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SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 

NIERUCHOMOŚCI STANOWIACYCH  ZABEZPIECZENIE KREDYTÓW I PO śYCZEK        
HIPOTECZNYCH UDZIELANYCH PRZEZ BANK POCZTOWY S.A. 

 

 

Część I. 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytów i poŜyczek 
hipotecznych udzielanych przez Bank Pocztowy S.A.”, zwane dalej SWU, mają zastosowanie do Umowy Generalnej 
Nr 1/12/2010 ubezpieczenia nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytów i poŜyczek hipotecznych udzie-
lanych przez  Bank Pocztowy S.A. (dalej Umowa ubezpieczenia) zawartej pomiędzy Pocztowym Towarzystwem 
Ubezpieczeń Wzajemnych (zwanym dalej Towarzystwem), a Bankiem Pocztowym S.A. (zwanym dalej Bankiem lub 
Ubezpieczającym).    

2. W ramach Umowy ubezpieczenia Towarzystwo świadczy ochronę ubezpieczeniową na rzecz osób fizycznych, które 
zawarły z Bankiem umowy kredytu lub poŜyczki, a  zabezpieczenie tych umów stanowi hipoteka. 

3. W ramach niniejszych SWU ochrona ubezpieczeniowa udzielana przez Towarzystwo moŜe obejmować: 

1) mienie od ognia i innych zdarzeń losowych, 

2) mienie od kradzieŜy z włamaniem, rabunku i dewastacji, 

3) odpowiedzialność cywilną w Ŝyciu prywatnym, 

4) assistance. 

 

Definicje 

§ 2. 

Przez uŜyte w SWU pojęcia naleŜy rozumieć: 

1) awaria instalacji:  

–  w odniesieniu do ubezpieczenia mienia samoistne pęknięcia przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych 
lub centralnego ogrzewania, znajdujących się w ubezpieczonym mieszkaniu lub domu jednorodzinnym; 

-  w odniesieniu do ubezpieczenia assistance - zaistniała w miejscu ubezpieczenia awaria powodująca przerwanie 
działania instalacji wodno-kanalizacyjnej lub elektrycznej, alarmowej lub centralnego ogrzewania (w tym pieca 
grzewczego słuŜącego do ogrzewania domu lub lokalu mieszkalnego), wynikająca z przyczyn wewnętrznych po-
chodzenia mechanicznego, hydraulicznego lub elektrycznego, pod warunkiem iŜ nie jest ona objęta odpowiedzial-
nością administracji budynku lub słuŜb miejskich; 

2) Centrum Alarmowe  Assistance  - Jednostka zajmująca się organizacją i świadczeniem Ubezpieczonemu usług 
assistance, działająca na zlecenie i w imieniu Towarzystwa przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, 

3) budowa  – prowadzenie robót budowlanych polegających na wykonywaniu nieruchomości w określonym miejscu, 
a takŜe ich przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont lub modernizację; 

4) budynek gospodarczy  – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
ścian posiadający fundamenty i dach, wykorzystywany do celów innych niŜ mieszkaniowe, połoŜony na terenie tej 
samej posesji, na której znajduje się ubezpieczony dom jednorodzinny; 

5) Deklaracja przyst ąpienia do Umowy ubezpieczenia (Deklaracja) – deklaracja zgody Ubezpieczonego na obję-
cie ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy ubezpieczenia; 

6) dewastacja  – umyślne zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia przez osobę trzecią. Przez dewa-
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stację rozumie się równieŜ zniszczenie/uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia mające bezpośredni związek z usi-
łowaniem lub dokonaniem rabunku lub kradzieŜy z włamaniem;  

7) dom jednorodzinny  – budynek w układzie wolnostojącym, lub samodzielna część budynku szeregowego albo 
bliźniaczego łącznie z wbudowanym garaŜem, usytuowany na działce niewchodzącej w skład gospodarstwa rolne-
go i słuŜący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Ubezpieczeniem objęte są mury, stropy, dach, fundamenty, 
podłogi, tynki zewnętrzne oraz urządzenia techniczne stanowiące infrastrukturę techniczną;  

8) dom letniskowy -  budynek lub inny obiekt zamieszkiwany czasowo z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, wy-
poczynkowe, w tym równieŜ zabudowana altana na terenie ogródków działkowych  

