
§ 1
1. Ni niej sze Ogól ne Wa run ki Ubez pie cze nia Miesz kam Bez piecz nie

dla Kre dy to bior ców BRE Ban ku S.A., zwa ne da lej OWU, ma ją
za sto so wa nie do Umo wy Ubez pie cze nia za war tej po mię dzy BRE
Ubez pie cze nia To wa rzy stwem Ubez pie czeń iRe ase ku ra cji Spół ką
Ak cyj ną, zwa nym da lej BRE Ubez pie cze nia, aBRE Ban kiem Spół ką
Ak cyj ną. Umo wa ta zwa na jest da lej Umo wą Ubez pie cze nia.

2. Umo wę Ubez pie cze nia za wie ra się narzecz Kre dy to bior ców BRE
Ban ku S.A.

3. Za war cie Umo wy Ubez pie cze nia zo sta nie po twier dzo ne przez
BRE Ubez pie cze nia po przez wy sta wie nie po li sy ge ne ral nej, sta no -
wią cej wraz z OWU in te gral ną część Umo wy Ubez pie cze nia.

§ 2
Definicje pojęć

Terminy użyte w niniejszych OWU, oznaczają:

1) ak cja ra tow ni cza – ak cja ra tow ni cza pro wa dzo na przez od po -
wied nie służ by w związ ku ze zda rze nia mi lo so wy mi, ob ję ty mi
za kre sem ubez pie cze nia, w ce lu zmniej sze nia roz mia ru szko dy;

2) awa ria sprzę tu AGD/RTV/PC – uszko dze nie unie moż li wia ją ce
pra wi dło we ko rzy sta nie ze sprzę tu AGD lub RTV, lub PC, zgod nie
z in struk cją je go użyt ko wa nia;

3) bu dy nek miesz kal ny– obiekt bu dow la ny trwa le zwią za ny zgrun tem,
wy dzie lo ny z prze strze ni za po mo cą prze gród bu dow la nych,
po sia da ją cy fun da men ty i dach wraz zele men ta mi sta ły mi, prze -
zna czo ny do ce lów miesz ka nio wych, w któ rym znaj du ją się nie
wię cej niż czte ry sa mo dziel ne lo ka le miesz kal ne;

4) bu dy nek wie lo miesz ka nio wy– obiekt bu dow la ny trwa le zwią za ny
z grun tem, wy dzie lo ny z prze strze ni za po mo cą prze gród bu dow -
la nych, po sia da ją cy fun da men ty idach wraz zele men ta mi sta ły mi,
prze zna czo ny do ce lów miesz ka nio wych, w któ rym znaj du ją się
wię cej niż czte ry sa mo dziel ne lo ka le miesz kal ne;

5) Cen trum Po mo cy – 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 te le fo -
nicz nie zgło sić za ist nie nie zda rze nia ob ję te go ochro ną ubez -
pie cze nio wą wza kre sie Ho me As si stan ce; Cen trum Po mo cy jest
wy łącz nie upraw nio ne do or ga ni za cji i wy ko ny wa nia w imie niu
BRE Ubez pie cze nia świad czeń wy ni ka ją cych z Umo wy Ubez pie -
cze nia w za kre sie Ho me As si stan ce;

6) cię żar śnie gu i lo du – nisz czą ce od dzia ły wa nie na gro ma dzo ne go
śnie gu lub lo du na ele men ty kon struk cji da chów lub ele men ty
no śne;

7) deszcz na wal ny – opa dy desz czu o współ czyn ni ku co naj mniej 4,
co po win no zo stać po twier dzo ne orze cze niem In sty tu tu Me te oro -
lo gii iGo spo dar ki Wod nej; wprzy pad ku bra ku moż li wo ści uzy ska nia
ta kie go po twier dze nia przyj mu je się stan fak tycz ny i roz miar szkód
wmiej scu ich po wsta nia świad czą cy nie zbi cie odzia ła niu desz czu
na wal ne go;

8) de wa sta cja – roz myśl ne znisz cze nie lub uszko dze nie ubez pie -
czo ne go mie nia przez oso by trze cie w związ ku z do ko na niem lub
usi ło wa niem do ko na nia kra dzie ży z wła ma niem lub ra bun ku;

9) do mek let ni sko wy – za miesz ka ny okre so wo obiekt bu dow la ny
prze zna czo ny na ce le re kre acyj ne;

10) do ubez pie cze nie – pod wyż sze nie su my ubez pie cze nia w trak cie
trwa nia umo wy ubez pie cze nia;

11) Fir ma – przed się bior stwo nie po sia da ją ce oso bo wo ści praw nej,
pro wa dzo ne jed no oso bo wo lub w for mie spół ki cy wil nej, jaw nej,
part ner skiej, ko man dy to wej bądź ko man dy to wo -ak cyj nej;

12) grad – opad at mos fe rycz ny skła da ją cy się z bry łek lo du;

13) har mo no gram spłat– do ku ment sta no wią cy za łącz nik doumo wy
kre dy to wej, okre śla ją cy kwo ty i ter mi ny spłat rat kre dy to wych
w okre sie, na ja ki kre dyt zo stał udzie lo ny;

14) Ho me As si stan ce– or ga ni za cja lub or ga ni za cja ipo kry cie kosz tów
świad czeń as si stan ce przez Cen trum Po mo cy narzecz Ubez pie czo -
nychwza kre sie iwgra ni cach Sum ubez pie cze nia prze wi dzia nych
w ni niej szych OWU;

15) kra dzież zwła ma niem– usi ło wa nie lub do ko na nie za bo ru Ru cho -
mo ści do mo wych z Nie ru cho mo ści w ce lu przy własz cze nia po
uprzed nim usu nię ciu lub znie sie niu przez spraw cę za bez pie cze nia
przyuży ciu na rzę dzi lub si ły, zpo zo sta wie niem śla dów wła ma nia,
lub otwar ciu przez spraw cę za bez pie cze nia pod ro bio nym klu czem
lub in nym na rzę dziem, któ ry spraw ca zdo był przez kra dzież zwła -
ma niem do in ne go po miesz cze nia lub w wy ni ku ra bun ku, pod
wa run kiem, że ist nie ją do wo dy prze stęp stwa; 

16) kre dyt – kre dyt lub po życz ka za bez pie czo na hi po te ką udzie la na
Kre dy to bior cy przez Bank na pod sta wie umo wy kre dy tu lub
po życz ki;

17) Kre dy to bior ca– oso ba lub oso by fi zycz ne, atak że Fir ma wy stę pu -
ją ca/e ja ko stro na w za war tej z Ban kiem umo wie kre dy tu bądź
umo wie o spła tę dłu gu wy ni ka ją ce go z umo wy kre dy tu;

18) la wi na – gwał tow ne zsu wa nie się śnie gu, lo du, zie mi, skał lub
ka mie ni ze sto ków gór skich;

19) lo kal miesz kal ny– nie ru cho mość, któ rej po wierzch nia wy dzie lo na
jest trwa ły mi ścia na mi, znaj du ją ca się w bu dyn ku wie lo miesz -
ka nio wym lub bu dyn ku miesz kal nym, słu żą ca do za spo ka ja nia
po trzeb miesz ka nio wych wraz ze sta ły mi ele men ta mi;

20) nie ru cho mość użyt ko wa na i za miesz ka ła na sta łe – bę dą cy za -
bez pie cze niem kre dy tu bu dy nek miesz kal ny lub lo kal miesz kal ny
oraz po miesz cze nia go spo dar cze 

21) nie ru cho mość w bu do wie – bę dą cy za bez pie cze niem kre dy tu
bu dy nek miesz kal ny lub po miesz cze nie go spo dar cze, znaj du ją ce
się w trak cie bu do wy, roz bu do wy lub prze bu do wy, pro wa dzo nej
zgod nie z wy mo ga mi pra wa bu dow la ne go, na pod sta wie po zy -
tyw nej de cy zji ad mi ni stra cyj nej ze zwa la ją cej na pro wa dze nie
in we sty cji (po zwo le nie na bu do wę);

22) oso by bli skie – oso by, z któ ry mi Ubez pie czo ny po zo sta je we
wspól nym go spo dar stwie do mo wym;

23) osu wa nie się zie mi – na gły ruch zie mi na sto kach nie spo wo do -
wa ny dzia łal no ścią czło wie ka;

24) po li sa ge ne ral na – do ku ment po twier dza ją cy za war cie Umo wy
Ubez pie cze nia po mię dzy BRE Ubez pie cze nia aUbez pie cza ją cym; 

25) po miesz cze nia go spo dar cze – bę dą ce w po sia da niu Ubez pie -
czo ne go na pod sta wie okre ślo ne go ty tu łu praw ne go oraz słu żą ce
do wy łącz ne go użyt ku Ubez pie czo ne go lub osób bli skich, nie prze -
zna czo ne do za miesz ka nia po miesz cze nia:

a) znaj du ją ce się w tym sa mym bu dyn ku co ubez pie czo ny
bu dy nek miesz kal ny/lo kal miesz kal ny: piw ni ca, pral nia,
ko mór ka lo ka tor ska,

b) bu dyn ki go spo dar cze po ło żo ne na te re nie po se sji, na któ rej
usy tu owa ny jest wska za ny wumo wie ubez pie cze nia bu dy nek
miesz kal ny, 

c) ga raż, miej sce po sto jo we, miej sce po sto jo we w ga ra żu wie lo-
po zio mo wym, w ga ra żu wol no sto ją cym lub bu dyn ku wie lo -
miesz ka nio wym bez wzglę du na lo ka li za cję;

26) po wódź – za la nie te re nów w na stęp stwie pod nie sie nia się wo dy
w ko ry tach wód pły ną cych lub zbior ni kach wód sto ją cych, sztucz -
nych lub na tu ral nych, na sku tek: 

a) nad mier nych opa dów at mos fe rycz nych, 

b) spły wu wód pozbo czach lub sto kach nate re nach gó rzy stych
lub po fał do wa nych,

c) top nie nia kry lo do wej lub two rze nia się za to rów lo do wych,

d) sztor mu i pod nie sie nia się po zio mu mor skich wód przy brzeż -
nych;

27) po zwo le nie na bu do wę – de cy zja ad mi ni stra cyj na ze zwa la ją ca
na pro wa dze nie in we sty cji zgod nie z pra wem bu dow la nym;

28) po żar – dzia ła nie ognia, któ ry prze do stał się po za pa le ni sko lub
po wstał bez pa le ni ska i roz prze strze nił się o wła snej si le;

29) przed mio ty war to ścio we – sprzęt au dio wi zu al ny, kom pu te ro wy
i fo to gra ficz ny, sprzęt optycz ny, in stru men ty mu zycz ne, ele men ty
sys te mów an ten sa te li tar nych, ra dio wych i te le wi zyj nych, bi żu te ria,
go tów ka;

30) prze pię cie spo wo do wa ne ude rze niem pio ru na – na głe i krót ko -
trwa łe na pię cie prą du wyż sze od zna mio no we go dla da ne go
urzą dze nia, in sta la cji, sie ci, li nii, spo wo do wa ne wy ła do wa niem
at mos fe rycz nym;

31) ra bu nek– za bór Ru cho mo ści do mo wych, przyuży ciu si ły lub groź by
jej na tych mia sto we go uży cia wo bec Ubez pie czo ne go lub oso by
bli skiej. Ra bu nek ma miej sce rów nież wte dy, gdy spraw ca, uży wa jąc
si ły lub gro żąc jej uży ciem, do pro wa dził Ubez pie czo ne go lub oso bę
bli ską do Nie ru cho mo ści i zmu sił do jej otwo rze nia lub sam ją
otwo rzył zra bo wa nym klu czem; 

32) Ru cho mo ści do mo we – mie nie znaj du ją ce się w Nie ru cho mo ści
i sta no wią ce wy po sa że nie po miesz czeń lub słu żą ce do pro wa -
dze nia go spo dar stwa do mo we go, w tym an te ny przy mo co wa ne
na sta łe do Nie ru cho mo ści sta no wią ce wła sność Ubez pie czo ne go
lub osób bli skich, a tak że rze czy oso bi ste osób za miesz ku ją cych
Nie ru cho mość, sta no wią ce wła sność Ubez pie czo ne go lub osób
bli skich: 

a) me ble, dy wa ny, lam py, fi ra ny, za sło ny, ma te ra ce, po dusz ki,
koł dry, po ściel, sprzęt zme cha ni zo wa ny, urzą dze nia go spo dar -
stwa do mo we go (rów nież sprzęt AGD doza bu do wy), pie cy ki
ga zo we, fu tra i odzież skó rza na, odzież i in ne przed mio ty oso -
bi ste go użyt ku, sprzęt tu ry stycz ny, spor to wy i re ha bi li ta cyj ny,
wóz ki in wa lidz kie, wóz ki dzie cię ce, ro we ry, za pa sy go spo dar -
stwa do mo we go; 

33) sil ny wiatr – wiatr o pręd ko ści nie mniej szej niż 17,5 m/s, co po -
win no zo stać po twier dzo ne orze cze niem In sty tu tu Me te oro lo gii
i Go spo dar ki Wod nej; w przy pad ku bra ku moż li wo ści uzy ska nia
ta kie go po twier dze nia przyj mu je się stan fak tycz ny i roz miar szkód
w miej scu ich po wsta nia lub w są siedz twie świad czą cy wy raź nie
o dzia ła niu sil ne go wia tru;

34) sprzęt AGD/RTV – na stę pu ją ce urzą dze nia, znaj du ją ce się w Nie -
ru cho mo ści, któ re nie są już ob ję te gwa ran cją pro du cen ta i któ rych
wiek nie prze kra cza5-ciu lat: kuch nia ga zo wa, kuch nia elek trycz na,
pie kar nik i pły ta grzew cza, ku chen ka mi kro fa lo wa, chło dziar ka,
chło dziar ko -za mra żar ka, za mra żar ka, pral ka, pral ko -su szar ka,
zmy war ka, grzej nik kon wek to ro wy, grzej nik ole jo wy, od bior nik
te le wi zyj ny, od twa rzacz vi deo, ze staw ki na do mo we go, od twa -
rzacz DVD, ra dio, blue ray, wie ża Hi -Fi;

35) sprzęt PC – znaj du ją cy się wNie ru cho mo ści kom pu ter sta cjo nar ny
wraz zmo ni to rem, kom pu ter prze no śny, ta blet, któ re nie są ob ję te
gwa ran cją pro du cen ta i któ re go wiek nie prze kra cza 5-ciu lat, o ile
nie jest wy ko rzy sty wa ne na po trze by pro wa dze nia dzia łal no ści
go spo dar czej;

36) sta łe ele men ty – ele men ty sta no wią ce nie od łącz ną część ubez -
pie czo ne go bu dyn ku miesz kal ne go lub lo ka lu miesz kal ne go, ta kie
jak:

a) in sta la cje elek trycz ne, grzew cze, wod no -ka na li za cyj ne, ga zo we
oraz tech no lo gicz ne, znaj du ją ce się w ścia nach bu dyn ku
miesz kal ne go lub lo ka lu miesz kal ne go wraz z urzą dze nia mi
tech nicz ny mi,

b) po wło ki ma lar skie, po kry cia ścian, su fi tów i pod łóg,

c) ze wnętrz ne drzwi wej ścio we, sto lar ka drzwi we wnętrz nych
łącz nie z za mknię cia mi i prze szkle nia mi oraz okna wraz
z za mknię cia mi i urzą dze nia mi za bez pie cza ją cy mi,

d) ko lek to ry sło necz ne (so la ry) przy mo co wa ne na sta łe do
bu dyn ku miesz kal ne go,

e) me ble wbu do wa ne, za bu do wy wnęk, paw la czy i ścian,
wy kła dzi ny pod ło go we, punk ty świetl ne na sta łe zwią za ne
z pod ło żem, ko min ki, obu do wy in sta la cji grzej ni ków, sta łe
wy po sa że nie iza bu do wy kuch ni, in sta la cje alar mo we, te le -
wi zyj ne, in ter ne to we oraz do mo fo no we w czę ści znaj du ją cej
się w we wnątrz Nie ru cho mo ści, sta łe wy po sa że nie ła zie nek
i WC, gniazd ka i prze łącz ni ki elek trycz ne;

