nio twór czo sci w te ra pii zgod nie z za le ce nia mi
le kar ski mi,

3) epi de mii, ska żeń che micz nych,

4) uczest nic twa wbój kach zwy jąt kiem dzia ła nia wobro nie wła -
snej,

5) cho ro by psy chicz nej, nie do ro zwo ju umy sło we go lub za bu -
rzeń psy chicz nych Ubez pie czo ne go oraz ich skut ków,

6) pro wa dze nia po jaz du me cha nicz ne go bez wy ma ga nych pra -
wem upraw nień lub pro wa dze nia po jaz dów nie do pusz czo nych
do ru chu dro go we go, zgod nie z obo wią zu ją cy mi na te re nie
da ne go kra ju prze pi sa mi pra wa, astan ten miał wpływ napo -
wsta nie lub roz miar szko dy, 

7) dzia ła nia Ubez pie czo ne go wsta nie nie trzeź wo ści lub wsta nie
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 (w ro zu mie niu prze pi sów o prze ciw dzia ła niu
nar ko ma nii) al bo le ków nie prze pi sa nych przez le ka rza lub
uży tych nie zgod nie zza le ce niem le ka rza, bądź nie zgod ne ze
wska za niem ich uży cia, chy ba że fakt ten nie miał wpły wu
na po wsta nie lub roz miar szko dy.

2. BRE Ubez pie cze nia nie od po wia da zaszko dy bę dą ce na stęp stwem:

1) upra wia nia spor tów i ak tyw no ści wy so kie go ry zy ka,

2) upra wia nia dys cy plin spor to wych bę dą cych źró dłem do cho du
Ubez pie czo ne go, 

3) wy ko ny wa nia pra cy o wy so kim stop niu ry zy ka,

4) wy ko ny wa nia pra cy za gra ni cą,

5) wy pad ku lot ni cze go, je że li Ubez pie czo ny był pa sa że rem nie
li cen cjo no wa nych li nii lot ni czych,

6) peł nie nia przez Ubez pie czo ne go czyn nej służ by wsi łach zbroj -
nych ja kie go kol wiek pań stwa.

§ 49
Ustalenie świadczeń

1. Usta le nie za sad no ści rosz cze nia iwy so ko ści świad cze nia na stę pu je
na pod sta wie do ku men ta cji, przed ło żo nej przez Ubez pie czo ne go
lub oso bę upraw nio ną do świad cze nia lub od szko do wa nia. 

2. BRE Ubez pie cze nia za strze ga so bie pra wo do we ry fi ka cji przed -
ło żo nych do ku men tów oraz za się gnię cia opi nii spe cja li stów.

§ 50
Wypłata świadczeń

1. BRE Ubez pie cze nia wy pła ci świad cze nie w ter mi nie 30 dni od da ty
otrzy ma nia za wia do mie nia o zda rze niu, chy ba że wy ja śnie nie
oko licz no ści ko niecz nych do usta le nia od po wie dzial no ści lub
wy so ko ści świad cze nia wter mi nie30 dni oka za ło się nie moż li we;
wów czas świad cze nie zo sta nie wy pła co ne wcią gu14 dni oddnia,
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, z tym że BRE Ubez pie cze nia wy pła ci
bez spor ną, w świe tle przed ło żo nych do ku men tów, część świad cze -
nia wter mi nie30 dni odda ty otrzy ma nia za wia do mie nia owy pad ku.

2. Na żą da nie BRE Ubez pie cze nia Ubez pie czo ny/Upo sa żo ny jest
zo bo wią za ny do przed sta wie nia in nych niż wy mie nio ne w OWU
„Two je OC i Two ja Po dróż” do ku men tów, uzna nych przez BRE
Ubez pie cze nia za nie zbęd ne do stwier dze nia za sad no ści rosz -
cze nia lub wy so ko ści świad cze nia/od szko do wa nia, o ile do ku -
men ty wska za ne wOWU oka żą się nie wy star cza ją ce aBRE Ubez -
pie cze nia nie mo że uzy skać ich na pod sta wie po sia da nych
upraw nień wy ni ka ją cych z po wszech nie obo wią zu ją cych prze pi -
sów pra wa.

3. Ubez pie czo ny ma obo wią zek pod jąć współ pra cę z BRE Ubez pie -
cze nia w ce lu wy ja śnie nia oko licz no ści, jak rów nież usta le nia za -
sad no ści i wy so ko ści świad cze nia.