9) deszcz nawalny  – opad deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4, którego wystąpienie w miejscu szko-
dy ustala Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW); w przypadku braku stacji pomiarowej IMiGW na te-
renie obejmującym miejsce powstania szkody, fakt wystąpienia deszczu nawalnego ustala się na podstawie stanu 
faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania; 

10) dym  – nagle i niespodziewanie wydobywający się dym ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń, 
instalacji eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi oraz powstały w wyniku działania 
ognia; 

11) fala nadd źwiękowa  – fala naddźwiękowa wywołana przez samolot przekraczający barierę dźwięku; 

12) garaŜ wolnostoj ący– budynek wolnostojący lub w zabudowie bliźniaczej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną 
całość przeznaczony do parkowania pojazdów mechanicznych, połoŜony na terenie tej samej posesji, na której 
znajduje się ubezpieczony dom jednorodzinny;; 

13) grad  – opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu; 

14) hospitalizacja -  leczenie Ubezpieczonego lub osoby bliskiej  w szpitalu trwające nieprzerwanie co najmniej 24 
godziny; 

15) huragan  – wiatr o prędkości nie mniejszej niŜ 17,5 m/s, którego działanie wyrządza masowe szkody; pojedyncze 
szkody uwaŜa się za spowodowane huraganem wówczas, gdy w najbliŜszym sąsiedztwie stwierdzono działalność 
huraganu; 

16) klucz identyfikacji-  numer umowy kredytu lub poŜyczki Ubezpieczonego - umieszczony równieŜ w Deklaracji, 
umoŜliwiający weryfikację uprawnień do świadczenia usług  assistance. 

17) kłódka wielozastawkowa  – kłódka, której klucz posiada minimum dwa Ŝłobienia prostopadłe do trzonu; 

18) kredyt – kredyt lub poŜyczka hipoteczna zabezpieczone hipoteką, udzielone na podstawie umowy kredytu; 

19) kredytobiorca – osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę kredytu; 

20) kradzie Ŝ z włamaniem  – dokonanie lub usiłowanie dokonania zaboru ubezpieczonego mienia z mieszkania lub 
domu jednorodzinnego bądź pomieszczenia przynaleŜnego po usunięciu siłą zabezpieczenia lub po otwarciu wej-
ścia kluczem oryginalnym, który sprawca zdobył przez kradzieŜ z włamaniem z innego pomieszczenia lub w wyniku 
rabunku; 

21) lawina  – gwałtowne zsuwanie się lub staczanie ze zboczy górskich mas śniegu, lodu, skał lub kamieni; 

22) miejsce ubezpieczenia  –mieszkanie lub dom jednorodzinny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący 
zabezpieczenie kredytu udzielanego przez Bank Pocztowy S.A  

23) mieszkanie  – wyodrębniona część budynku wielorodzinnego słuŜąca do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych tj. 
lokal mieszkalny stanowiący odrębną własność lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. 
Ubezpieczeniem objęte są ściany, tynki, podłogi i elementy konstrukcyjne oraz urządzenia techniczne stanowiące 
infrastrukturę techniczną nienaleŜącą do części wspólnych; 

24) nagłe zachorowanie - powstały w sposób nagły stan chorobowy zagraŜający zdrowiu lub Ŝyciu Ubezpieczonego , 
wymagający udzielenia pilnej pomocy medycznej jednakŜe nie zagraŜający Ŝyciu i nie wymagający świadczeń po-
gotowia ratunkowego. 

25) nieruchomo ść – stanowiące własność Ubezpieczonego mieszkanie lub dom jednorodzinny,  garaŜ wolnostojący, 
ogrodzenie, budynek gospodarczy, obiekt małej architektury; 

26) nieruchomo ść w budowie - dom jednorodzinny,  garaŜ wolnostojący, ogrodzenie, budynek gospodarczy, obiekt 
małej architektury w budowie 

27) nieszcz ęśliwy wypadek -  przypadkowe, nagłe, niezaleŜne od woli i stanu zdrowia Ubezpieczonego, gwałtowne 
zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony doznał uszkodzenia ciała lub 
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rozstroju zdrowia i wymaga pomocy lekarskiej, jednakŜe nie zagraŜające Ŝyciu i nie wymagające świadczeń pogo-
towia ratunkowego. 