37) stłu cze nie – przy pad ko we roz bi cie, znisz cze nie bądź uszko dze nie
na stę pu ją cych szkla nych Ru cho mo ści do mo wych: 

a) ze wnętrz ne iwe wnętrz ne oszkle nia okien ne, drzwio we iścien ne,
szkla ne prze gro dy, szkla ne pły ty sta no wią ce skła do we czę ści
me bli, scho dów ian tre so li, 

b) lu stra wi szą ce, sto ją ce i wmon to wa ne w ścia nach, 

c) szkla ne, ce ra micz ne i ka mien ne wy kła dzi ny ścian, słu pów
i fi la rów;

38) strajk – prze rwa w pra cy pod ję ta przez pra cow ni ków w za mia rze
wy mu sze nia speł nie nia żą dań o cha rak te rze po li tycz nym, eko no -
micz nym lub so cjal nym;

39) su ma ubez pie cze nia – kwo ta okre ślo na w oświad cze niu o przy -
stą pie niu do Umo wy Ubez pie cze nia i usta lo na dla da ne go za kre su
ubez pie cze nia, sta no wią ca gór ną gra ni cę od po wie dzial no ści BRE
Ubez pie cze nia;

40) szko da – znisz cze nie lub uszko dze nie nie ru cho mo ści wsku tek
przy naj mniej jed ne go zda rze nia ubez pie cze nio we go, po wsta łe go
na gle ibez wo li Ubez pie czo ne go lub znisz cze nie, uszko dze nie lub
utra ta Ru cho mo ści do mo wych ob ję tych ochro ną ubez pie cze nio wą,
a w przy pad ku ubez pie cze nia Od po wie dzial no ści Cy wil nej znisz -
cze nie, uszko dze nie lub utra ta mie nia jak rów nież spo wo do wa nie
śmier ci, uszko dze nie cia ła lub roz stro ju zdro wia;

41) 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:

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

2. 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);

42) Ubez pie cza ją cy – BRE Bank S.A.;

43) Ubez pie czo ny – Kre dy to bior ca, któ ry wy ra ził wo lę przy stą pie nia
do Umo wy Ubez pie cze nia;

44) ude rze nie pio ru na – bez po śred nie od dzia ły wa nie si ły i tem pe ra -
tu ry po cho dzą cych z wy ła do wa nia at mos fe rycz ne go (pio ru na)
naubez pie czo ną nie ru cho mość lub bez po śred ni, na tych mia sto wy
sku tek ta kie go wy ła do wa nia, z wy łą cze niem je go po śred nich
skut ków, w tym szkód spo wo do wa nych zja wi skiem in duk cji
elek tro ma gne tycz nej lub prze pię ciem prą du, prze no szą cych się
w in sta la cjach, sie ciach elek trycz nych i elek tro nicz nych oraz
w ma szy nach, apa ra tach lub in nych urzą dze niach, chy ba że spo -
wo do wa ły one jed no cze śnie po żar wprzed mio cie ubez pie cze nia;

45) ude rze nie po jaz du – bez po śred nie ude rze nie w ubez pie czo ną
nie ru cho mość/Ru cho mo ści do mo we po jaz du me cha nicz ne go,
kie ro wa ne go przez in ne oso by niż Ubez pie czo ny lub oso by bli skie;
doude rze nia po jaz du za li cza się rów nież ude rze nie przez prze wo -
żo ny ła du nek, któ ry wy padł z po jaz du;

46) Umo wa Kre dy tu– umo wa oudzie le nie Kre dy tu lub po życz ki za bez -
pie czo nej hi po te ką za war ta po mię dzy Kre dy to bior cą a Ban kiem
(Ubez pie cza ją cym), ro zu mia na rów nież ja ko umo wa ospła tę dłu gu; 

47) upa dek stat ku po wietrz ne go– ka ta stro fa al bo przy mu so we lą do -
wa nie stat ku po wietrz ne go lub in ne go obiek tu la ta ją ce go, a tak że
upa dek je go czę ści lub prze wo żo ne go ła dun ku;

48) war tość od two rze nio wa nie ru cho mo ści – war tość od po wia da ją ca
ak tu al nym kosz tom od bu do wy, od two rze nia lub za stą pie nia utra -
co nej lub uszko dzo nej nie ru cho mo ści zza cho wa niem do tych cza so -
wych wy mia rów, kon struk cji, ro dza ju za sto so wa nych ma te ria łów
i tech no lo gii w od nie sie niu do bu dyn ków oraz ga ra ży, a w przy -
pad ku po zo sta łych nie ru cho mo ści z za cho wa niem ro dza ju, ty pu,
mo de lu oraz ta kich sa mych, a je że li nie jest to moż li we zbli żo nych
pa ra me trów tech nicz nych i użyt ko wych;

49) war tość od two rze nio wa ru cho mo ści – war tość od po wia da ją ca
ak tu al nym kosz tom od bu do wy, od two rze nia lub na by cia utra co -
nych lub uszko dzo nych Ru cho mo ści do mo wych z za cho wa niem
ro dza ju, ty pu, mo de lu oraz ta kich sa mych, aje że li nie jest to moż li we,
zbli żo nych pa ra me trów tech nicz nych i użyt ko wych;
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50) war tość ryn ko wa– kwo ta od po wia da ją ca ilo czy no wi ce ny ryn ko wej
za 1m2 po wierzch ni użyt ko wej lo ka lu miesz kal ne go oraz licz by
me trów kwa dra to wych po wierzch ni użyt ko wej ubez pie cza ne go
lo ka lu miesz kal ne go, obo wią zu ją ca w da nej miej sco wo ści lub
okre ślo nej dziel ni cy mia sta dla lo ka li o po dob nych pa ra me trach
istan dar dzie wy koń cze nia bu dyn ku, zuwzględ nie niem je go po ło -
że nia, za sto so wa nych ma te ria łów bu dow la nych i wy koń cze nia;

51) war tość rze czy wi sta – kwo ta od po wia da ją ca war to ści od two rze -
nio wej po mniej szo nej o sto pień tech nicz ne go zu ży cia Ru cho mo ści
do mo wych; 

52) woj na – woj na do mo wa, kon flikt zbroj ny z in 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;

53) wy buch (eks plo zja i im plo zja) – gwał tow na zmia na sta nu rów no -
wa gi ukła du z jed no cze snym wy zwo le niem się ga zów, py łów lub
pa ry; wy buch zbior ni ka lub na czyń ci śnie nio wych ma miej sce
w ra zie ro ze rwa nia je go ścia nek w stop niu po wo du ją cym gwał -
tow ne wy rów na nie róż ni cy ci śnień po mię dzy wnę trzem zbior ni ka
a je go oto cze niem; do wy bu chu za li cza się rów nież im plo zję
(szko dy po wsta łe w wy ni ku pod ci śnie nia) po le ga ją cą na uszko -
dze niu ci śnie niem ze wnętrz nym zbior ni ka lub apa ra tu próż nio we go;

54) za la nie – bez po śred nie dzia ła nie pa ry, wo dy lub in nej cie czy
w związ ku z:

a) awa ryj nym wy do sta niem się ze znaj du ją cych się we wnątrz
bu dyn ku miesz kal ne go lub lo ka lu miesz kal ne go i za mon -
to wa nych na sta łe prze wo dów i urzą dzeń in sta la cji wo do -
cią go wych, wod no ka na li za cyj nych lub tech no lo gicz nych
– z wy łą cze niem sy tu acji, gdy szko da po wsta ła pod czas

prób ci śnie nio wych, na praw lub kon ser wa cji tych in sta la cji,

b) cof nię ciem się wo dy lub ście ków z pu blicz nych urzą dzeń
ka na li za cyj nych,

c) nie umyśl nym po zo sta wie niem otwar tych kra nów lub in nych
za wo rów w cza so wo nie za si la nych urzą dze niach wo do cią -
go wych, wod no ka na li za cyj nych lub tech no lo gicz nych,

d) prze do sta niem się jej zpo miesz czeń nie zaj mo wa nych przez
Ubez pie czo ne go – za la nie przez oso bę trze cią,

e) bez po śred nim za la niem wo dą po cho dzą cą z opa dów at mos -
fe rycz nych,

z za strze że niem po sta no wień § 8 ust. 1 pkt 11)-13);

55) 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;

56) za pa da nie się zie mi – na głe ob ni że nie te re nu z po wo du za wa le nia
się na tu ral nych, pu stych, pod ziem nych prze strze ni.

Ubezpieczenie 
Mieszkam Bezpiecznie w zakresie

ognia i innych zdarzeń losowych
§ 3

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

1. Przed mio tem ubez pie cze nia są:

1) nie ru cho mo ści użyt ko wa ne i za miesz ka łe na sta łe, 

2) nie ru cho mo ści w bu do wie,

znaj du ją ce się na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej.

2. Ochro ną ubez pie cze nio wą są ob ję te szko dy w ubez pie czo nej
nie ru cho mo ści po wsta łe w cza sie trwa nia ochro ny ubez pie cze -
nio wej, je że li bez po śred nią przy czy ną ich po wsta nia by ły na głe,
nie prze wi dzia ne i nie za leż ne od wo li Ubez pie czo ne go zda rze nia
okre ślo ne w § 4 OWU. 

§ 4

1. W przy pad ku bu dyn ków miesz kal nych i lo ka li miesz kal nych
użyt ko wa nych iza miesz ka nych nasta łe oraz po miesz czeń go spo -
dar czych, BRE Ubez pie cze nia od po wia da za szko dy po wsta łe
wsku tek:

1) po ża ru,

2) ude rze nia pio ru na,

3) wy bu chu (eks plo zja i im plo zja),

4) sil ne go wia tru,

5) desz czu na wal ne go,

6) gra du,

7) prze pię cia spo wo do wa ne go ude rze niem pio ru na,

8) za la nia,

9) la wi ny,

10) cię ża ru śnie gu i lo du,

11) upad ku stat ku po wietrz ne go,

12) ude rze nia po jaz du,

13) osu wa nia się zie mi,

14) za pa da nia się zie mi,

15) po wo dzi,

16) upad ku ob cych przed mio tów, pod wa run kiem, że bez po -
śred nią przy czy ną te go zda rze nia był sil ny wiatr lub grad.

2. BRE Ubez pie cze nia po no si rów nież od po wie dzial ność za szko dy
po wsta łe wna stęp stwie ak cji ra tow ni czej pro wa dzo nej wzwiąz ku
ze zda rze nia mi lo so wy mi, ob ję ty mi za kre sem ubez pie cze nia,
z wy łą cze niem szkód po le ga ją cych na za gi nię ciu ele men tów
sta łych ubez pie czo nej nie ru cho mo ści pod czas ta kiej ak cji.

3. Wprzy pad ku bu dyn ków miesz kal nych bę dą cych wtrak cie bu do wy,
BRE Ubez pie cze nia od po wia da za szko dy po wsta łe wsku tek:

1) po ża ru,

2) ude rze nia pio ru na,

3) wy bu chu (eks plo zja i im plo zja),

4) sil ne go wia tru,

5) desz czu na wal ne go,

6) gra du,

7) ude rze nia po jaz du,

8) la wi ny,

9) upad ku stat ku po wietrz ne go,

10) osu wa nia się zie mi,

11) za pa da nia się zie mi,

12) po wo dzi,

13) upad ku ob cych przed mio tów, pod wa run kiem że bez po -
śred nią przy czy ną te go zda rze nia był sil ny wiatr lub grad.

4. W przy pad ku ukoń cze nia bu do wy i do ko na nia tzw. od bio ru
koń co we go bu dyn ku miesz kal ne go lub wie lo miesz ka nio we go
oraz za miesz ka nia w nim, od mo men tu po wia do mie nia przez
Ubez pie czo ne go o tym fak cie BRE Ubez pie cze nia za po śred nic -
twem Ubez pie cza ją ce go po przez zło że nie pi sem ne go oświad -
cze nia obo wią zu je za kres ubez pie cze nia wska za ny w ust. 1
ni niej sze go pa ra gra fu.

5. BRE Ubez pie cze nia nie po no si od po wie dzial no ści za szko dy
po wsta łe w:

1) obiek tach bu dow la nych bu do wa nych bez wy ma ga nych
ze zwo leń, po zwo le nia na bu do wę lub nie speł nia ją cych
wa run ków pra wa bu dow la ne go;

2) tym cza so wych obiek tach bu dow la nych w ro zu mie niu prze -
pi sów usta wy Pra wo bu dow la ne; 

3) nie ru cho mo ściach, w któ rych pro wa dzo na jest dzia łal ność
han dlo wa, usłu go wa, pro duk cyj na, z wy jąt kiem wy ko rzy -
sty wa nych w ce lu pro wa dze nia na stę pu ją cych ro dza jów
dzia łal no ści: prak ty ka le kar ska, prak ty ka sto ma to lo gicz na,
usłu gi fi zy ko te ra pii, we te ry na rii, prak ty ka ad wo kac ka, rad -
cow ska, no ta rial na, do radz two po dat ko we, ubez pie cze nio we,
pro wa dze nie pra cow ni ar chi tek to nicz nej lub pro jek to wej,
dzia łal ność bie głych re wi den tów lub dzia łal ność rze czo znaw -
ców ma jąt ko wych, pro wa dze nie biu ra ra chun ko we go, usłu gi
con sul tin go we i do rad cze;

4) bu dyn kach opusz czo nych lub prze zna czo nych do roz biór ki;

5) bu dyn kach wcho dzą cych w skład go spo darstw rol nych dla
któ rych ist nie je usta wo wy obo wią zek ubez pie cze nia odpo ża ru
i in nych zda rzeń lo so wych bu dyn ków wcho dzą cych w skład
go spo dar stwa rol ne go;

6) dom kach let ni sko wych;

7) szklar niach, tu ne lach fo lio wych;

8) bu dyn kach iga ra żach okon struk cji szkie le to wej drew nia nej,
nie za leż nie od ro dza ju wy koń cze nia ze wnętrz ne go, bu dyn -
kach i ga ra żach z ba li drew nia nych, bu dyn kach i ga ra żach,
w któ rych kon struk cję no śną sta no wią słu py drew nia ne;

9) ist nie ją cych bu dyn kach lub lo ka lach miesz kal nych bę dą cych
wtrak cie re mon tu, roz bu do wy lub prze bu do wy, o ile re mont,
roz bu do wa lub prze bu do wa przy czy ni ły się do po wsta nia
szko dy, z wy jąt kiem sy tu acji, gdy pro wa dzo ne są bie żą ce
pra ce kon ser wa cyj ne po le ga ją ce nawy ko ny wa niu okre so wych
prze glą dów i pro wa dze niu prac kon ser wa tor sko -pro fi lak tycz -
nych nie zbęd nych doutrzy ma nia nie ru cho mo ści wna le ży tym
sta nie tech nicz nym;

10) ele wa cji bu dyn ku oraz przed mio tach za in sta lo wa nych na
ze wnątrz bu dyn ku;

11) bu dyn kach miesz kal nych i lo ka lach miesz kal nych nie za miesz -
ka nych lub nie użyt ko wa nych przez okres cią gły dłuż szy niż
60 dni, chy ba że zo sta ły one ubez pie czo ne ja ko nie ru cho mo ści
w bu do wie;

12) nie ru cho mo ściach in nych niż wska za nych w § 3 ust. 1 ni niej -
szych OWU.

§ 5
Przystąpienie do Umowy Ubezpieczenia

1. Kre dy to bior ca przy stę pu je do Umo wy Ubez pie cze nia na pod sta wie
oświad cze nia wo li o przy stą pie niu do Umo wy Ubez pie cze nia. 

2. Kre dy to bior ca przy stę pu je do Umo wy Ubez pie cze nia z dniem
za war cia umo wy kre dy tu po przez zło że nie pi sem ne go oświad cze -
nia o przy stą pie niu do ubez pie cze nia, al bo po dniu jej za war -
cia – z chwi lą zło że nia oświad cze nia o przy stą pie niu do Umo wy
Ubez pie cze nia w for mie pi sem nej bądź przez te le fon. 

3. BRE Ubez pie cze nia za strze ga so bie pra wo wy ra że nia zgo dy naprzy -
stą pie nie Kre dy to bior cy doUmo wy Ubez pie cze nia odin dy wi du al nej
oce ny ry zy ka do ko na nej przez BRE Ubez pie cze nia lub in ny pod -
miot wy spe cja li zo wa ny wza kre sie oce ny ry zy ka. Wta kim przy pad ku
dniem przy stą pie nia doUmo wy Ubez pie cze nia jest dzień wy ra że nia
zgo dy przez BRE Ubez pie cze nia.