4. Świad cze nie/od szko do wa nie wy pła ca się wwa lu cie pol skiej. Je że li
wcza sie Po dró ży za gra nicz nej zo sta ły po nie sio ne przez Ubez pie -
czo ne go wy dat ki w wa lu cie ob cej, świad cze nie/od szko do wa nie
prze li cza ne jest we dług śred nie go kur su wa lut usta lo ne go przez
NBP, obo wią zu ją ce go na dzień zaj ścia zda rze nia ubez pie cze nio -
we go.

§ 51
Postanowienia końcowe

1. Je że li Ubez pie cza ją cy, Ubez pie czo ny. Upo sa żo ny lub Upraw nio ny
zUmo wy nie zga dza się zde cy zja mi BRE Ubez pie cze nia co dood -
mo wy za spo ko je nia rosz cze nia lub wy so ko ści przy zna ne go od -
szko do wa nia lub świad cze nia, bądź chciał by zgło sić skar gę lub
za ża le nie zwią za ne z przy stą pie niem do umo wy Umo wy lub jej
wy ko na niem, mo że on wy stą pić zwnio skiem oroz pa trze nie spra wy
skie ro wa nym do Za rzą du BRE Ubez pie cze nia. Wnio sek zo sta nie
roz pa trzo ny wcią gu30 dni odda ty wpły wu doBRE Ubez pie cze nia.

2. Wza kre sie opo dat ko wa nia od szko do wań na leż nych zty tu łu Umo wy
za sto so wa nie ma ją obo wią zu ją ce prze pi sy pra wa po dat ko we go.

3. Po wódz two orosz cze nie wy ni ka ją ce zUmo wy moż na wy to czyć al bo
we dług prze pi sów owła 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, Upo sa żo ne go lub Upraw nio ne go z Umo wy.

4. Wspra wach nie ure gu lo wa nych po sta no wie nia mi OWU „Two je OC
iTwo ja Po dróż” sto su je się prze pi sy pra wa pol skie go, wtym Ko dek su
Cy wil ne go, usta wy o dzia łal no ści ubez pie cze nio wej oraz in ne obo -
wią zu ją ce ak ty praw ne.

5. Ni niej sze Ogól ne Wa run ki Ubez pie cze nia „Two je OC iTwo ja Po dróż”
dla Po sia da czy kart kre dy to wych wy da nych przez BRE Bank SA
zo sta ły za twier dzo ne uchwa łą Za rzą du BRE Ubez pie cze nia TU iR
nr BRE -TU/2013/12/3/1 z dnia 20.12.2013 r. i wcho dzą w ży cie
z dniem 01.02.2014 r.

ŚWIADCZENIE (ZAKRES UBEZPIECZENIA)

Koszty leczenia 
Natychmiastowa Pomoc Assistance i Transport medyczny, w tym:

Pokrycie kosztu transportu zwłok

Pokrycie kosztu zakupu trumny 

Pokrycie kosztów pomocy prawnej po wypadku samochodowym

Wypłata zaliczki na poczet kaucji związanej z wypadkiem samochodowym

Pokrycie kosztów podróży Osoby wezwanej do towarzyszenia 

Pokrycie kosztów powrotu towarzyszących osób bliskich Ubezpieczonego

Pokrycie kosztów opieki nad towarzyszącymi dziećmi

Pokrycie kosztów pobytu i podróży powrotnej Osoby towarzyszącej

Pokrycie kosztów podróży Osoby wezwanej do towarzyszenia

Pokrycie kosztów wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego do Miejsca zamieszkania

Pokrycie kosztów kontynuacji zaplanowanej podróży

Pokrycie kosztów organizacji usług kierowcy zastępczego

Pobyt w szpitalu

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków, w tym: 
z tytułu Trwałego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku

z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Opóźnienie  dostarczenia bagażu podróżnego
Utrata lub uszkodzenie bagażu podróżnego
Opóźnienie odlotu 
Rabunek rzeczy osobistych
Odwołanie lub skrócenie Podróży zagranicznej
Odpowiedzialność  Cywilna w życiu prywatnym

SUMA UBEZPIECZENIA / SUMA GWARANCYJNA

100 000 PLN
200 000 PLN

8 000 PLN 
2 500 PLN
2 500 PLN
8 000 PLN
8 000 PLN
1 000 PLN

Opieka i transport do limitu 1 000 PLN
Pobyt do limitu 300 PLN za dobę 

za każde dziecko przez maksymalnie 3 dni
Transport do limitu 1 000 PLN

Pobyt do limitu 200 PLN za dobę przez maksymalnie 7 dni
Transport do limitu 1 000 PLN