28) obiekt małej architektury  - niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki, 
połoŜone na terenie tej samej posesji, na której znajduje się ubezpieczony dom jednorodzinny;  

29) odszkodowanie  – naleŜne od Towarzystwa odszkodowanie lub świadczenie przysługujące Ubezpieczonemu lub 
poszkodowanemu w razie zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową; 

30) ogień – działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozszerzył się o własnej 
sile; 

31) ogrodzenie  – ogrodzenie posesji, na której znajduje się ubezpieczony dom jednorodzinny, wraz z bramą, furtkami, 
skrzynką na listy, elementami instalacji domofonowej, wideofonowej, siłownikami i napędami bram oraz innymi 
przedmiotami tego typu trwale związanymi z ogrodzeniem;  

32) osoby bliskie  – osoby stale zamieszkałe i wspólnie utrzymujące się z Ubezpieczonym m.in.: małŜonek Ubezpie-
czonego lub osoba pozostająca w faktycznym poŜyciu z Ubezpieczonym, jego dzieci, rodzeństwo, rodzice, teścio-
wie, macocha, ojczym, dziadkowie, wnuki, zięciowie, synowe, pasierbowie, przysposobieni i przysposabiający 
Ubezpieczonego; 

33) osuwanie si ę ziemi  – naturalne ruchy ziemi na stokach, nie spowodowane działalnością ludzką; 

34) pierwsze ryzyko  – system ubezpieczenia, w którym Ubezpieczony we własnym zakresie wybiera wersję ubezpie-
czenia zawierającą określone sumy ubezpieczenia kierując się wysokością przypuszczalnej maksymalnej straty, 
jaka moŜe zaistnieć wskutek jednego zdarzenia losowego; 

35) placówka medyczna  - działający zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zakład opieki lecznictwa za-
mkniętego lub otwartego, którego zadaniem jest świadczenie przez wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską i le-
karską całodobowej, całodziennej lub doraźnej opieki medycznej, leczenie i wykonywanie zabiegów chirur-
gicznych. W rozumieniu SWU za placówkę medyczną nie uwaŜa się ośrodka opieki społecznej, ośrodka dla 
psychicznie chorych, hospicjum, ośrodka leczenia uzaleŜnień od alkoholu, narkotyków, leków i innych tego 
typu środków, ośrodka sanatoryjnego, ośrodka wypoczynkowego, ośrodka SPA. 

36) piorun  – bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne na ubezpieczonym obiekcie lub wyładowania na obiekt, w 
którym znajduje się ubezpieczone mienie; 

37) pomieszczenia przynale Ŝne – pomieszczenia gospodarcze znajdujące się w budynku wielorodzinnym przyna-
leŜne do mieszkania oraz pomieszczenia gospodarcze znajdujące się w domu jednorodzinnym, słuŜące do wyłącz-
nego uŜytku i będące własnością Ubezpieczonego lub osób bliskich, takie jak piwnica, strych, komórka, garaŜ, su-
szarnia;   

38) pomoc domowa  – osoba wykonująca prace w zakresie czynności Ŝycia codziennego na podstawie umowy o 
pracę lub umowy cywilno-prawnej zawartej z Ubezpieczonym; 

39) poszkodowany  – kaŜda osoba pozostająca poza stosunkiem ubezpieczeniowym, względem której odpowiedzial-
ność za szkodę ponosi Ubezpieczony lub osoby bliskie; 

40) powód ź – zalanie terenu w następstwie: 

a) podniesienia wody w korytach wód płynących i stojących, 

b) nadmiernych opadów atmosferycznych; 

41) przepi ęcie  – nagły i krótkotrwały wzrost napięcia w liniach energetycznych do poziomu wyŜszego od znamiono-
wego dla danego urządzenia;  

42) rabunek  – zabór mienia dokonany: 

a) z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby natychmiastowego jej uŜycia wobec Ubezpieczonego lub osób 
bliskich albo z doprowadzeniem tych osób do stanu nieprzytomności lub bezbronności, 

b) przez sprawcę, który z zastosowaniem siły fizycznej lub groźby natychmiastowego jej uŜycia doprowadził osobę 
posiadającą klucze do mieszkania lub pomieszczenia przynaleŜnego i zmusił tę osobę do ich otworzenia, 

c) poprzez przywłaszczenie lub wyłudzenie mienia z uŜyciem podstępu wobec osób małoletnich, niedołęŜnych, 
będących w podeszłym wieku lub nie w pełni sprawnych, jeŜeli sprawca został zatrzymany i skazany prawo-
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mocnym wyrokiem sądu, a fakt podstępu lub wyłudzenia jest bezsporny w świetle przedstawionych dowodów; 