4. BRE Ubez pie cze nia mo że zwró cić się doKre dy to bior cy oudzie le nie
do dat ko wych in for ma cji ko niecz nych do oce ny ry zy ka.

§ 6
Ochrona ubezpieczeniowa

1. Ochro naubez pie cze nio wa dla da ne go Ubez pie czo ne go roz po czy na
się w dniu uru cho mie nia kre dy tu bądź wy pła ty pierw szej tran szy
kre dy tu al bo w dniu przej ścia wła sno ści do bu dyn ku miesz kal ne -
go/lo ka lu miesz kal ne go naKre dy to bior cę, al bo win nym dniu wska -
za nym w do ku men cie po twier dza ją cym przy stą pie nie do Umo wy
Ubez pie cze nia itrwa dodnia wy ma gal no ści naj bliż szej ra ty kre dy tu.

2. Ochro naubez pie cze nio wa prze dłu ża się au to ma tycz nie nako lej ne
mie sięcz ne okre sy ubez pie cze nia trwa ją ce dodnia wy ma gal no ści
ko lej nej ra ty kre dy tu. 

3. Ubez pie czo ny ma pra wo re zy gna cji z au to ma tycz ne go prze dłu -
że nia ochro ny ubez pie cze nio wej w każ dym mo men cie trwa nia
Umo wy Ubez pie cze nia. 

4. W przy pad ku re zy gna cji Ubez pie czo ne go z ubez pie cze nia lub
roz wią za nia Umo wy Ubez pie cze nia, au to ma tycz ne prze dłu że nie
ochro ny ubez pie cze nio wej nie na stę pu je, a od po wie dzial ność
BRE Ubez pie cze nia w od nie sie niu do da ne go Ubez pie czo ne go
koń czy się wostat nim dniu okre su ubez pie cze nia, zaktó ry zo sta ła
opła co na skład ka. 

5. W przy pad ku do ubez pie cze nia, od po wie dzial ność BRE Ubez pie -
cze nia do wy so ko ści no wej su my ubez pie cze nia roz po czy na się
oddnia wska za ne go nawnio sku odo ko na nie zmia ny su my ubez -
pie cze nia, jed nak nie wcze śniej niż od dnia opła ce nia skład ki
li czo nej od no wej su my ubez pie cze nia.

6. W przy pad ku przej ścia wła sno ści nie ru cho mo ści na in ną oso bę
wszel kie pra wa i obo wiąz ki wy ni ka ją ce z Umo wy Ubez pie cze nia
przy słu gu ją ce Ubez pie czo ne mu, któ ry był wła ści cie lem nie ru cho -
mo ści, mo gą zo stać prze nie sio ne na no we go wła ści cie la, o ile
za wniow sku je on o ob ję cie ochro ną i BRE Ubez pie cze nia wy ra zi
na to zgo dę. Wprze ciw nym wy pad ku ochro na ubez pie cze nio wa
wy ga sa z chwi lą przej ścia wła sno ści na no we go wła ści cie la.

7. Ochro na ubez pie cze nio wa dla po szcze gól nych Ubez pie czo nych
wy ga sa:

1) wprzy pad ku od stą pie nia przez Ubez pie cza ją ce go odUmo wy
Ubez pie cze nia,

2) w przy pad ku re zy gna cji z ubez pie cze nia przez Ubez pie czo -
ne go – z ostat nim dniem okre su ubez pie cze nia, za któ ry
zo sta ła za pła co na skład ka,

3) z dniem wy pła ty od szko do wa nia wy czer pu ją ce go su mę
ubez pie cze nia,

4) z dniem cał ko wi tej spła ty kre dy tu,

5) z dniem roz wią za nia umo wy kre dy tu,

6) z dniem od stą pie nia Kre dy to bior cy od umo wy kre dy tu,

7) zostat nim dniem mie sią ca ka len da rzo we go, zaktó ry przy pa -
da ła nie za pła co na skład ka.

§ 7
Składka

1. Skład ki są opła ca ne przez Ubez pie cza ją ce go w ter mi nach i wy so -
ko ści okre ślo nych w po li sie ge ne ral nej.

2. Pierw sza skład ka na li cza na jest w dniu uru cho mie nia kre dy tu al bo
wy pła ty pierw szej tran szy kre dy tu al bo wdniu okre ślo nym woświad -
cze niu o przy stą pie niu do Umo wy Ubez pie cze nia, za okres od dnia
uru cho mie nia kre dy tu al bo wy pła ty pierw szej tran szy kre dy tu al bo
od dnia okre ślo ne go w oświad cze niu o przy stą pie niu do Umo wy
Ubez pie cze nia dodnia wy ma gal no ści naj bliż szej ra ty kre dy tu.

3. Ko lej ne skład ki na li cza ne są w dniu wy ma gal no ści na stęp nych rat
kre dy tu zaokre sy po mię dzy ter mi na mi wy ma gal no ści rat kre dy tu. 

4. Skład kę ubez pie cze nio wą ob li cza się ja ko ilo czyn su my ubez -
pie cze nia i ak tu al nie obo wią zu ją cej staw ki ta ry fo wej okre ślo nej
wpo li sie ge ne ral nej. Wy so kość staw ki ta ry fo wej uza leż nio na jest
od: struk tu ry port fe la klien tów, ro dza ju przed mio tu ubez pie cze nia,
za kre su ubez pie cze nia oraz in nych czyn ni ków ma ją cych wpływ na
praw do po do bień stwo wy stą pie nia zda rze nia ubez pie cze nio we go.

5. W przy pad ku do ubez pie cze nia skład ka ule ga od po wied nie mu
pod wyż sze niu.

6. Wprzy pad ku ukoń cze nia bu do wy i do ko na nia tzw. od bio ru koń co -
we go bu dyn ku miesz kal ne go lub wie lo miesz ka nio we go oraz za -
miesz ka nia w nim, skład ka mo że ulec zmia nie.

7. Staw ka ta ry fo wa mo że ulec zmia nie ze wzglę du na wskaź nik szko -
do wo ści od no szą cy się do wszyst kich Ubez pie czo nych ob ję tych
Umo wą Ubez pie cze nia wokre sie po prze dza ją cym rocz ni cę Umo wy
Ubez pie cze nia.

8. BRE Ubez pie cze nia za pro po nu je no wą wy so kość staw ki ta ry fo wej
nie póź niej niż na6 ty go dni przedda tą roz po czę cia ko lej nej rocz ni cy
Umo wy Ubez pie cze nia.

§ 8
Ograniczenia odpowiedzialności

1. BRE Ubez pie cze nia nie po no si od po wie dzial no ści za szko dy po -
wsta łe wsku tek:

1) umyśl ne go dzia ła nia lub za nie cha nia Ubez pie czo ne go lub
osób bli skich, a tak że wy rzą dzo ne przez Ubez pie czo ne go,
wsta nie nie trzeź wo ści lub pouży ciu al ko ho lu (wro zu mie niu
prze pi sów usta wy o wy cho wa niu w trzeź wo ści i prze 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), chy ba że fakt ten
nie miał wpły wu na po wsta nie lub roz miar szko dy; w ra zie
ra żą ce go nie dbal stwa Ubez pie czo ne go, od szko do wa nie nie
na le ży się, chy ba że je go za pła ta od po wia da wda nychoko licz -
no ściach wzglę dom słusz no ści;

2) kon fi ska ty, za własz cze nia, na cjo na li za cji, za ję cia, za re kwi ro -
wa nia lub znisz cze nia nie ru cho mo ści namo cy ak tu praw ne go,
nie za leż nie odje go for my, wy da ne go przez wła dze pu blicz ne;

3) woj ny, za mie szek, straj ków, sa bo ta żu lub ak tu ter ro ry zmu;

4) dzia ła nia ener gii ją dro wej, pro mie ni jo ni zu ją cych, la se ro wych
lub ma se ro wych, po la ma gne tycz ne go al bo elek tro ma gne -
tycz ne go, a tak że ska że nia lub za nie czysz cze nia od pa da mi
prze my sło wy mi;



5) za pa da nia się zie mi, gdy są to szko dy:

a. po wsta łe w związ ku z ru chem za kła du gór ni cze go, 

b. po wsta łe w związ ku z ro bo ta mi ziem ny mi,

c. po wsta łe wsku tek ob ni ża nia się zwier cia dła wód pod -
ziem nych;

6) ka ta stro fy bu dow la nej nie bę dą cej bez po śred nim na stęp -
stwem ubez pie czo nych zda rzeń;

7) dzia ła nia prą du elek trycz ne go w ma szy nach i urzą dze niach
elek trycz nych, chy ba że dzia ła nie prą du spo wo do wa ło jed -
no cze śnie po żar; wów czas jed nak od po wie dzial ność BRE
Ubez pie cze nia jest ogra ni czo na wy łącz nie doskut ków ta kie go
po ża ru;

8) eks plo zji spo wo do wa nej przez Ubez pie czo ne go w ce lach
pro duk cyj nych i eks plo ata cyj nych, jak rów nież w sil ni ku, gdy
wy buch zwią za ny jest z je go na tu ral ną funk cją;

9) po wol ne go i sys te ma tycz ne go od dzia ły wa nia tem pe ra tu ry;
za grzy bie nia, prze ma rza nia ścian;

10) desz czu na wal ne go, je że li nie ru cho mość w bu do wie nie
speł nia wy mo gów okre ślo nych ja ko stan su ro wy za mknię ty
z za da sze niem oraz z za mknię ty mi otwo ra mi okien ny mi
i drzwio wy mi; 

11) za la nia wsku tek opa du:

a. po przez nie za mknię te lub nie za bez pie czo ne okna, drzwi
lub in ne otwo ry, je że li obo wią zek ich za mknię cia lub
za bez pie cze nia na le żał do Ubez pie czo ne go, chy ba że
nie do peł nie nie te go obo wiąz ku nie mia ło wpły wu na za -
ist nie nie zda rze nia ubez pie cze nio we go,

b. po przez nie kon ser wo wa ne lub nie na le ży cie kon ser wo -
wa ne ele men ty bu dyn ku: dach, ścia ny, bal ko ny, ta ra sy,
okna, je że li obo wią zek ich kon ser wa cji na le żał doUbez -
pie czo ne go, chy ba że nie do peł nie nie te go obo wiąz ku
nie mia ło wpły wu na za ist nie nie wy pad ku ubez pie cze -
nio we go;

12) za la nia zwią za ne go zroz ta pia niem się za le ga ją cych opa dów
śnie gu lub lo du;

13) za la nia spo wo do wa ne go pod nie sie niem się po zio mu wód
grun to wych;

14) dłu go trwa łe go za wil go ce nia zpo wo du nie szczel no ści kon -
struk cji bu dow la nych, urzą dzeń wod no -ka na li za cyj nych,
grzew czych, 

15) na po ru śnie gu i lo du na kon struk cję da chu wy ko na ne go
nie zgod nie z nor ma mi bu dow la ny mi lub kon struk cję da chu
o ob ni żo nej wy trzy ma ło ści spo wo do wa nej bra kiem kon ser -
wa cji;

16) ude rze nia po jaz du wy ko rzy sty wa ne go do pro wa dze nia
bu do wy;

17) nie wy ja śnio ne go za gi nię cia lub utra ty ele men tów sta łych
ubez pie czo nej nie ru cho mo ści bez wi docz nych śla dów do ko -
na ne go wła ma nia lub de wa sta cji,

18) dzia łań zmie rza ją cych do usu nię cia przy czy ny szko dy.

2. BRE Ubez pie cze nia nie po no si rów nież od po wie dzial no ści zaszko dy,
któ rych war tość od szko do wa nia nie prze kra cza 500 PLN.

3. BRE Ubez pie cze nia mo że od po wied nio zmniej szyć od szko do wa nie
je że li Ubez pie czo ny z wi ny umyśl nej lub ra żą ce go nie dbal stwa
nie po wia do mił BRE Ubez pie cze nia opo wsta niu szko dy wter mi nie
okre ślo nym w§11 OWU iprzy czy nił się tym sa mym dozwięk sze nia
roz mia ru szko dy lub unie moż li wił BRE Ubez pie cze nia usta le nie
oko licz no ści i skut ków wy pad ku, skut ki bra ku za wia do mie nia
o szko dzie nie na stę pu ją, je że li BRE Ubez pie cze nia w ter mi nie
wy zna czo nym doza wia do mie nia otrzy ma ło wia do mość ooko licz -
no ściach, któ re na le ża ło po dać do je go wia do mo ści.

4. Je że li Ubez pie czo ny umyśl nie lub wsku tek ra żą ce go nie dbal stwa
nie wy ko nał obo wiąz ków okre ślo nych w § 10 ust. 1 pkt. 1)-3) oraz
§ 11 pkt. 1 OWU BRE Ubez pie cze nia ma pra wo od mó wić wy pła ty
od szko do wa nia za szko dy po wsta łe z te go po wo du.

§ 9
Suma ubezpieczenia

1. Su ma ubez pie cze nia usta la na jest na pod sta wie za de kla ro wa nej
przez Ubez pie czo ne go w po ro zu mie niu z Ubez pie cza ją cym war -
to ści nie ru cho mo ści zgło szo nej do ubez pie cze nia.

2. Za de kla ro wa na su ma ubez pie cze nia nie mo że być niż sza niż war -
tość nie ru cho mo ści za ak cep to wa na przez rze czo znaw cę ban ko -
we go, wy ko rzy sty wa na do ce lów kre dy to wych. 

3. Su ma ubez pie cze nia dla bu dyn ków miesz kal nych wraz zele men -
ta mi sta ły mi po win na od po wia dać war to ści od two rze nio wej. 

4. Su ma ubez pie cze nia dla bu dyn ków miesz kal nych w bu do wie
po win na od po wia dać war to ści ro bót wy ko na nych (od po wied nio
do sta nu za awan so wa nia bu do wy) oraz pla no wa nych do dnia
za koń cze nia bu do wy wraz z ma te ria ła mi bu dow la ny mi. 

5. Su ma ubez pie cze nia dla lo ka li miesz kal nych wraz z ele men ta mi
sta ły mi po win na od po wia dać war to ści ryn ko wej w dniu przy stą -
pie nia do ubez pie cze nia.

6. Su ma ubez pie cze nia ule ga każ do ra zo we mu zmniej sze niu o wy so -
kość wy pła co ne go od szko do wa nia, aż do jej wy czer pa nia.

7. W przy pad ku zmniej sze nia su my ubez pie cze nia na sku tek wy pła ty
od szko do wa nia, jak też w przy pad ku zwięk sze nia war to ści ubez -
pie czo nej nie ru cho mo ści, Ubez pie czo ny mo że pod wyż szyć su mę
ubez pie cze nia po przez tzw. do ubez pie cze nie. W ce lu do ko na nia
do ubez pie cze nia Ubez pie czo ny jest obo wią za ny do zło że nia
wnio sku o do ko na nie zmian na for mu la rzu BRE Ubez pie cze nia. 

8. W każ dą rocz ni cę przy stą pie nia Ubez pie czo ne go do Umo wy Ubez -
pie cze nia Su ma ubez pie cze nia pod le ga in dek sa cji o wskaź nik
wzro stu cen pro duk cji bu dow la no -mon ta żo wej ak tu al ny nako niec
li sto pa da ro ku po prze dza ją ce go rok, w któ rym do ko ny wa na jest
in dek sa cja, o ile wskaź nik ten wy ka zu je wzrost.

