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Szczegółowy wykaz zmian w Ubezpieczeniach 
Pakiet Bezpieczna Karta 
 
20.12.2018 r. zmianie ulegają Ogólne Warunki Ubezpieczenia „ Pakiet Bezpieczna Karta” dla Posiadaczy kart 

mBanku S.A.  (dalej „OWU”) poprzez wprowadzenie erraty do OWU.  

OWU jest stosowane przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. 

  

Wykaz zmian 
  

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany? 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Pakiet Bezpieczna 

Karta” dla Posiadaczy kart mBanku S.A.     

      1. §4 otrzymuje następujące brzmienie: 

1.    Suma ubezpieczenia w przypadku  

jednorazowej utraty Karty (jednego 

Zdarzenia ubezpieczeniowego) wynosi 

równowartość w złotych 150 EUR ( słownie: 

sto pięćdziesiąt euro) i obejmuje 

Nieuprawnione transakcje oraz dodatkowe 

udokumentowane koszty jakie poniósł 

Ubezpieczony w związku z utratą Karty, z 

zastrzeżeniem, że: 

a) suma ubezpieczenia z tytułu 

Nieuprawnionych transakcji, niezależnie od 

liczby Nieuprawnionych transakcji stanowi 

50 EUR ( słownie: pięćdziesiąt euro); 

b) Suma ubezpieczenia z tytułu 

dodatkowych kosztów które poniósł 

Ubezpieczony w związku z Nieuprawnioną 

transakcją wynosi 100 EUR (słownie: sto 

euro).  

2. Suma ubezpieczenia jest ustalana w złotych 

wg średniego kursu EURO ogłaszanego przez 

NBP, obowiązującego w Dniu wystąpienia 

zdarzenia ubezpieczeniowego.” 

Ustawa o usługach płatniczych po wdrożeniu 

dyrektywy PSD2 obniża limit odpowiedzialności 

klienta wobec banku za nieautoryzowane transakcje 

do 50 euro (obecnie 150 euro). 

 Obecnie w ramach pakietu ubezpieczamy takie 

transakcje do kwoty 150 EUR. 

 Dostosowujemy zakres do zmiany w przepisach 

prawa wynikających z ustawy z usługach płatniczych 

zmienionych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 

zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz 

niektórych innych ustaw. 

Nowy zakres ochrony dzieli sumę ubezpieczenia na 

transakcje nieuprawnione i koszty dodatkowe 

związane z nieuprawnioną transakcją.   

Suma ubezpieczenia w przypadku jednorazowej 

utraty karty wynosi 150 Euro i pokrywa świadczenia 

wypłacane w związku z nieuprawnioną transakcją 

oraz dodatkowe udokumentowane koszty 

poniesione przez Ubezpieczonego z zastrzeżeniem, 

że: 
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2. W par 5 ust. 1 skreśla się pkt 4)  

3. §6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Z zastrzeżeniem sumy ubezpieczenia 

określonej w § 4 ust. 1, wysokość 

odszkodowania ustala się  według wartości 

Nieuprawnionych transakcji stwierdzonych 

na podstawie wyciągu z Rachunku 

bankowego, w granicach Sum 

ubezpieczenia. Do wysokości określonej w § 

4 ust. 1 sumy ubezpieczenia odszkodowanie 

obejmuje dodatkowo udokumentowane 

koszty wydania nowej karty w miejsce 

utraconej, opłaty i prowizje, naliczone przez 

Bank odsetki.” 

a) świadczenie z tytułu Nieuprawnionych transakcji, 

niezależnie od liczby Nieuprawnionych transakcji 

stanowi 50 EUR ( słownie: pięćdziesiąt euro); 

b) świadczenie z tytułu dodatkowych kosztów które 

poniósł Ubezpieczony w związku z Nieuprawnioną 

transakcją stanowi nie więcej niż 100 EUR (słownie: 

sto euro).  

Zmiany będą miały zastosowanie do  Posiadaczy kart 

już objętych ochroną ubezpieczeniową. 

   

  

  
Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz zgody, możesz zrezygnować z 

automatycznego przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej, w każdym momencie jej trwania, bez ponoszenia 

opłat.  

W przypadku rezygnacji z Umowy Ubezpieczenia przez Ubezpieczonego, ochrona ubezpieczeniowa będzie 

trwała do końca okresu, za który została zapłacona składka. 

  
Podstawa wprowadzenia zmian 
  
Zmiany wprowadzamy na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych 

oraz niektórych innych ustaw. 

Powyższe zmiany nie naruszają praw ubezpieczających, ubezpieczonych oraz osób uprawnionych z umów 

ubezpieczenia zawartych z AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. 

Informacje wskazane w powyższej tabeli opisują faktyczne powody zmian. 

Zestawienie identyfikatorów zmienionych dokumentów 

Identyfikator (SHA-256) jest związany z danym dokumentem elektronicznym. Każdy dokument ma swój 

jedyny, unikatowy identyfikator, którego nie da się zmienić. Jest to rodzaj elektronicznej gwarancji 

autentyczności. Więcej informacji na temat identyfikatora znajdziesz w pytaniach i odpowiedziach na stronie 

internetowej mBanku 

Dokument Identyfikator dokumentu (SHA-256) 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Pakiet 
Bezpieczna Karta” dla Posiadaczy kart mBanku 
S.A. 

0d51b78d95e2eb3a9857ded076afc2288212266f6d83
4e4d16a9642ad07c4ea9 
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