43) roczny okres ubezpieczenia -  okres kolejnych 12 miesięcy rozpoczynający się w dniu rozpoczęcia ochrony 
ubezpieczeniowej wobec danego Ubezpieczonego a kończący się w dniu poprzedzającym dzień, w którym przy-
pada najbliŜsza rocznica dnia rozpoczęcia ochrony, oraz kaŜdy kolejny okres 12 miesięcy rozpoczynający się w 
dniu następnym po upływie danego rocznego okresu ubezpieczenia. 

44) ruchomo ści domowe  – mienie stanowiące własność Ubezpieczonego lub osób bliskich, będące wyposaŜeniem 
pomieszczeń, takie jak: 

a) meble, dywany, Ŝyrandole i kinkiety, sprzęt zmechanizowany, urządzenia domowe, zapasy, odzieŜ i inne 
przedmioty wspólnego lub osobistego uŜytku, 

b) sprzęt audiowizualny, elektroniczny i komputerowy, fotograficzny, instrumenty muzyczne, aparaty telefoniczne, 
przenośne urządzenia do nawigacji satelitarnej,  

c) wyroby ze srebra, złota i platyny, kamieni szlachetnych, półszlachetnych, syntetycznych, pereł, monety srebrne i 
złote, zbiory filatelistyczne, 

d) gotówka i inne środki płatnicze krajowe i zagraniczne, papiery wartościowe, 

e) rzeczy ruchome czasowo znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczonego, jeŜeli zostały wypoŜyczone przez orga-
nizację sportową, społeczną, klub lub inną jednostkę organizacyjną, a wypoŜyczenie zostało udokumentowane, 

f) sprzęt turystyczny i sportowy, broń myśliwska i sportowa, 

g) wózki inwalidzkie bez napędu mechanicznego; 

45) sadza  - zawiesina cząsteczek w gazie będąca bezpośrednim skutkiem spalania, która nagle wydobyła się ze 
znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń, eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami 
technicznymi; 

46) stałe elementy – elementy wyposaŜenia mieszkania, domu jednorodzinnego, pomieszczeń przynaleŜnych, 
garaŜu, budynku gospodarczego, zamontowane lub wbudowane na stałe, które przy demontaŜu wymagają uŜycia 
narzędzi, w szczególności: 

a) meble i szafy wbudowane, meblościanki, antresole,  

b) drzwi i okna łącznie ze szkleniem i zamknięciami, 

c) zabezpieczenia przeciwwłamaniowe okien i drzwi,  

d) piece i kominki, obudowy instalacji i grzejników,  

e) powłoki malarskie, tynki wewnętrzne, wykładziny sufitów, ścian, podłóg i schodów trwale związane z podłoŜem, 
podłogi, podwieszane sufity wraz z zamontowanymi w nich elementami, 

f) stałe wyposaŜenie kuchni, łazienki oraz wc, 

g) natynkowe urządzenia i elementy stanowiące integralną część instalacji infrastruktury technicznej (wodno-
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej) i teletechnicz-
nej (telefonicznej, alarmowej, domofonowej, telewizyjnej, informatycznej), 

h) przegrody i ściany działowe;  

47) suma gwarancyjna  – określona w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kwota w granicach, której 
Towarzystwo jest zobowiązane wypłacić odszkodowanie; 

48) suma ubezpieczenia  – określona w umowie ubezpieczenia kwota, stanowiąca górną granicę odpowiedzialności 
Towarzystwa; 

49) szkoda osobowa  – śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia; 

50) szkoda na mieniu  – utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia; 

51) śnieg - bezpośrednie działanie cięŜaru śniegu lub lodu na ubezpieczone mienie oraz przewrócenie się mienia 
sąsiedniego wskutek działania cięŜaru śniegu lub lodu, powodujące uszkodzenie lub zawalenie się ubezpieczone-
go mienia; 

52) tereny zalewowe – obszar bezpośredniego zagroŜenia powodzią zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2001r. 
Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. nr 239 poz. 2019); 

53) trzęsienie ziemi – gwałtowne i nie spowodowane działalnością człowieka zaburzenie systemu równowagi we 
wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania gruntu o magnitudzie równej co najmniej 6 stopni w skali 
Richtera;; 