§ 10
Obowiązki Ubezpieczonego

1. W cza sie trwa nia ochro ny ubez pie cze nio wej Ubez pie czo ny obo -
wią za ny jest:

1) ści śle prze strze gać za le ceń pro du cen ta do ty czą cych eks plo -
ata cji tech nicz nej, mon ta żu oraz spo so bu użyt ko wa nia urzą -
dzeń ob ję tych ubez pie cze niem, jak rów nież kon ser wa cji tych
urzą dzeń ipo no sić zwią za ne ztym kosz ty we wła snym za kre sie,

2) prze strze gać obo wią zu ją cych prze pi sów ma ją cych na ce lu
za po bie ga nie po wsta wa niu szkód, wszcze gól no ści prze pi sów
obu do wie ieks plo ata cji urzą dzeń tech nicz nych, pra wa bu dow -
la ne go, ochro ny prze ciw po ża ro wej, a tak że sto so wać się do
de cy zji i za le ceń wy da nych w tych spra wach przez wła ści we
wła dze,

3) za pew nić wy star cza ją ce ogrze wa nie ubez pie cza nych po miesz -
czeń wokre sie wy stę po wa nia ujem nych tem pe ra tur, awra zie
po trze by za krę cić za wo ry i spu ścić wo dę z in sta la cji, je śli
Ubez pie czo ny był od po wie dzial ny za ogrze wa nie bu dyn ku
i ob słu gę in sta la cji grzew czej,

4) za wia do mić BRE Ubez pie cze nia o utra cie ty tu łu praw ne go
do ubez pie czo nej nie ru cho mo ści,

5) za wia do mić BRE Ubez pie cze nia wprzy pad ku wzro stu war to ści
nie ru cho mo ści po wy żej 20% su my ubez pie cze nia,

6) za pew nić przed sta wi cie lom BRE Ubez pie cze nia do stęp do
ubez pie czo nej nie ru cho mo ści w ce lu oce ny ry zy ka zwią za -
ne go zje go ubez pie cze niem iewen tu al ne go sfor mu ło wa nia
re ko men da cji oraz za le ceń do ty czą cych kon tro li te go ry zy ka,

7) prze strze gać do dat ko wych za le ceń BRE Ubez pie cze nia
wa run ku ją cych przy stą pie nie do Umo wy Ubez pie cze nia lub
prze dłu że nie ochro ny ubez pie cze nio wej oraz ter mi nów ich
re ali za cji – w szcze gól no ści do ty czą cych usu nię cia za gro żeń
bę dą cych przy czy ną po wsta łej w okre sie wcze śniej szym
szko dy,

8) za wia do mić BRE Ubez pie cze nia o za war tych w tym cza sie
in nych umo wach ubez pie cze nia do ty czą cych te go sa me go
przed mio tu ubez pie cze nia.

§ 11
Obowiązki Ubezpieczonego w przypadku powstania szkody

Wra zie po wsta nia szko dy wsku tek zaj ścia zda rze nia ob ję te go ochro ną
ubez pie cze nio wą Ubez pie czo ny obo wią za ny jest:

1) dopod ję cia wra mach swo ich moż li wo ści wszel kich dzia łań wce lu
ogra ni cze nia roz mia rów szko dy lub za bez pie cze nia nie ru cho mo ści
bez po śred nio za gro żo nej szko dą,

2) nie zwłocz nie, nie póź niej niż wcią gu5 dni ro bo czych za wia do mić
o za ist nia łym zda rze niu miej sco wą jed nost kę po li cji oraz za rząd cę
bu dyn ku, je że li za cho dzi po dej rze nie, że szko da powstała w wyniku
przestępstwa,

3) po wia do mić ad mi ni stra cję bu dyn ku wie lo miesz ka nio we go oza ist -
nie niu szko dy ma ją cej wpływ na stan bu dyn ku,

4) nie zwłocz nie, nie póź niej niż w cią gu 5 dni ro bo czych od jej po -
wsta nia lub po wzię cia in for ma cji ojej po wsta niu, za wia do mić BRE
Ubez pie cze nia o zaj ściu szko dy, 

5) bez zgo dy przed sta wi cie la BRE Ubez pie cze nia nie do ko ny wać
żad nych na praw wubez pie czo nej nie ru cho mo ści izmian wmiej scu
wy stą pie nia szko dy, wtym rów nież nie usu wać uszko dzo nych ele -
men tów sta łych ubez pie czo nej nie ru cho mo ści, chy ba że zmia na
jest nie zbęd na do za bez pie cze nia nie ru cho mo ści po zo sta łej
poszko dzie lub zmniej sze nia roz mia ru szko dy; BRE Ubez pie cze nia
nie mo że po wo ły wać się na ten za kaz, je że li nie roz po czę ło czyn -
no ści li kwi da cyj nych wcią gu5 dni ro bo czych oddnia otrzy ma nia
za wia do mie nia o szko dzie,

6) umoż li wić przed sta wi cie lo wi BRE Ubez pie cze nia do ko na nie czyn -
no ści nie zbęd nych do usta le nia oko licz no ści po wsta nia szko dy,
za sad no ści rosz cze nia i wy so ko ści od szko do wa nia oraz udzie lić
BRE Ubez pie cze nia wtym ce lu po mo cy iwy ja śnień, wszcze gól no ści
udo stęp nić po sia da ną do ku men ta cję do ty czą cą ubez pie czo nej
nie ru cho mo ści, umoż li wić wej ście nate ren bu dyn ku miesz kal ne go,
lo ka lu miesz kal ne go lub po miesz cze nia go spo dar cze go w któ rych
za szła szko da,

7) pod jąć ak tyw nawspół pra cę, ma ją ca nace lu usta le nie oko licz no ści
i za sad ność zło żo nych rosz czeń,

8) przed ło żyć BRE Ubez pie cze nia wy kaz iopis uszko dzo nych lub utra -
co nych ele men tów sta łych ubez pie czo nej nie ru cho mo ści wraz
z do wo da mi za ku pu, nie póź niej niż w ter mi nie 14 dni od da ty
zgło sze nia szko dy,

9) bez do dat ko we go we zwa nia, wcią gu5 dni ro bo czych odmo men tu
je go otrzy ma nia, do star czyć BRE Ubez pie cze nia po sta no wie nie
pro ku ra to ra koń czą ce po stę po wa nie pro wa dzo ne w związ ku ze
szko dą lub od pis pra wo moc ne go orze cze nia są du.

§ 12
Od szko do wa nie

1. Wy so kość od szko do wa nia za szko dy usta la się w kwo cie od po -
wia da ją cej roz mia ro wi szko dy, w gra ni cach sum ubez pie cze nia
okre ślo nych przez Ubez pie cza ją ce go i Ubez pie czo ne go.

2. Roz miar szko dy wpo szcze gól nych ro dza jach nie ru cho mo ści okre śla
się na stę pu ją co:

1) wod nie sie niu dobu dyn ków miesz kal nych ibu dyn ków miesz -
kal nych wbu do wie ubez pie czo nych we dług war to ści od two -
rze nio wej– we dług kosz tów ich od bu do wy lub re mon tu wtym
sa mym miej scu, zza sto so wa niem do tych cza so wych wy mia -
rów, kon struk cji, tech no lo gii ima te ria łów, bez ulep szeń, po twier -
dzo nych ra chun kiem wy ko naw cy ze szcze gó ło wą spe cy fi ka cją
kosz tów lub szcze gó ło wą kal ku la cją wła sną bez na li czo ne go
na rzu tu nazysk;

2) w od nie sie niu do lo ka li miesz kal nych we dług war to ści ryn ko -
wej – we dług kosz tów za ku pu, od two rze nia, od bu do wy lub
wprzy pad ku szko dy czę ścio wej nie wy czer pu ją cej su my ubez -
pie cze nia – we dług kosz tów od bu do wy, re mon tu wtym sa mym
miej scu, z za sto so wa niem do tych cza so wych wy mia rów, kon -
struk cji, tech no lo gii ima te ria łów, bez ulep szeń, po twier dzo nych
ra chun kiem wy ko naw cy ze szcze gó ło wą spe cy fi ka cją kosz tów
lub szcze gó ło wą kal ku la cją wła sną bez na li czo ne go na rzu tu
zy sku;

3) w od nie sie niu do sta łych ele men tów ubez pie czo nych we dług
war to ści od two rze nio wej – we dług kosz tów za ku pu uszko -
dzo nych lub znisz czo nych ele men tów sta łych ota kich sa mych
pa ra me trach użyt ko wych i ja ko ścio wych lub kosz tów na pra wy
uszko dze nia, bez ulep szeń, po twier dzo nych ra chun kiem wy -
ko naw cy ze szcze gó ło wą spe cy fi ka cją kosz tów lub szcze gó ło wą
kal ku la cją wła sną bez na li czo ne go na rzu tu zy sku.

3. Za kosz ty od bu do wy, o któ rych mo wa w ust. 2 przyj mu je się kosz ty
wy ko na nia ro bót bu dow la nych i in sta la cyj nych (wod no -ka na li za cyj -
nych, ogrze wa nia lub elek trycz nych) zuwzględ nie niem ewen tu al -
nych na kła dów naopra co wa nie do ku men ta cji pro jek to wej inad zo ru
nad bu do wą. Kosz ty te mu szą być wy li czo ne zgod nie z za sa da mi
kal ku la cji i usta la nia cen ro bót bu dow la nych w opar ciu o na kła dy
rze czo we zKa ta lo gu Norm Rze czo wych oraz śred nich cen iwskaź ni -
ków na rzu tów zpu bli ka cji wy daw nic twa „Se ko cen bud” dla da ne go
kwar ta łu oraz po twier dzo ne ra chun kiem wy ko naw cy wraz zkosz to -
ry sem po wy ko naw czym lub szcze gó ło wą spe cy fi ka cją kosz tów,
a w przy pad ku, wy ko ny wa nia ro bót we wła snym za kre sie – kosz to -
ry sem po wy ko naw czym bez na li czo ne go na rzu tu nazysk.

4. Kosz ty od bu do wy, re mon tu, na pra wy, wy two rze nia oraz kosz ty
za ku pu, o któ rych mo wa w ust. 2 od no szą się do cen zdnia zaj ścia
zda rze nia.

5. BRE Ubez pie cze nia za strze ga so bie pra wo do we ry fi ka cji wszel kich
przed ło żo nych kosz to ry sów i ra chun ków.

6. Przyusta la niu roz mia ru szko dy nie uwzględ nia się:

1) kosz tów wy ni ka ją cych z bra ku czę ści za mien nych lub ma te ria -
łów po trzeb nych do przy wró ce nia sta nu ist nie ją ce go przed
szko dą,

2) kosz tów po nie sio nych naod ka że nie po zo sta ło ści poszko dzie,
usu nię cie za nie czysz czeń śro do wi ska oraz re kul ty wa cji grun tów,

3) war to ści na uko wej, pa miąt ko wej, ko lek cjo ner skiej lub za byt -
ko wej.

7. BRE Ubez pie cze nia zwró ci Ubez pie czo ne mu, w gra ni cach su my
ubez pie cze nia, po nie sio ne przez Ubez pie czo ne go udo ku men to -
wa ne kosz ty wy ni kłe z za sto so wa nia wszel kich do stęp nych mu
środ ków wce lu zmniej sze nia roz mia ru szko dy wubez pie czo nej nie -
ru cho mo ści oraz w ce lu za bez pie cze nia bez po śred nio za gro żo nej
nie ru cho mo ści przedszko dą, je że li środ ki te by ły ce lo we, cho ciaż by
oka za ły się bez sku tecz ne.

8. BRE Ubez pie cze nia zwró ci Ubez pie czo ne mu, w gra ni cach su my
ubez pie cze nia, udo ku men to wa ne kosz ty zwią za ne zuprząt nię ciem
po zo sta ło ści po szko dzie, łącz nie zkosz ta mi roz biór ki i de mon ta żu
czę ści nie zdat nych do użyt ku oraz in ne kosz ty niż wy mie nio ne
w ust. 6, z za strze że niem że od po wie dzial ność BRE Ubez pie cze nia
ogra ni czo najest wprzy pad ku tych kosz tów do10% usta lo nej wy so -
ko ści szko dy.

9. Roz miar szko dy zmniej sza się owar tość czę ści ubez pie czo nej nie -
ru cho mo ści po zo sta łych po szko dzie, któ re ze wzglę du na ro dzaj
lub roz miar uszko dzeń na da ją się dodal sze go użyt ku.

§ 13
Niedoubezpieczenie i nadubezpieczenie

1. W przy pad ku ubez pie cze nia bu dyn ków oraz lo ka li miesz kal nych,
je że li okre ślo na przez Ubez pie cza ją ce go i Ubez pie czo ne go su ma
ubez pie cze nia dla nie ru cho mo ści do tknię tej szko dą jest niż sza
od war to ści tej nie ru cho mo ści w dniu po wsta nia szko dy (nie do -
ubez pie cze nie), to od szko do wa nie zmniej sza się wta kiej pro por cji,
wja kiej wdniu po wsta nia szko dy po da na su ma ubez pie cze nia po -
zo sta je dofak tycz nej war to ści tej nie ru cho mo ści (za sa da pro por cji).

2. Rów nież kwo ta zwra ca nych kosz tów, októ rych mo wa w§12 ust.7-8,
jest zmniej sza na w ta kiej sa mej pro por cji jak od szko do wa nie,
to jest pro por cjo nal nie dostop nia za ni że nia przez Ubez pie cza ją ce go
iUbez pie czo ne go su my ubez pie cze nia po da nej dla nie ru cho mo ści
do tknię tej szko dą.

3. Za sa dy pro por cji nie sto su je się:

1) gdy war tość szko dy nie prze kra cza 10 % su my ubez pie cze nia
dla da ne go ro dza ju nie ru cho mo ści,

2) gdy nie do ubez pie cze nie nie prze kra cza 20 % su my ubez pie -
cze nia dla da ne go przed mio tu lub ro dza ju nie ru cho mo ści,

3) wprzy pad ku gdy su ma ubez pie cze nia nie jest niż sza niż war -
tość nie ru cho mo ści za ak cep to wa na przez rze czo znaw cę ban -
ko we go, wy ko rzy sty wa na napo trze by udzie la ne go kre dy tu.

4. Je że li po da na przez Ubez pie cza ją ce go i Ubez pie czo ne go su ma
ubez pie cze nia dla nie ru cho mo ści do tknię tej szko dą jest wyż sza
od war to ści tej nie ru cho mo ści w dniu po wsta nia szko dy (nad -
ubez pie cze nie), to od szko do wa nie wy pła ca się tyl ko dowy so ko ści
fak tycz nie po nie sio nej szko dy.



§ 14
Roszczenia regresowe

1. Zdniem wy pła ty od szko do wa nia zmo cy pra wa prze cho dzi naBRE
Ubez pie cze nia rosz cze nie Ubez pie czo ne go prze ciw ko oso bie
trze ciej od po wie dzial nej za szko dę, do wy so ko ści wy pła co ne go
od szko do wa nia (rosz cze nie re gre so we).

2. Je że li spraw cą szko dy jest oso ba bli ska, rosz cze nie nie prze cho dzi
naBRE Ubez pie cze nia, chy ba że spraw ca wy rzą dził szko dę umyśl nie. 

3. Je że li BRE Ubez pie cze nia po kry ło tyl ko część szko dy, Ubez pie czo -
ne mu przy słu gu je co do po zo sta łej czę ści pierw szeń stwo za spo ko -
je nia przedrosz cze niem BRE Ubez pie cze nia. 

4. Ubez pie czo ny obo wią za ny jest udzie lić BRE Ubez pie cze nia wszel -
kiej po mo cy przydo cho dze niu rosz czeń re gre so wych, wtym do star -
czyć od po wied nie do ku men ty oraz udzie lić nie zbęd nych in for ma cji. 

5. Je że li Ubez pie czo ny bez zgo dy BRE Ubez pie cze nia zrzekł się rosz -
cze nia prze ciw ko oso bie trze ciej, od po wie dzial nej za szko dę lub
je ogra ni czył, BRE Ubez pie cze nia mo że od mó wić wy pła ty od szko -
do wa nia lub je od po wied nio zmniej szyć. Je że li zrze cze nie się lub
ogra ni cze nie rosz cze nia zo sta ło ujaw nio ne po wy pła cie od szko do -
wa nia, BRE Ubez pie cze nia mo że żą dać odUbez pie czo ne go zwro tu
ca ło ści lub czę ści wy pła co ne go od szko do wa nia.

Dodatkowa opcja
do Ubezpieczenia Mieszkam

Bezpiecznie w zakresie 
Ubezpieczenia Ruchomości

Domowych, Odpowiedzialności
Cywilnej oraz Home Assistance

§ 15
Przedmiot i zakres ubezpieczenia Ruchomości Domowych

1. Przed mio tem ubez pie cze nia są Ru cho mo ści do mo we znaj du ją ce
się wNie ru cho mo ści nate ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej. 