Pobyt do limitu 200 PLN za dobę przez maksymalnie 7 dni
1 000 PLN
200 PLN

1 000 PLN

100 PLN za każdy dzień Pobytu w szpitalu 
począwszy od 3-go dnia Pobytu w szpitalu, 

maksymalnie przez 7 dni
100 000 PLN

Wg Tabeli Trwałego Inwalidztwa

50 000 PLN
1 000 PLN
1 000 PLN
800 PLN

3 000 PLN z zastrzeżeniem limitów określonych w OWU

10 000 PLN
30 000 PLN
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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: 107 912 677 PLN, opłacony w całości

Od listopada 2013 r. zmienia się nazwa firmy i skrót Banku z „BRE Bank Spółka Akcyjna“ i „BRE Bank S.A.“ 
na „mBank Spółka Akcyjna“ oraz „mBank S.A.“ Zasady oferowania oraz obsługi produktów pozostają bez zmian.

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.

Informacja Prawna  
Wzwiąz ku zwej ściem wży cie Usta wy z dnia 5 sierp nia 2015 r. o roz pa -
try wa niu re kla ma cji przez po mio ty ryn ku fi nan so we go ioRzecz ni ku Fi -
nan so wymod11 paź dzier ni ka2015 r. ule ga ją zmia nie za sa dy skła da -
nia i roz pa try wa nia re kla ma cji na usłu gi świad czo ne przez pod mio ty
ryn ku fi nan so we go.

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, wtym skar -
ga iza ża le nie, skie ro wa ne doTo 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 cje moż na skła dać w na stę pu ją cy spo sób:
• To wa rzy stwu BRE Ubez pie cze nia TU iR S.A.: 

— ust nie – te le fo nicz nie pod nr te le fo nu +48 22 444 70 00
(koszt po łą cze nia zgod nie z ta ry fą ope ra to ra) al bo oso bi -
ście pod czas wi zy ty w jed no st ce To wa rzy stwa,

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

— w for mie pi sem nej – oso bi ście w sie dzi bie To wa rzy -
stwa – BRE Ubez pie cze nia TU iR S.A. 

w War sza wie, ul. Ks. I. Sko rup ki 5, al bo 

— dro gą pocz to wą na ad res:
BRE Ubez pie cze nia TU iR S.A.
Ul. Ks. I. Sko rup ki 5, 
00-963 War sza wa

3. 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. 

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 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 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. Wprzy 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, 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 doko 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 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. 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, To wa rzy stwo w tym ter mi nie wy śle in for ma cję o przy -
czy nie nie moż no ści roz pa trze nia Re kla ma cji. W ta 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. Jeżeli osoba składająca Reklamację nie zgadza się ze stanowis-
kiem Towarzystwa wyrażonym w odpowiedzi na Reklamację,
może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika
Finansowego. Osoba składająca Reklamację może również
wystąpić do sądu powszechnego z powództwem przeciwko
Towarzystwu tj. BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń
i Reasekuracji S.A. według właściwości określonej poniżej:

Powództwo o roszczenie wynikające z Umowy Ubezpieczenia
można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo
przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby
ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z Umowy
Ubezpieczenia. 

Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia
można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo
przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Spadkobiercy
ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z Umowy
Ubezpieczenia.

10. Klient będący konsumentem ma także możliwość zwrócenia się
o pomoc do właściwego miejscowo Powiatowego (Miejskiego)
Rzecznika Konsumentów.

11. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o poza-
sądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Towarzystwo
informuje, że podmiotem uprawnionym dla Towarzystwa do pro-
wadzenia postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązy-
wania sporów z konsumentami w rozumieniu tej ustawy jest
Rzecznik Finansowy (Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa;
www.rf.gov.pl). 

12. Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

W przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego
w trakcie Podróży zagranicznej albo Podróży
na terenie RP prosimy o niezwłoczny kontakt

z Centrum Alarmowym pod nr tel. 
+48 (22) 575 95 57 

W przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego
z tytułu Ubezpieczenia

Odpowiedzialności Cywilnej 
w Życiu Prywatnym prosimy o kontakt
z Centrum Pomocy  BRE Ubezpieczenia

pod nr tel.  801 884 444 
lub +48 (22) 459 10 00 

Nr polisy generalnej 90000116