54) Ubezpieczony  – kredytobiorca posiadający odpowiedni tytuł prawny do ubezpieczonego mienia,;  
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55) uderzenie pojazdu  – uderzenie w budynek pojazdu mechanicznego, niebędącego w prawnym posiadaniu 
Ubezpieczonego i osób bliskich oraz kierowany przez osobę inną niŜ Ubezpieczony lub osoba bliska Ubezpiecza-
jącemu; 

56) umowa kredytu –rozumie się takŜe umowę poŜyczki zabezpieczone hipoteką; 

57) upadek statku powietrznego – katastrofa bądź przymusowe lądowanie załogowego lub bezzałogowego statku 
powietrznego, upadek jego części lub przewoŜonego ładunku; 

58) warto ść odtworzeniowa  – dla nieruchomości oznacza wartość odpowiadającą kosztom naprawy, lub w przy-
padku braku moŜliwości naprawy kosztom odbudowy z zachowaniem dotychczasowych: konstrukcji, rodzaju mate-
riałów oraz nakładom na roboty wykończeniowe, z uwzględnieniem średnich cen rynkowych usług i materiałów 
obowiązujących na danym terenie; 

59) warto ść rzeczywista  – wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia mienia do stanu nowego lecz nie ulep-
szonego pomniejszona o stopień zuŜycia eksploatacyjnego;  

60) warto ść rynkowa  - wartość odpowiadająca cenie zakupu lub sprzedaŜy na rynku lokalnym; 

61) warto ść rynkowa mieszkania  - wartość odpowiadająca iloczynowi metraŜu mieszkania i średniej ceny rynko-
wej 1 m2, występująca w danej miejscowości lub określonej dzielnicy miasta w odniesieniu do mieszkania o po-
dobnych parametrach i standardzie wykończenia. 

62) wybuch  – gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, 
wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się, a takŜe implozją polegającą na uszkodzeniu zbiornika lub apa-
ratu próŜniowego wskutek ciśnienia zewnętrznego; 

63) zamki atestowane, drzwi przeciwwłamaniowe, system z abezpieczenia przeciwwłamaniowego  – zamki, 
drzwi, system zabezpieczenia przeciwwłamaniowego posiadające atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej; 

64) zamek elektroniczny  – zamek, którego uruchamianie następuje przy zastosowaniu systemu elektronicznego; 

65) zamek wielopunktowy  – zamek powodujący ryglowanie skrzydła drzwi w ościeŜnicy w kilku odległych od siebie 
miejscach; 

66) zamek wielozastawkowy  – zamek, którego klucz posiada co najmniej dwa Ŝłobienia prostopadłe do trzonu; 

67) zalanie:  

a) wydobywanie się wody lub pary z przewodów lub urządzeń wodno - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,  

b) cofnięcie się ścieków z publicznej sieci kanalizacyjnej, 

c) nieumyślne pozostawienie otwartych kranów w urządzeniach wodno - kanalizacyjnych na skutek przerwy w do-
pływie wody, 

d) zalanie wodą z urządzeń typu pralki, wirówki, zmywarki na skutek ich awarii, 

e) zalanie wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych,  

f) zalanie wodą pochodzącą z akwarium, 

g) zalanie wodą lub innym płynem przez osoby trzecie; 

68) zapadanie si ę ziemi  – gwałtowne obniŜenie się terenu spowodowane zawaleniem się warstwy ziemi do natural-
nych, pustych przestrzeni w gruncie; 

69) zdarzenie assistance  – wskazane poniŜej zdarzenia, które uzasadniają świadczenie usług assistance: 
 

a) Dla PAKIETU DLA DOMU: 

a) zdarzenie losowe, 
b) awaria instalacji, 
c) awaria lub zacięcie się zamka do jedynych drzwi wejściowych miejsca ubezpieczenia. 

b) Dla PAKIETU MEDYCZNEGO: 
a) nieszczęśliwy wypadek, który zdarzył się w miejscu ubezpieczenia, 
b) nagłe zachorowanie. 

70) zdarzenie losowe:  

- w odniesieniu do ubezpieczenia mienia i OC w Ŝyciu prywatnym: niezaleŜne od woli Ubezpieczonego zdarzenie 
przyszłe i niepewne, którego nastąpienie powoduje uszczerbek w dobrach osobistych lub w dobrach majątkowych 
albo zwiększenie potrzeb majątkowych po stronie Ubezpieczonego lub innej osoby objętej ochroną ubezpieczenio-
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wą. 