2. Ochro ną ubez pie cze nio wą są ob ję te szko dy po wsta łe w Ru cho mo -
ściach do mo wych w okre sie ubez pie cze nia, je że li bez po śred nią
przy czy ną ich po wsta nia by ły na głe, nie prze wi dzia ne i nie za leż ne
odwo li Ubez pie czo ne go zda rze nia po wsta łe wsku tek:

1) po ża ru, 

2) ude rze nia pio ru na, 

3) wy bu chu (eks plo zja i im plo zja), 

4) sil ne go wia tru, 

5) desz czu na wal ne go,

6) gra du, 

7) prze pię cia spo wo do wa ne go ude rze niem pio ru na, 

8) za la nia, 

9) la wi ny, 

10) cię ża ru śnie gu i lo du, 

11) upad ku stat ku po wietrz ne go, 

12) ude rze nia po jaz du, 

13) osu wa nia się zie mi, 

14) za pa da nia się zie mi, 

15) po wo dzi, 

16) upad ku ob cych przed mio tów, pod wa run kiem, że bez po śred -
nią przy czy ną te go zda rze nia był sil ny wiatr lub grad, 

17) stłu cze nia, 

18) kra dzie ży zwła ma niem, 

19) ra bun ku, 

20) de wa sta cji. 

3. BRE Ubez pie cze nia po no si rów nież od po wie dzial ność za szko dy
po wsta łe w Ru cho mo ściach do mo wych w na stęp stwie ak cji ra tow -
ni czej pro wa dzo nej w związ ku ze zda rze nia mi lo so wy mi, ob ję ty mi
za kre sem ubez pie cze nia, zwy łą cze niem szkód po le ga ją cych naza -
gi nię ciu Ru cho mo ści do mo wych pod czas ta kiej ak cji. 

4. BRE Ubez pie cze nia nie po no si od po wie dzial no ści za szko dy
po wsta łe w: 

1) Ru cho mo ściach do mo wych znaj du ją cych się wNie ru cho mo ści
nie za miesz ka łej przez okres cią gły dłuż szy niż60 dni, a tak że
wnie użyt ko wa nych po miesz cze niach go spo dar czych, 

2) Ru cho mo ściach do mo wych znaj du ją cych się wNie ru cho mo ści
bę dą cej w trak cie re mon tu, roz bu do wy lub prze bu do wy, o ile
re mont, roz bu do wa lub prze bu do wa spo wo do wa ła po wsta nie
szko dy wRu cho mo ściach do mo wych,

3) przed mio tach war to ścio wych, oile znaj du ją się wpo miesz cze -
niach go spo dar czych, 

4) Ru cho mo ściach do mo wych, słu żą cych dopro wa dze nia dzia -
łal no ści go spo dar czej lub za wo do wej lub sta no wią ce wła sność
osób trze cich, 

5) przed mio tach znaj du ją cych się nabal ko nach, ta ra sach, log giach
iwogro dach, 

6) dzie łach sztu ki, an ty kach, przed mio tach ocha rak te rze za byt -
ko wym, ar ty stycz nym, zbio rach ko lek cjo ner skich, por ce la nie
uni ka to wej, bro ni i tro fe ach my śliw skich, 

7) sre brze, zło cie ipla ty nie wzło mie iszta bach, 

8) ka mie niach szla chet nych, pół sz la chet nych, per łach, ko ra lach,
bursz ty nach nie sta no wią cych wy ro bu użyt ko we go, 

9) przed mio tach w ilo ściach świad czą cych o ich prze zna cze niu
han dlo wym, 

10) przed mio tach lub ele men tach znaj du ją cych się na ze wnątrz
bu dyn ku nie przy mo co wa nych nasta łe doNie ru cho mo ści,

11) po jaz dach sa mo cho do wych, mo to cy klach, mo to ro we rach,
sku te rach, przy cze pach, oraz ich wy po sa że niu i czę ściach
za mien nych, 

12) ak tach, do ku men tach, pla nach kon struk cyj nych oraz ja kich -
kol wiek da nych zgro ma dzo nych na no śni kach da nych, jak
rów nież mo de lach, pro to ty pach, wzo rach, eks po na tach, rę ko -
pi sach ipro gra mach kom pu te ro wych, 

13) pra wach au tor skich oraz in nych pra wach dóbr nie ma te rial nych, 

14) zwie rzę tach oraz ro ślin no ści znaj du ją cej się w Nie ru cho mo ści
ipo zanią.

§ 16
Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Odpowiedzialności Cywilnej

Ubez pie cze niem ob ję ta jest od po wie dzial ność cy wil naUbez pie czo ne go
i osób bli skich za szko dy bę dą ce na stęp stwem zda rzeń, któ re mia ły
miej sce w okre sie ubez pie cze nia wsku tek wy ko ny wa nia przez nich
czyn no ści zwią za nych 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 w Nie ru cho mo ści.

§ 17
Przedmiot i zakres ubezpieczenia Home Assistance

1. Przed mio tem ubez pie cze nia Ho me As si stan ce jest or ga ni za cja al bo
or ga ni za cja i po kry cie kosz tów usług as si stan ce okre ślo nych po ni -
żej, świad czo nych na rzecz Ubez pie czo ne go za po śred nic twem
Cen trum Po mo cy, w przy pad ku wy stą pie nia zda rze nia ob ję te go
ochro ną ubez pie cze nio wą, w cza sie trwa nia od po wie dzial no ści
BRE Ubez pie cze nia.

2. Zda rze niem ob ję tym ochro ną ubez pie cze nio wą, któ re uza sad nia
świad cze nie usług as si stan ce jest:

1) po wsta nie szko dy w Nie ru cho mo ści lub Ru cho mo ściach do -
mo wych wna stęp stwie ni żej wy mie nio nych zda rzeń lo so wych:

a) po ża ru, 

b) ude rze nia pio ru na, 

c) wy bu chu (eks plo zja i im plo zja), 

d) sil ne go wia tru, 

e) gra du, 

f) prze pię cia spo wo do wa ne go ude rze niem pio ru na, 

g) za la nia, 

h la wi ny, 

i) cię ża ru śnie gu i lo du, 

j) ude rze nia lub upad ku stat ku po wietrz ne go, 

k) ude rze nia po jaz du, 

l) osu wa nia się zie mi, 

m) za pa da nia się zie mi, 

n) po wo dzi, 

o) hu ra ga nu,

p) stłu cze nia szy by,

q) po śred nie go ude rze nia pio ru na,

r) trzę sie nia zie mi,

s) wy do sta nia się dy mu i sa dzy,

t) pę ka nia mro zo we go,

u) de wa sta cji,

v) upad ku ob cych przed mio tów, podwa run kiem, że bez po -
śred nią przy czy ną te go zda rze nia był sil ny wiatr lub grad, 

2) po wsta nie szko dy w Nie ru cho mo ści lub Ru cho mo ściach do -
mo wych wna stęp stwie kra dzie ży zwła ma niem,

3) awa ria sprzę tu AGD/RTV/PC znaj du ją ce go się wNie ru cho mo ści.

3. W ra zie po wsta nia szko dy w Nie ru cho mo ści lub Ru cho mo ściach
do mo wych, w wy ni ku wy stą pie nia zda rze nia, o któ rym mo wa
wust.2 pkt1 i2 po wy żej, Cen trum Po mo cy zor ga ni zu je na stę pu ją ce
świad cze nia:

In ter wen cja spe cja li sty do mo we go – w ce lu usu nię cia szko dy
Cen trum Po mo cy or ga ni zu je ipo kry wa dousta lo ne go li mi tu kosz ty
do jaz du oraz ro bo ci zny spe cja li sty od po wied nie go ze wzglę du
naro dzaj szko dy (ślu sa rza, hy drau li ka, elek try ka, de ka rza, mu ra rza,
gla zur ni ka, ma la rza, sto la rza, szkla rza, tech ni ka urzą dzeń grzew -
czych i kli ma ty za cyj nych). Kosz ty czę ści za mien nych (lub uży tych
ma te ria łów) nie zbęd nych do usu nię cia szko dy po no si Ubez pie -
czo ny.

4 Je że li w na stęp stwie wy stą pie nia w Nie ru cho mo ści lub Ru cho -
mo ściach do mo wych zda rze nia, októ rym mo wa wust.2 pkt1 i2
po wy żej, ist nie je po trze ba za bez pie cze nia oca la łe go mie nia,
Cen trum Po mo cy or ga ni zu je (do wy bo ru przez Ubez pie czo ne go)
jed no ze świad czeń opi sa nych w pkt 1)-3): 

1) Do zór mie nia– Cen trum Po mo cy or ga ni zu je ipo kry wa dousta -
lo ne go li mi tu kosz ty do zo ru mie nia przez pro fe sjo nal ną fir mę
ochro niar ską odmo men tu zgło sze nia wła ma nia lub zda rze nia
lo so we go przez Ubez pie czo ne go;

2) Trans port mie nia – je że li Nie ru cho mość nie na da je się do za -
miesz ka nia, Cen trum Po mo cy or ga ni zu je i po kry wa do usta -
lo ne go li mi tu kosz ty prze wie zie nia mie nia z Nie ru cho mo ści
do miej sca wska za ne go przez Ubez pie czo ne go na te ry to rium
Rze czy po spo li tej Pol skiej;

3) Prze cho wa nie mie nia – je że li Nie ru cho mość nie na da je się
do za miesz ka nia, Cen trum Po mo cy or ga ni zu je i po kry wa
do usta lo ne go li mi tu kosz ty prze cho wa nia mie nia w prze cho -
wal ni mie nia nate ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej.

5. W ra zie awa rii sprzę tu AGD/RTV/PC znaj du ją ce go się w Nie ru cho -
mo ści, Cen trum Po mo cy zor ga ni zu je na stę pu ją ce świad cze nia:

1) In ter wen cja spe cja li sty w za kre sie na praw sprzę tu AGD/RTV
– Cen trum Po mo cy or ga ni zu je ipo kry wa dousta lo ne go li mi tu
kosz ty do jaz du do Nie ru cho mo ści i kosz ty ro bo ci zny od po -
wied nie go spe cja li sty w ce lu na pra wy sprzę tu AGD/RTV.
W sy tu acji, gdy na pra wa sprzę tu AGD/RTV jest nie moż li wa
w Nie ru cho mo ści, Cen trum Po mo cy or ga ni zu je i po kry wa
wra mach usta lo ne go li mi tu kosz ty trans por tu doiodze wnętrz -
ne go usłu go daw cy oraz kosz ty ro bo ci zny. Koszt czę ści za mien -
nych (lub uży tych ma te ria łów) nie zbęd nych dousu nię cia szko dy
po no si Ubez pie czo ny.

2) Wa run kiem do ko na nia na pra wy jest udo ku men to wa nie przez
Ubez pie czo ne go ro ku pro duk cji uszko dzo ne go sprzę tu
AGD/RTV po przez przed sta wie nie do wo du za ku pu, gwa ran cji
lub in ne go do ku men tu po twier dza ją ce go wiek sprzę tu
AGD/RTV, z za strze że niem, że w przy pad ku wąt pli wo ści, wiek
sprzę tu mo że zo stać zwe ry fi ko wa ny tak że przez przy by łe go
spe cja li stę w opar ciu o praw do po do bień stwo wy pro du ko wa -
nia da ne go mo de lu sprzę tu AGD/RTV wod po wied nim ro ku;

3) In ter wen cja spe cja li sty wza kre sie na praw sprzę tu PC– Cen -
trum Po mo cy or ga ni zu je ipo kry wa dousta lo ne go li mi tu kosz ty
do jaz du iro bo ci zny od po wied nie go spe cja li sty wce lu na pra wy
sprzę tu PC. Wsy tu acji, gdy na pra wa sprzę tu PC jest nie moż li wa
wNie ru cho mo ści, Cen trum Po mo cy or ga ni zu je ipo kry wa wra -
mach usta lo ne go li mi tu kosz ty trans por tu doiodze wnętrz ne go
usłu go daw cy oraz kosz ty ro bo ci zny. Koszt czę ści za mien nych
(lub uży tych ma te ria łów) nie zbęd nych do usu nię cia szko dy
po no si Ubez pie czo ny. Wa run kiem do ko na nia na pra wy jest
udo ku men to wa nie przez Ubez pie czo ne go ro ku pro duk cji
uszko dzo ne go sprzę tu po przez przed sta wie nie do wo du za -
ku pu, gwa ran cji lub in ne go do ku men tu po twier dza ją ce go
wiek urzą dze nia, zza strze że niem, że wprzy pad ku wąt pli wo ści
wiek sprzę tu mo że zo stać zwe ry fi ko wa ny tak że przez przy by łe go
spe cja li stę w opar ciu o praw do po do bień stwo wy pro du ko wa -
nia da ne go mo de lu sprzę tu PC wod po wied nim ro ku.

4) In for ma cja o sie ci usłu go daw ców – Do dat ko wo Cen trum
Po mo cy udzie li naży cze nie Ubez pie czo ne go in for ma cji opod -
mio tach świad czą cych na stę pu ją ce usłu gi: ślu sar skie, hy drau -
licz ne, elek trycz ne, de kar skie, szklar skie, sto lar skie, mu rar skie,
do ty czą ce urzą dzeń i in sta la cji grzew czych, kli ma ty za cyj nych,
ma lar skie, gla zur ni cze lub par kie ciar skie.

§ 18
Ograniczenia odpowiedzialności

1. Ochro ną ubez pie cze nio wą nie są ob ję te: 

1) umyśl ne dzia ła nia lub za nie cha nia Ubez pie czo ne go lub osób
bli skich, a tak że wy rzą dzo ne przez Ubez pie czo ne go, w sta nie
nie trzeź wo ści lub pouży ciu al ko ho lu (wro zu mie niu prze pi sów
usta wy owy cho wa niu wtrzeź wo ści iprze ciw dzia ła niu al ko ho -
li zmo wi), lub środ ków odu rza ją cych, sub stan cji psy cho tro -
po wych oraz środ ków za stęp czych (w ro zu mie niu prze pi sów
usta wy o prze ciw dzia ła niu nar ko ma nii), chy ba że fakt ten
nie miał wpły wu na po wsta nie zda rze nia ob ję te go ochro ną
ubez pie cze nio wą; w ra zie ra żą ce go nie dbal stwa Ubez pie czo -
ne go, od szko do wa nie nie na le ży się, chy ba że je go za pła ta
od po wia da wda nych oko licz no ściach wzglę dom słusz no ści;

2) szko dy w za kre sie ubez pie cze nia Ru cho mo ści do mo wych
i ubez pie cze nia Od po wie dzial no ści Cy wil nej, któ rych war tość
nie prze kra cza200zł; 

3) stra ty nie ma te rial ne, utra co ny zysk;

4) stra ty wo dy; 

5) ka ry umow ne, grzyw ny są do we i ad mi ni stra cyj ne oraz in ne
ka ry ocha rak te rze pie nięż nym; 

6) zwięk szo ne kosz ty wy ni ka ją ce z bra ku ma te ria łów po trzeb -
nych doprzy wró ce nia ubez pie czo ne go mie nia dosta nu ist nie -
ją ce go przedszko dą.

2. Ponadto ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe
wskutek: 

1) kon fi ska ty, za własz cze nia, na cjo na li za cji, za ję cia, za re kwi ro -
wa nia lub znisz cze nia mie nia na mo cy ak tu praw ne go, nie za -
leż nie odje go for my, wy da ne go przez wła dze pu blicz ne, 

2) woj ny, za mie szek, straj ków, sa bo ta żu lub ak tu ter ro ry zmu, 

3) dzia ła nia ener gii ją dro wej, pro mie ni jo ni zu ją cych, la se ro wych
lub ma se ro wych, po la ma gne tycz ne go al bo elek tro ma gne -
tycz ne go, a tak że ska że nia lub za nie czysz cze nia od pa da mi
prze my sło wy mi, 

4) za pa da nia się zie mi, gdy są to szko dy: 

a) po wsta łe wzwiąz ku zru chem za kła du gór ni cze go, 

b) po wsta łe wzwiąz ku zro bo ta mi ziem ny mi, 

c) po wsta łe wsku tek ob ni ża nia się zwier cia dła wód pod -
ziem nych. 

5) ka ta stro fy bu dow la nej nie bę dą cej bez po śred nim na stęp -
stwem ubez pie czo nych zda rzeń, 

6) dzia ła nia prą du elek trycz ne go wma szy nach, apa ra tach chy ba
że dzia ła nie prą du spo wo do wa ło jed no cze śnie po żar; wów czas
jed nak od po wie dzial ność BRE Ubez pie cze nia jest ogra ni czo -
nawy łącz nie doskut ków ta kie go po ża ru, 

7) po wol ne go isys te ma tycz ne go od dzia ły wa nia tem pe ra tu ry, 



8) za la nia wo da mi opa do wy mi, je że li do po wsta nia szko dy
przy czy nił się zły stan tech nicz ny lub za bez pie cze nie da chu,
otwo rów da cho wych, ry nien da cho wych lub spu sto wych, ist nie -
ją ce go ze wnętrz ne go sys te mu od pro wa dza nia zte re nu wód
opa do wych (ka na li za cja, wpu sty, dre naż) oraz wy ko na nie
sto lar ki okien nej nie zgod nie z § 23 ust. 3, 

9) cię ża ru śnie gu i lo du na kon struk cję da chu wy ko na ne go nie -
zgod nie znor ma mi bu dow la ny mi lub kon struk cję da chu oob -
ni żo nej wy trzy ma ło ści spo wo do wa nej bra kiem kon ser wa cji, 

10) cof nię cia się wo dy lub ście ków zsie ci ka na li za cyj nej wna stęp -
stwie wy so kie go sta nu wód grun to wych, 

11) za la nia spo wo do wa ne go pod nie sie niem się po zio mu wód
grun to wych, 

12) po wol ne go dzia ła nia czyn ni ka: ha łas, wo da, za grzy bie nie,
ko ro zja, pleśń a tak że po ce nia się rur, prze sią ka nia wód grun -
to wych iopa do wych lub prze ma rza nia, 

13) roz la nia wo dy pod czas wy ko ny wa nia czyn no ści zwią za nych
zmy ciem lub czysz cze niem, 

14) za la nia zwią za ne go z roz ta pia niem się za le ga ją cych opa dów
śnie gu i lo du, 

15) wy bu chu spo wo do wa ne go nie wła ści wą eks plo ata cją urzą dzeń
AGD, garn ków, pu szek. 

16) za dy mie nia, sa dzy zgril la, go to wa nia, sma że nia, pie cze nia, 

17) nie wy ja śnio ne go za gi nię cia lub utra ty Ru cho mo ści do mo wych
bez wi docz nych śla dów do ko na ne go wła ma nia lub de wa sta cji, 

18) wan da li zmu. 

3. Po nad to wza kre sie 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 zaszko dy: 

1) 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, 

2) 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, 

3) bę dą ce wy ni kiem wy pad ku przypra cy lub wdro dze dopra cy/
zpra cy, je że li Ubez pie czo ny lub oso ba bli ska jest pra co daw cą,
jak rów nież wzwiąz ku zcho ro ba mi za wo do wy mi oraz zwią za -
nych z tym rosz czeń re gre so wych, je że li Ubez pie czo ny lub
Oso ba bli ska jest pra co daw cą, 

4) 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
dona pra wy przez Ubez pie czo ne go lub oso by bli skie, 

5) 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, 

6) 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, 

7) po wsta łe wzwiąz ku zuży wa niem ipo sia da niem bro ni siecz nej,
kłu ją cej, pal nej oraz amu ni cji lub ma te ria łów wy bu cho wych
wro zu mie niu od po wied nich prze pi sów pra wa

8) wy rzą dzo ne w śro do wi sku przez je go za nie czysz cze nie oraz
wdrze wo sta nie la sów ipar ków.

4. Po nad to wza kre sie ubez pie cze nia Ru cho mo ści do mo wych wwy ni -
ku stłu cze nia BRE Ubez pie cze nia nie po no si od po wie dzial no ści
zaszko dy: 

1) w szkla nych, ce ra micz nych i ka mien nych wy kła dzi nach pod -
ło go wych, 

2) wszkle sta no wią cym osprzęt urzą dzeń tech nicz nych (ma szyn,
apa ra tów, na rzę dzi) oraz osprzęt wszel kie go ro dza ju in sta la cji, 

3) w szy bach, przed mio tach szkla nych i pły tach ka mien nych
wsta nie uszko dzo nym, 

4) w szy bach, przed mio tach szkla nych i pły tach ka mien nych
przed ich osta tecz nym za mon to wa niem bądź za in sta lo wa -
niem wmiej scu prze zna cze nia, 

5) w szy bach po jaz dów i środ ków trans por to wych, 

6) w szy bach w szklar ni, cie plar ni, oran że rii, 

7) po wsta łych przywy mia nie lub wy mon to wy wa niu ubez pie czo -
ne go przed mio tu,

8) po wsta łych wsku tek za dra pa nia, po ry so wa nia, po pla mie nia
bądź zmia ny bar wy.

5. Po nad to w za kre sie Ho me As si stan ce: 

1) BRE Ubez pie cze nia nie po kry wa kosz tów po nie sio nych przez
Ubez pie czo ne go bez po wia do mie nia i ze zwo le nia Cen trum
Po mo cy, na wet je śli są ob ję te ochro ną ubez pie cze nio wą
i miesz czą się w gra ni cach i Su mach ubez pie cze nia, okre ślo -
nych wOWU, 

2) Od po wie dzial ność w za kre sie ja ko ści i spo so bu wy ko na nia
usług oraz od po wie dzial ność cy wil ną zazor ga ni zo wa ne przez
Cen trum Po mo cy usłu gi as si stan ce okre ślo nej w ni niej szych
OWU po no szą każ do ra zo wo ze wnętrz ni usłu go daw cy.

6. Po nad to w za kre sie Ho me As si stan ce z od po wie dzial no ści BRE
Ubez pie cze nia wy łą czo ne są zda rze nia, któ re za szły wzwiąz ku z: 

1) pro wa dze niem przez Ubez pie czo ne go dzia łal no ści go spo -
dar czej w Nie ru cho mo ści,

2) re mon ta mi ibie żą cy mi na pra wa mi prze pro wa dza ny mi wNie ru -
cho mo ści, oile mia ły wpływ napo wsta nie lub roz miar szko dy,

3) szko da mi po wsta ły mi w wy ni ku roz łą cze nia lub prze rwy
w funk cjo no wa niu urzą dzeń wod no -ka na li za cyj nych, do na -
pra wy któ rych zo bo wią za ne są wła ści we służ by pu blicz ne lub
ad mi ni stra tor bu dyn ku, wktó rym znaj du je się Nie ru cho mość,

4) sa mo bój stwem lub pró bą sa mo bój stwa Ubez pie czo ne go, jak
iosób bli skich,

5) uczest nic twem Ubez pie czo ne go w bój ce z wy łą cze niem przy -
pad ku obro ny ko niecz nej,

6) uszko dze nia mi ka na li za cji, rur in sta la cyj nych, ga zo wych iwo do -
cią go wychoraz pod ziem nych li nii ener ge tycz nych oraz wszyst -
kich tych in sta la cji, zana pra wę lub kon ser wa cje któ rych od po -
wia da ją ad mi ni stra cja Nie ru cho mo ści lub wła ści we służ by
po go to wia tech nicz ne go, wod no -ka na li za cyj ne go, ga zo we go
lub ener ge tycz ne go,

7) szko da mi w Nie ru cho mo ści lub Ru cho mo ściach do mo wych
lub awa rią sprzę tu AGD/RTV/PC, za ist nia ły mi przed roz po czę -
ciem ochro ny ubez pie cze nio wej wsto sun ku doda ne go Ubez -
pie czo ne go napod sta wie OWU.

§ 19
Przystąpienie do Umowy Ubezpieczenia

1. Kre dy to bior ca przy stę pu je do Umo wy Ubez pie cze nia na pod sta wie
zło że nia pi sem ne go lub te le fo nicz ne go oświad cze nia wo li o przy -
stą pie niu doUmo wy Ubez pie cze nia.

2. Wa run kiem przy stą pie nia do Do dat ko wej opcji Ubez pie cze nia
Miesz kam Bez piecz nie w za kre sie Ubez pie cze nia Ru cho mo ści
Do mo wych, Od po wie dzial no ści Cy wil nej oraz Ho me As si stan ce jest
wcze śniej sze ob ję cie ochro ną ubez pie cze nio wą wra mach Ubez pie -
cze nia Miesz kam Bez piecz nie w za kre sie ognia i in nych zda rzeń
lo so wych lub jed no cze sne przy stą pie nie do wska za ne go ubez pie -
cze nia. 

3. Kre dy to bior ca skła da jąc oświad cze nie wo li o przy stą pie niu do
Umo wy Ubez pie cze nia do ko nu je wy bo ru jed ne go spo śród trzech
wa rian tów ubez pie cze nia, tj.: WA RIAN TU 20, WA RIAN TU 50 lub
WA RIAN TU 100 zgod nie z §22 OWU. Zmia na wa rian tu w trak cie
trwa nia ochro ny ubez pie cze nio wej jest moż li wa po przez zło że nie
od po wied nie go for mu la rza zmian iobo wią zu je oddnia wy ma gal no -
ści naj bliż szej ra ty kre dy tu wzglę dem da ty do ko na nia ta kiej zmia ny.

4. Kre dy to bior ca przy stę pu je do Umo wy Ubez pie cze nia z dniem
za war cia umo wy kre dy tu, al bo po dniu jej za war cia – z chwi lą pod -
pi sa nia oświad cze nia oprzy stą pie niu doUmo wy Ubez pie cze nia. 

5. BRE Ubez pie cze nia za strze ga so bie pra wo wy ra że nia zgo dy naprzy -
stą pie nie Kre dy to bior cy do Umo wy Ubez pie cze nia od in dy wi du -
al nej oce ny ry zy ka do ko na nej przez BRE Ubez pie cze nia lub in ny
pod miot wy spe cja li zo wa ny wza kre sie oce ny ry zy ka. Wta kim przy -
pad ku dniem przy stą pie nia do Umo wy Ubez pie cze nia jest dzień
wy ra że nia zgo dy przez BRE Ubez pie cze nia.

6. BRE Ubez pie cze nia mo że zwró cić się doKre dy to bior cy oudzie le nie
do dat ko wych in for ma cji ko niecz nych dooce ny ry zy ka.

§ 20
Ochrona ubezpieczeniowa

1. Wprzy pad ku przy stą pie nia doUmo wy Ubez pie cze nia wmo men cie
wnio sko wa nia o kre dyt, ochro na ubez pie cze nio wa w od nie sie niu
do ubez pie cze nia Ru cho mo ści do mo wych roz po czy na się w dniu
uru cho mie nia kre dy tu, o ile nie ru cho mość, w któ rej znaj du ją się
Ru cho mo ści jest nie ru cho mo ścią użyt ko wa ną iza miesz ka łą nasta łe.

2. W przy pad ku przy stą pie nia do Umo wy Ubez pie cze nia po za war ciu
umo wy kre dy tu, ochro na ubez pie cze nio wa wod nie sie niu doubez -
pie cze nia Ru cho mo ści do mo wych roz po czy na się w dniu wska za -
nym w oświad cze niu po twier dza ją cym przy stą pie nie do Umo wy
Ubez pie cze nia, oile nie ru cho mość, wktó rej znaj du ją się Ru cho mo -
ści jest nie ru cho mo ścią użyt ko wa ną iza miesz ka łą nasta łe.

3. Ochro na ubez pie cze nio wa w od nie sie niu do ubez pie cze nia Od po -
wie dzial no ści cy wil nej oraz Ho me As si stan ce roz po czy na się wdniu,
w któ rym dla da ne go Ubez pie czo ne go roz po czy na się ochro na
ubez pie cze nio wa w od nie sie niu do ubez pie cze nia Ru cho mo ści
do mo wych, o ile nie ru cho mość, w któ rej znaj du ją się Ru cho mo ści
jest nie ru cho mo ścią użyt ko wa ną iza miesz ka łą nasta łe.

4. Ochro na ubez pie cze nio wa wza leż no ści odmo men tu przy stą pie nia
do Umo wy Ubez pie cze nia trwa od po wied nio od dnia wska za ne go
wust.1 lub2 po wy żej dodnia wy ma gal no ści naj bliż szej ra ty kre dy tu
iprze dłu ża się au to ma tycz nie nako lej ne okre sy okre ślo ne ter mi na mi
wy ma gal no ści ko lej nych rat kre dy tu. 

5. Ubez pie czo ny ma pra wo zre zy gno wać z au to ma tycz ne go prze -
dłu że nia ubez pie cze nia w każ dym mo men cie trwa nia ochro ny
ubez pie cze nio wej. Ubez pie czo ny skła da w tym ce lu Ubez pie cza -
ją ce mu pi sem ne oświad cze nie ore zy gna cji zprze dłu że nia ochro ny
ubez pie cze nio wej na ko lej ny okres. W ta kim przy pad ku ochro na
ubez pie cze nio wa trwa do koń ca okre su, za któ ry zo sta ła opła co na
skład ka.

6. W przy pad ku roz wią za nia Umo wy Ubez pie cze nia, au to ma tycz ne
prze dłu że nie okre su ubez pie cze nia nie na stę pu je, a od po wie dzial -
ność BRE Ubez pie cze nia wod nie sie niu doda ne go Ubez pie czo ne go
koń czy się w ostat nim dniu okre su ubez pie cze nia, za któ ry zo sta ła
opła co na skład ka. 

7. Wprzy pad ku przej ścia wła sno ści Ru cho mo ści do mo wych nain ną
oso bę wszel kie pra wa i obo wiąz ki wy ni ka ją ce z Umo wy Ubez pie -
cze nia przy słu gu ją ce Ubez pie czo ne mu, któ ry był wła ści cie lem
Ru cho mo ści do mo wych, mo gą zo stać prze nie sio ne na no we go
wła ści cie la, o ile BRE Ubez pie cze nia wy ra zi nato zgo dę. Wprze ciw -
nym wy pad ku ochro na ubez pie cze nio wa wy ga sa zchwi lą przej ścia
wła sno ści nano we go wła ści cie la. 

8. Ochro na ubez pie cze nio wa dla po szcze gól nych Ubez pie czo nych
wy ga sa:

1) z ostat nim dniem okre su, za któ ry przy pa da ła nie za pła co na
skład ka,

2) wprzy pad ku od stą pie nia przez Ubez pie cza ją ce go odUmo wy
Ubez pie cze nia,

3) w przy pad ku re zy gna cji z ochro ny ubez pie cze nio wej przez
Ubez pie czo ne go,

4) z dniem cał ko wi tej spła ty kre dy tu,

5) z dniem roz wią za nia umo wy kre dy tu,

6) z dniem od stą pie nia Ubez pie czo ne go od umo wy kre dy tu.

§ 21
Składka

1. Skład ka jest opła ca na przez Ubez pie cza ją ce go mie sięcz nie
za wszyst kich Ubez pie czo nych ob ję tych ochro ną ubez pie cze nio wą
w da nym mie sią cu, w wy so ko ści i ter mi nie usta lo nym w po li sie
ge ne ral nej. 

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 Ubez pie czo nych w każ dym wa rian cie ubez pie cze nia, 

3) wa riant ubez pie cze nia,

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. 

3. Pierw sza skład ka na li cza na jest wdniu roz po czę cia ochro ny ubez pie -
cze nio wej zaokres oddnia roz po czę cia ochro ny ubez pie cze nio wej
dodnia wy ma gal no ści naj bliż szej ra ty kre dy tu.

4. Ko lej ne skład ki na li cza ne są w dniu wy ma gal no ści na stęp nych rat
kre dy tu zaokre sy po mię dzy ter mi na mi wy ma gal no ści rat kre dy tu.

§ 22
Suma Ubezpieczenia

1. Su ma ubez pie cze nia Ru cho mo ści do mo wych usta lo na jest wza leż -
no ści od wy bra ne go wa rian tu ubez pie cze nia, z za strze że niem li mi -
tów okre ślo nych wust.2 po ni żej, iwy no si: 

Wa riant Su ma ubez pie cze nia 
ubez pie cze nia Ru cho mo ści do mo wych

WA RIANT20 20000zł

WA RIANT50 50000zł

WA RIANT100 100000zł

2. Wza kre sie ubez pie cze nia Ru cho mo ści do mo wych od po wie dzial -
ność BRE Ubez pie cze nia w każ dym okre sie ochro ny ubez pie cze -
nio wej ogra ni czo na jest do na stę pu ją cych li mi tów:

1) W przy pad ku zda rzeń okre ślo nych w §15 ust. 2 pkt 1)-17):

a) 20% Su my ubez pie cze nia Ru cho mo ści do mo wych – dla
szkód w przed mio tach war to ścio wych, z wy łą cze niem
go tów ki i bi żu te rii,

b) 20% Su my ubez pie cze nia Ru cho mo ści do mo wych inie
wię cej niż 1 000 zł – dla szkód w go tów ce i bi żu te rii, 

c) 10% Su my ubez pie cze nia Ru cho mo ści do mo wych i nie
wię cej niż 3 000 zł – dla szkód do ty czą cych ro we rów, 

d) 1000 zł – dla szkód po wsta łych w wy ni ku stłu cze nia.

2) W przy pad ku zda rzeń okre ślo nych w §15 ust. 2 pkt 18)-20)
– li mit od po wie dzial no ści BRE Ubez pie cze nia wy no si 50%
Su my ubez pie cze nia Ru cho mo ści do mo wych, zza strze że niem: 

a) 10% Su my ubez pie cze nia Ru cho mo ści do mo wych – dla
szkód w przed mio tach war to ścio wych, z wy łą cze niem
go tów ki ibi żu te rii, 

b) 10% Su my ubez pie cze nia Ru cho mo ści do mo wych i nie
wię cej niż 1 000 zł – dla szkód w go tów ce i bi żu te rii, 

c) 5% Su my ubez pie cze nia Ru cho mo ści do mo wych i nie
wię cej niż 3 000 zł – dla szkód do ty czą cych ro we rów. 

3. Su ma ubez pie cze nia od po wie dzial no ści cy wil nej Ubez pie czo ne go
iosób bli skich wod nie sie niu dowszyst kich wa rian tów ubez pie cze -
nia wy no si 50000zł. 

4. Su mę ubez pie cze nia Ho me As si stan ce wod nie sie niu dowszyst kich
wa rian tów ubez pie cze nia dla po szcze gól nych ro dza jów świad czeń
as si stan ce oraz mak sy mal ną licz bę na leż nych świad czeń as si stan ce
przed sta wia po niż sza ta be la:

ŚWIADCZENIE ASSISTANCE

Interwencja specjalisty domowego

Dozór mienia 

Transport mienia

Przechowanie mienia

Interwencja specjalisty w zakresie napraw
sprzętu AGD/RTV/PC

Informacja o sieci usługodawców

Liczba należnych świadczeń w 12 kolejno następujących
po sobie  okresach  ochrony ubezpieczeniowej  

w odniesieniu do danego Ubezpieczonego

2

1

2

Suma 
ubezpieczenia

(limit na 1 zdarzenie)

500 PLN

1000 PLN

500 PLN

bez limitu nie dotyczy

Świadczenia
zamienne



5. Wy so kość Su my ubez pie cze nia Ru cho mo ści do mo wych oraz Su my
ubez pie cze nia Od po wie dzial no ści cy wil nej usta la na jest w od nie -
sie niu do jed ne go i wszyst kich zda rzeń ob ję tych od po wie dzial no -
ścią BRE Ubez pie cze nia w każ dym okre sie trwa nia ochro ny ubez -
pie cze nio wej w od nie sie niu do da ne go Ubez pie czo ne go i da nej
Nie ru cho mo ści.

6. Su ma Ubez pie cze nia Ho me As si stan ce wod nie sie niu dowszyst kich
wa rian tów ubez pie cze nia usta la na jest w od nie sie niu do jed ne go
i wszyst kich zda rzeń ob ję tych od po wie dzial no ścią BRE Ubez pie -
cze nia każ do ra zo wo na okres12 ko lej no na stę pu ją cych po so bie
okre sów ochro ny ubez pie cze nio wej po cząw szy oddnia roz po czę cia
ochro ny ubez pie cze nio wej w od nie sie niu do da ne go Ubez pie czo -
ne go ida nej Nie ru cho mo ści.

§ 23
Obowiązki Ubezpieczonego

1. Ubez pie czo ny jest zo bo wią za ny po dać do wia do mo ści BRE Ubez -
pie cze nia wszel kie zna ne so bie oko licz no ści, o któ re był py ta ny
skła da jąc oświad cze nie wo li o przy stą pie niu do Umo wy Ubez pie -
cze nia lub przedprzy stą pie niem doUmo wy Ubez pie cze nia win nych
pi smach. Je że li Ubez pie czo ny dzia ła przez swo je go peł no moc ni ka
lub in ne go przed sta wi cie la, to obo wią zek ten spo czy wa rów nież
natej oso bie iobej mu je po nad to oko licz no ści jej zna ne. 

2. Wcza sie trwa nia ochro ny ubez pie cze nio wej Ubez pie czo ny obo wią -
za ny jest: 

1) ści śle prze strze gać za le ceń pro du cen ta do ty czą cych eks plo -
ata cji tech nicz nej Ru cho mo ści do mo wych ob ję tych ubez pie -
cze niem ipo no sić zwią za ne ztym kosz ty we wła snym za kre sie, 

2) prze strze gać obo wią zu ją cych prze pi sów ma ją cych na ce lu
za po bie ga nie po wsta wa niu szkód, wszcze gól no ści prze pi sów
obu do wie ieks plo ata cji urzą dzeń tech nicz nych, pra wa bu dow -
la ne go, a tak że sto so wać się do de cy zji i za le ceń wy da nych
w tych spra wach przez wła ści we wła dze, 

3) za pew nić wy star cza ją ce ogrze wa nie Nie ru cho mo ści wokre sie
wy stę po wa nia ujem nych tem pe ra tur, awra zie po trze by za krę -
cić za wo ry i spu ścić wo dę z in sta la cji, je śli Ubez pie czo ny był
od po wie dzial ny za ogrze wa nie bu dyn ku i ob słu gę in sta la cji
grzew czej, 

4) do za my ka nia Nie ru cho mo ści i sto so wa nia wszyst kich za bez -
pie czeń Ru cho mo ści do mo wych zgod nie z wy mo ga mi okre -
ślo ny mi wust.3 po ni żej, 

5) za pew nić przed sta wi cie lom BRE Ubez pie cze nia do stęp do
Ru cho mo ści do mo wych w ce lu oce ny ry zy ka zwią za ne go
z je go ubez pie cze niem i ewen tu al ne go sfor mu ło wa nia re ko -
men da cji oraz za le ceń do ty czą cych kon tro li te go ry zy ka, 

6) prze strze gać do dat ko wych za le ceń BRE Ubez pie cze nia wa run -
ku ją cych przy stą pie nie doUmo wy Ubez pie cze nia lub prze dłu -
że nie ochro ny ubez pie cze nio wej oraz ter mi nów ich re ali za -
cji – w szcze gól no ści do ty czą cych usu nię cia za gro żeń bę dą -
cych przy czy ną po wsta łej wokre sie wcze śniej szym szko dy. 

3. Obo wią zek za bez pie cze nia Ru cho mo ści do mo wych uwa ża się
zaspeł nio ny, gdy za cho dzą jed no cze śnie na stę pu ją ce wa run ki: 

1) wszyst kie drzwi ze wnętrz ne pro wa dzą ce do Nie ru cho mo ści
są: 

a) peł ne, za rów no waż ne uwa ża się drzwi prze szklo ne,
pod wa run kiem że mak sy mal na do pusz czal na wiel kość
oszkle nia wskrzy dle drzwio wym nie prze kra cza400 cm2,
w na le ży tym sta nie tech nicz nym, pra wi dło wo osa dzo ne
iza mknię te, tak aby ich wy ła ma nie bądź wy wa że nie by ło
moż li we je dy nie przyuży ciu na rzę dzi lub si ły fi zycz nej; 

b) po win ny być za my ka ne na co naj mniej dwa zam ki wie lo -
za staw ko we lub je den za mek ate sto wa ny łącz nie
z wkład ką ate sto wa ną al bo za mek za mon to wa ny w ate -
sto wa nych drzwiach prze ciw -wła ma nio wych; 

c) za opa trzo ne wzam ki, któ re są osa dzo ne tak, że nie jest
moż li we ich wy pchnię cie bez wy ła ma nia, przy czym
zam ki iza su wy drzwi oszklo nych mu szą być za opa trzo ne
w za bez pie cze nia przed ich otwar ciem bez klu cza przez
otwór wy bi ty wszy bie; 

d) unie ru cho mio ne (jed no skrzy dło) za po mo cą za su wy
z do łu i z gó ry od we wnętrz nej stro ny drzwi w przy pad ku
drzwi dwu skrzy dło wych; 

2) drzwi bal ko no we i ta ra so we oraz okna pro wa dzą ce do Nie ru -
cho mo ści są wna le ży tym sta nie tech nicz nym oraz są tak skon -
stru owa ne, umo co wa ne, osa dzo ne iza mknię te, że ich otwar cie
zze wnątrz jest moż li we je dy nie po przez wy ła ma nie lub wy wa -
że nie, przyuży ciu na rzę dzi lub znacz nej si ły fi zycz nej; 

3) drzwi ze wnętrz ne pro wa dzą ce do sa mo dziel nych po miesz -
czeń go spo dar czych, z któ rych nie ma do stę pu do Nie ru cho -
mo ści i do znaj du ją cych się w niej Ru cho mo ści do mo wych,
są za mknię te naco naj mniej je den za mek wie lo za staw ko wy; 

4) klu cze do Nie ru cho mo ści są prze cho wy wa ne w spo sób chro -
nią cy je przed kra dzie żą i do stę pem do nich osób trze cich;
w ra zie utra ty klu czy, Ubez pie czo ny zo bo wią za ny jest do bez -
zwłocz nej wy mia ny zam ków; 

5) ścia ny, su fi ty, pod ło gi, da chy oraz piw ni ce nie ma ją nie za bez -
pie czo nych otwo rów, przez któ re moż li wy jest do stęp do Nie -
ru cho mo ści bez do ko na nia wła ma nia.

§ 24
Obowiązki Ubezpieczonego w przypadku powstania szkody

1. Od no śnie ubez pie cze nia Ru cho mo ści do mo wych, w ra zie po wsta -
nia szko dy wsku tek zaj ścia zda rze nia ob ję te go ochro ną ubez pie cze -
nio wą Ubez pie czo ny obo wią za ny jest: 

1) do pod ję cia w ra mach swo ich moż li wo ści wszel kich dzia łań
w ce lu ogra ni cze nia roz mia rów szko dy lub za bez pie cze nia
mie nia bez po śred nio za gro żo ne go szko dą iogra ni czyć kon se -
kwen cje zda rze nia, 

2) nie zwłocz nie, nie póź niej niż wcią gu5 dni ro bo czych za wia do -
mić o za ist nia łym zda rze niu miej sco wą jed nost kę po li cji oraz
za rząd cę bu dyn ku, wktó rym znaj du je się Nie ru cho mość, je że li
za cho dzi po dej rze nie, że szko da po wsta ła wwy ni ku prze stęp -
stwa, 

3) po wia do mić ad mi ni stra cję bu dyn ku wie lo miesz ka nio we go
oza ist nie niu szko dy ma ją cej wpływ nastan bu dyn ku, 

4) nie zwłocz nie, nie póź niej niż w cią gu 5 dni ro bo czych od jej
po wsta nia lub po wzię cia in for ma cji o jej po wsta niu, za wia -
do mić BRE Ubez pie cze nia o zaj ściu szko dy, 

5) bez zgo dy przed sta wi cie la BRE Ubez pie cze nia nie do ko ny wać
żad nych na praw wRu cho mo ściach do mo wych izmian wmiej -
scu wy stą pie nia szko dy, w tym rów nież nie usu wać uszko -
dzo nych czę ści Ru cho mo ści do mo wych, chy ba że zmia na jest
nie zbęd na do za bez pie cze nia Ru cho mo ści do mo wych po zo -
sta łych poszko dzie lub zmniej sze nia szko dy; BRE Ubez pie cze -
nia nie mo że po wo ły wać się naten za kaz, je że li nie roz po czę ło
czyn no ści li kwi da cyj nych w cią gu 5 dni ro bo czych od dnia
otrzy ma nia za wia do mie nia oszko dzie, 

6) umoż li wić przed sta wi cie lo wi BRE Ubez pie cze nia do ko na nie
czyn no ści nie zbęd nych do usta le nia oko licz no ści po wsta nia
szko dy w Ru cho mo ściach do mo wych, za sad no ści rosz cze nia
i wy so ko ści od szko do wa nia oraz udzie lić BRE Ubez pie cze nia
w tym ce lu po mo cy i wy ja śnień, w szcze gól no ści udo stęp nić
peł ną do ku men ta cję do ty czą cą ubez pie czo nych Ru cho mo ści
do mo wych, umoż li wić wej ście nate ren Nie ru cho mo ści, wktó rej
za szła szko da, 

7) przed ło żyć BRE Ubez pie cze nia wy kaz iopis uszko dzo nych lub
utra co nych Ru cho mo ści do mo wych wraz zdo wo da mi za ku pu,
je że li Ubez pie czo ny jest wich po sia da niu, nie póź niej niż wter -
mi nie14 dni odda ty zgło sze nia szko dy, 

8) nie zwłocz nie po otrzy ma niu po sta no wie nia pro ku ra to ra koń -
czą ce go po stę po wa nie pro wa dzo ne w związ ku ze szko dą lub
od pis pra wo moc ne go orze cze nia są du do star czyć je do BRE
Ubez pie cze nia, 

9) upo waż nić BRE Ubez pie cze nia, na żą da nie BRE Ubez pie cze -
nia, doroz po rzą dza nia od zy ska mi zuszko dzo nych Ru cho mo ści
do mo wych, któ re z uwa gi na ro dzaj lub roz miar uszko dzeń
na da ją się dodal sze go użyt ku lub sprze da ży, 

10) nie zwłocz nie po in for mo wać BRE Ubez pie cze nia ood zy ska niu
utra co nych wsku tek szko dy Ru cho mo ściach do mo wych. 

2. Po nad to w przy pad ku szko dy z ty tu łu Od po wie dzial no ści cy wil nej
Ubez pie czo ny ma obo wią zek udzie lić nażą da nie BRE Ubez pie cze nia
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, je że li po szko do -
wa ny wy stą pi nadro gę są do wą. Po wyż sze nie zwal nia Ubez pie czo -
ne go lub oso by bli skiej z obo wiąz ku zgła sza nia we wła ści wym
ter mi nie sprze ci wu lub pod ję cia nie zbęd nych środ ków za skar że nia. 

3. W przy pad ku zgło sze nia rosz cze nia z ty tu łu od po wie dzial no ści
cy wil nej, Ubez pie czo ny nie jest upraw nio ny do po 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. W przy 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 zuwa gi naoko licz no ści spra wy Ubez pie czo ny
lub oso ba bli ska nie mógł po stą pić ina czej. 

4. W przy pad ku wy stą pie nia zda rze nia ob ję te go ochro ną ubez pie -
cze nio wą w za kre sie Ho me As si stan ce, Ubez pie czo ny obo wią za ny
jest przed pod ję ciem ja kich kol wiek dzia łań we wła snym za kre sie,
nie zwłocz nie skon tak to wać się z Cen trum Po mo cy, czyn nym ca łą
do bę, sie dem dni wty go dniu ipo dać na stę pu ją ce da ne:

1) imię ina zwi sko,

2) ad res Nie ru cho mo ści,

3) nu mer PE SEL lub nu me ru pasz por tu Ubez pie czo ne go,

4) nu mer te le fo nu, pod któ rym moż na skon tak to wać się z Ubez -
pie czo nym lub wska za ną przez nie go oso bą,

5) krót ki opis zda rze nia oraz ro dzaj po trzeb nej po mo cy,

6) na zwi sko iad res spraw cy szko dy, wprzy pad ku gdy da ne te są
zna ne Ubez pie czo ne mu,

7) wszel kie in ne in for ma cje nie zbęd ne Cen trum Po mo cy dore ali -
za cji świad cze nia.

5. Po nad to Ubez pie czo ny wprzy pad ku wy stą pie nia zda rze nia ob ję te go
ochro ną ubez pie cze nio wą wza kre sie Ho me As si stan ce po wi nien:

1) udzie lić Cen trum Po mo cy wy ja śnień do ty czą cych zda rze nia,
nie zbęd nych dousta le nia od po wie dzial no ści iza kre su świad -
czeń BRE Ubez pie cze nia,

2) udzie lić usłu go daw cy ze wnętrz ne mu przy sła ne mu przez Cen -
trum Po mo cy wszel kich nie zbęd nych upo waż nień,

3) nie po wie rzać wy ko na nia świad czeń in nym oso bom, do któ -
rych speł nie nia zo bo wią za ne jest BRE Ubez pie cze nia, chy ba
że Cen trum Po mo cy nie przy stą pi do speł nia nia świad cze nia
w okre sie dwóch go dzin od za wia do mie nia o szko dzie al bo
awa rii sprzę tu AGD/RTV/PC (w ra zie bra ku in nych uzgod nień
po mię dzy Ubez pie czo nym aCen trum Po mo cy) lub wy ra zi zgo dę
naspeł nie nie świad cze nia przez in ną oso bę,

4) współ dzia łać z Cen trum Po mo cy w za kre sie nie zbęd nym do
re ali za cji świad cze nia as si stan ce.

6. Cen trum Po mo cy, pootrzy ma niu zgło sze nia, przy stę pu je nie zwłocz -
nie do or ga ni za cji po mo cy i usług as si stan ce, bio rąc pod uwa gę
dys po zy cje Ubez pie czo ne go i moż li wo ści lo kal ne.

7. W przy pad ku, gdy Cen trum Po mo cy nie przy stą pi do speł nie nia
świad cze nia as si stan ce wokre sie dwóch go dzin odza wia do mie nia
o szko dzie al bo awa rii sprzę tu AGD/RTV/PC lub wy ra zi zgo dę
na speł nie nie świad cze nia as si stan ce przez in ną oso bę, Cen trum
Po mo cy do ko na zwro tu Ubez pie czo ne mu kosz tów re ali za cji świad -
cze nia dowy so ko ści Su my ubez pie cze nia.

§ 25
Odszkodowanie

1. Od no śnie ubez pie cze nia Ru cho mo ści do mo wych wy so kość od szko -
do wa niazaszko dy usta la się wkwo cie od po wia da ją cej roz mia ro wi
szko dy, w gra ni cach Su my ubez pie cze nia zgod nie z wy bra nym
przez Ubez pie czo ne go jed nym spo śród3 wa rian tów ubez pie cze nia. 

2. Ubez pie czo ny po wi nien przed sta wić BRE Ubez pie cze nia wy kaz
utra co nych bądź znisz czo nych Ru cho mo ści do mo wych oraz in ne
do ku men ty uza sad nia ją ce wy so kość rosz cze nia. W ra zie bra ku do -
ku men tów po twier dza ją cych war tość utra co ne go mie nia przyj mu je
się śred nią war tość za ku pu przed mio tu ota kich sa mych lub naj bar -
dziej zbli żo nych pa ra me trach. 

3. Roz miar szko dy w za kre sie ubez pie cze nia Ru cho mo ści do mo wych
usta la się we dług war to ści od two rze nio wej, przyczym: 

1) w przy pad ku moż li wo ści na pra wy uszko dzo nych Ru cho mo ści
do mo wych – koszt na pra wy wi nien być udo ku men to wa ny
ra chun kiem wy ko naw cy wraz ze szcze gó ło wą spe cy fi ka cją
wy ko na nych ro bót lub – w przy pad ku na praw do ko na nych
przez Ubez pie czo ne go we wła snym za kre sie – ra chu nek
na pra wy po wi nien za wie rać wy szcze gól nie nie na praw zgod ne
zza kre sem uszko dzeń przy ję tych wpro to ko le szko dy. Przed -
sta wio ny przez Ubez pie czo ne go lub po szko do wa ne go ra chu -
nek każ do ra zo wo pod le ga we ry fi ka cji przez BRE Ubez pie cze -
nia, co doza kre su na pra wy oraz cen ryn ko wych sto so wa nych
wre gio nie, wktó rym po wsta ła szko da, 

2) w przy pad ku szko dy po le ga ją cej na cał ko wi tym znisz cze niu
Ru cho mo ści do mo wych lub ich utra cie – roz miar szko dy usta la
się napod sta wie war to ści od two rze nio wej Ru cho mo ści do mo -
wych bez po śred nio przedwy stą pie niem szko dy, 

3) w przy pad ku stłu cze nia szkla nych Ru cho mo ści do mo wych
okre ślo nych w § 2 pkt. 37 wy so kość szko dy zwięk sza się
o kosz ty mon ta żu i de mon ta żu. W przy pad ku stłu cze nia nie
uwzględ nia się li mi tu okre ślo ne go w ust. 9 po ni żej, a łącz na
szko da nie mo że prze kro czyć Su my ubez pie cze nia Ru cho -
mo ścido mo wych dla szkód po wsta łych wwy ni ku stłu cze nia.

4. Je że li sto pień tech nicz ne go zu ży cia Ru cho mo ści do mo wych wy no si
lub prze kra cza50% wmo men cie przedpo wsta niem szko dy, to od -
szko do wa nie wy pła ca ne jest we dług war to ści rze czy wi stej. 

5. Mak sy mal ne po trą ce nie z ty tu łu stop nia rze czy wi ste go zu ży cia
przed mio tu ubez pie cze nia nie mo że prze kro czyć70%. 

6. Roz miar szko dy wgo tów ce usta la się we dług jej no mi nal nej war to ści
w dniu zaj ścia szko dy, do przy ję te go li mi tu od po wie dzial no ści BRE
Ubez pie cze nia. Wprzy pad ku szko dy wwa lu cie ob cej od szko do wa -
niewy pła ca ne jest wzło tych pol skich zza sto so wa niem prze licz ni ka
wg kur su śred nie go NBP zdnia szko dy. 

7. Przyusta la niu roz mia ru szko dy nie uwzględ nia się: 

1) kosz tów zwią za nych zwszel ki mi nie uza sad nio ny mi zmia na mi
lub ulep sze nia mi do ko na ny mi w Ru cho mo ściach do mo wych
powy stą pie niu szko dy, 

2) kosz tów wy ni ka ją cych z bra ku czę ści za mien nych lub ma te -
ria łów po trzeb nych do przy wró ce nia sta nu ist nie ją ce go przed
szko dą, 

3) war to ści na uko wej, pa miąt ko wej, ko lek cjo ner skiej lub za byt -
ko wej. 

8. BRE Ubez pie cze nia zwró ci Ubez pie czo ne mu, w gra ni cach Su my
ubez pie cze nia Ru cho mo ści do mo wych, po nie sio ne przez Ubez -
pie czo ne go udo ku men to wa ne kosz ty wy ni kłe z za sto so wa nia
wszel kich do stęp nych mu środ ków w ce lu zmniej sze nia szko dy
w Ru cho mo ściach do mo wych oraz w ce lu za bez pie cze nia bez po -
śred nio za gro żo nych Ru cho mo ści do mo wych przed szko dą, je że li
środ ki te by ły ce lo we, cho ciaż by oka za ły się bez sku tecz ne. 

9. BRE Ubez pie cze nia zwró ci Ubez pie czo ne mu, w gra ni cach Su my
ubez pie cze nia Ru cho mo ści do mo wych, udo ku men to wa ne kosz ty
zwią za ne z uprząt nię ciem po zo sta ło ści po szko dzie w Ru cho mo -
ściach do mo wych, łącz nie z kosz ta mi roz biór ki i de mon ta żu czę ści
nie zdat nych do użyt ku oraz in ne kosz ty niż wy mie nio ne w ust. 7
z za strze że niem, że od po wie dzial ność BRE Ubez pie cze nia ogra ni -
czo na jest w przy pad ku tych kosz tów do 10% usta lo nej wy so ko ści
szko dy. 

10. Roz miar szko dy zmniej sza się o war tość Ru cho mo ści do mo wych
po zo sta łych po szko dzie, któ re ze wzglę du na ro dzaj lub roz miar
uszko dzeń na da ją się dodal sze go użyt ku. 

11. 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 do wy 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 wOWU, dowy so -
ko ści Su my ubez pie cze nia Od po wie dzial no ści Cy wil nej usta lo nej
wOWU.

12. 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, w gra ni cach Su my
ubez pie cze nia Od po wie dzial no ści Cy wil nej, kosz ty obro ny są do wej
wspo rze pro wa dzo nym napo le ce nie lub zazgo dą BRE Ubez pie cze -
nia, kosz ty po stę po wa nia po jed naw cze go pro wa dzo ne go wzwiąz ku
ze zgło szo ny mi rosz cze nia mi od szko do waw czy mi, a tak że kosz ty
rze czo znaw ców po wo ła nych przez BRE Ubez pie cze nia dla usta le nia
oko licz no ści lub roz mia ru szko dy – łącz nie mak sy mal nie do 20%
Su my ubez pie cze nia Od po wie dzial no ści Cy wil nej.



13. 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 zwró ci Ubez pie czo ne mu, w gra ni cach
Su my ubez pie cze nia Od po wie dzial no ści Cy wil nej, po nie sio ne
przez Ubez pie czo ne go lub oso by bli skie udo ku men to wa ne kosz ty
wy ni kłe z za sto so wa nia wszel kich do stęp nych mu środ ków w ce lu
zmniej sze nia roz mia ru szko dy oraz w ce lu za po bie że nia zwięk sze -
nia roz mia ru szko dy, je że li środ ki te by ły ce lo we, cho ciaż by oka za ły
się bez sku tecz ne.

Informacje ogólne
§ 26

Okres ubezpieczenia

Umowa Ubezpieczenia jest zawarta na czas nieokreślony. 

§ 27
Odstąpienie i wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia

1. Ubez pie cza ją cy mo że od stą pić od Umo wy Ubez pie cze nia w ter -
mi nie 7 dni odda ty jej za war cia. 

2. Każ da ze stron ma pra wo wy po wie dzieć Umo wę Ubez pie cze nia
w każ dej chwi li z za cho wa niem 3-mie sięcz ne go okre su wy po wie -
dze nia ze skut kiem nako niec mie sią ca ka len da rzo we go.

§ 28
Wypłata odszkodowania

1. Ubez pie czo ny obo wią za ny jest do star czyć do BRE Ubez pie cze nia
do ku men ty nie zbęd ne do roz pa trze nia wnio sku o wy pła tę od szko -
do wa nia.

2. BRE Ubez pie cze nia za strze ga so bie pra wo dowe ry fi ka cji przed ło żo -
nych przez Ubez pie czo ne go ra chun ków, kosz to ry sów iin nych do ku -
men tów zwią za nych zusta le niem roz mia ru szko dy.

3. BRE Ubez pie cze nia wy pła ci od szko do wa nie w kwo cie od po wia da -
ją cej wy so ko ści szko dy, usta lo nej zgod nie zza sa da mi okre ślo ny mi
w§12 i§25, nie więk szej jed nak niż su ma ubez pie cze nia sta no wią ca
gór ną gra ni cę od po wie dzial no ści BRE Ubez pie cze nia.

4. BRE Ubez pie cze nia wy pła ci od szko do wa 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 od szko do wa nia w ter mi nie 30 dni oka za ło się nie moż -
li we; wów czas od szko do wa nie zo sta nie wy pła co ne w cią gu 14 dni
od dnia, w któ rym przy za 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. BRE Ubez pie cze nia wy pła ci
bez spor ną w świe tle przed ło żo nych do ku men tów część od szko -
do wa nia w ter mi nie 30 dni od da ty otrzy ma nia za wia do mie nia
ozda rze niu.

5. Zazgo dą Ubez pie czo ne go wy ra żo ną woświad cze niu wo li oprzy stą -
pie niu do Umo wy Ubez pie cze nia, upraw nio nym do od szko do wa -
nia, zty tu łu Umo wy Ubez pie cze nia, wzwiąz ku zzaj ściem zda rze nia
ubez pie cze nio we go, jest Ubez pie cza ją cy.

6. Od szko do wa nie zo sta nie wy pła co ne w pol skich zło tych. Je że li
Ubez pie czo ny przy od twa rza niu ubez pie czo nej nie ru cho mo ści
po nie sie wy dat ki w wa lu tach ob cych, wy so kość od szko do wa nia
usta la się na pod sta wie kur su sprze da ży NBP dla da nej wa lu ty
wdniu zaj ścia zda rze nia.

§ 29
Postanowienia końcowe

1. Je że li Ubez pie cza ją cy, Ubez pie czo ny lub upraw nio ny z Umo wy
ubez pie cze nia nie zga dza się z de cy zja mi BRE Ubez pie cze nia co

do od mo wy za spo ko je nia rosz cze nia lub wy so ko ści przy zna ne go
od szko do wa nia, bądź chciał by zło żyć skar gę lub za ża le nie zwią -
za ne z przy stą pie niem do Umo wy lub jej wy ko na niem,  mo że on
wy stą pić zwnio skiem skie ro wa nym doZa rzą du BRE Ubez pie cze nia. 

2. Wnio sek, o któ rym mo wa w ust. 1, zo sta nie roz pa trzo ny w cią gu
30 dni od da ty wpły wu do BRE Ubez pie cze nia.

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

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

5. Wspra wach, nie ure gu lo wa nych po sta no wie nia mi OWU lub klau -
zu la mi umow ny mi sto su je się prze pi sy pra wa pol skie go, w tym
Ko dek su Cy wil ne go, usta wy o dzia łal no ści ubez pie cze nio wej.

6. Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia zo sta ły za twier dzo ne
uchwa łą Za rzą du BRE Ubez pie cze nia TU iRS.A. nrBRE-TU/2013/5/2/1
z dnia 13.05.2013 r. i wcho dzą w ży cie z dniem 04.06.2013 r.

Informacja prawna
W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o roz-
patrywaniu reklamacji przez pomioty rynku finansowego i o Rzeczni-
ku Finansowym od 11 października 2015 r. ulegają zmianie zasady
składania i rozpatrywania reklamacji na usługi świadczone przez
podmioty rynku finansowego.

1. W każdym przypadku osoba uprawniona z Umowy Ubezpieczenia
może wnosić Reklamacje. Reklamacja to wystąpienie, w tym skar-
ga i zażalenie, skierowane do Towarzystwa zawierające zastrzeże-
nia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo.

2. Reklamacje można składać w następujący sposób: 

• Towarzystwu BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.:

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

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

— w formie pisemnej – osobiście w siedzibie Towarzystwa
– BRE Ubez pie cze nia TU iR S.A. w Warszawie, 
ul. Ks. I. Skorupki 5, albo

— drogą pocztową na adres:
BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. 
Ul. Ks. I. Sko rup ki 5, 00-963 War sza wa

3. Reklamacja może być złożona w każdej jednostce Towarzystwa
obsługującej klientów.

4.  Odpowiedź Towarzystwa na Reklamację zostanie udzielona
w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika
informacji albo pocztą  elektroniczną, jeżeli osoba składająca
Reklamację złoży wniosek o udzielnie odpowiedzi w tej formie.
Dodatkowo na wniosek osoby składającej Reklamację Towarzystwo
potwierdza pisemnie lub w inny uzgodniony sposób fakt jej złożenia.

5. Złożenie Reklamacji niezwłocznie po powzięciu zastrzeżeń ułatwi
i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.

6. W przypadku gdy Towarzystwo nie posiada danych kontakto-
wych osoby składającej Reklamację, przy składaniu Reklamacji,
należy podać następujące dane: imię, nazwisko, adres do korespon-
dencji, adres e-mail (w przypadku wyboru takiej formy kontaktu).

7. Odpowiedzi na Reklamację Towarzystwo udziela bez zbędnej
zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania
Reklamacji.

8. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiają-
cych rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie
30 dni, Towarzystwo w tym terminie wyśle informację o przyczynie
niemożności rozpatrzenia Reklamacji. W takim przypadku odpo-
wiedź na Reklamację zostanie udzielona nie później niż w terminie
60 dni od dnia jej otrzymania.

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 szkodyprosimy o kontakt
z Centrum Pomocy BRE Ubezpieczenia

pod nr tel.: +48 22 459 10 00. 

W przypadku Świadczeń Home Assistance 
prosimy o kontakt z Centrum Pomocy

pod nr tel. (22) 459 10 00.

Nr polisy generalnej: 9000111

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

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.

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.