- w odniesieniu do ubezpieczenia assistance: poŜar, uderzenie pioruna, przepięcie, wybuch, uderzenie pojazdu lub 
upadek statku powietrznego, pękanie mrozowe, deszcz nawalny, lawina, zapadanie się ziemi, osuwanie się ziemi, 
huragan grad, zalanie, powódź, trzęsienie ziemi, kradzieŜ z włamaniem, rozbój, wandalizm, zgubienie lub kradzieŜ 
kluczy do jedynych drzwi wejściowych w miejscu Ubezpieczenia, stłuczenie znajdujących się w miejscu ubezpie-
czenia stałych elementów. 

Przedmiot ubezpieczenia 

§ 3. 

1. Przedmiotem ubezpieczenia, w zaleŜności od wyboru Ubezpieczonego dokonanego w Deklaracji, są: 

1) w wariancie podstawowym:   

a) nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, 
b) stałe elementy od ognia i innych zdarzeń losowych, 
c) ubezpieczenie „Assistance”, 

       
2) w wariancie pełnym :  

a) nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, 
b) stałe elementy od ognia i innych zdarzeń losowych,  
c) ubezpieczenie „Assistance”, 
d) ruchomości domowe od ognia i innych zdarzeń losowych, 
e) stałe elementy od kradzieŜy z włamaniem, rabunku i dewastacji,  
f) ruchomości domowe od kradzieŜy z włamaniem, rabunku i dewastacji,  
g) OC w Ŝyciu prywatnym. 

2. Ubezpieczeniem objęte jest wyłącznie mienie znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczonego, do którego posiada on 
odpowiedni tytuł prawny, o którym mowa w następnych ustępach.  

3. Przedmiotem ubezpieczenia są ruchomości domowe i stałe elementy będące własnością Ubezpieczonego, znajdu-
jące się w ubezpieczonej nieruchomości wskazanej w Deklaracji. 

4. Ponadto przedmiotem ubezpieczenia są ruchomości domowe i stałe elementy znajdujące się w garaŜu wolnostoją-
cym lub budynku gospodarczym znajdującym się na tej samej posesji co ubezpieczony dom jednorodzinny oraz w 
pomieszczeniach przynaleŜnych z zastrzeŜeniem § 11.  

 

Część II. 

Ubezpieczenie mienia 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej 

§ 4.  

1. W odniesieniu do nieruchomości i stałych elementów ubezpieczonych w wariancie podstawowym Towarzystwo 
obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w następstwie zdarzeń losowych: 

1) awarii urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania, 

2) deszczu nawalnego, 

3) dymu, 

4) fali naddźwiękowej, 

5) gradu, 

6) huraganu, 

7) lawiny, 

8) ognia, 

9) osuwania się ziemi, 

10) pioruna, 

11) powodzi, 

12) przepięcia, 

13) sadzy, 
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14) śniegu,  

15) trzęsienia ziemi, 

16) uderzenia pojazdu, 

17) upadku statku powietrznego, 

18) wybuchu, 

19) zalania, 

20) zapadania się ziemi. 

2. W odniesieniu do ruchomości domowych oraz stałych elementów ubezpieczonych w wariancie pełnym , Towarzy-
stwo odpowiada za szkody powstałe w następstwie: 

1) zdarzeń losowych wymienionych w ust. 1,  

2) kradzieŜy z włamaniem,  

3) rabunku,  

4) dewastacji.  

3. Nieruchomości w budowie oraz stałe elementy i ruchomości znajdujące się w nieruchomościach w budowie, objęte 
są ochroną ubezpieczeniową wyłącznie od szkód powstałych w skutek: 

a)   fali naddźwiękowej, 

b) lawiny, 

c) ognia, 

d) osuwania się ziemi, 

e) pioruna, 

f) powodzi, 

g) trzęsienia ziemi, 

h) uderzenia pojazdu, 

i) upadku statku powietrznego, 

j) wybuchu, 

k) zapadania się ziemi, 

 

4. Ponadto, niezaleŜnie od wariantu ubezpieczenia, ochroną ubezpieczeniową objęte jest prowadzenie akcji ratowni-
czych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych objętych zakresem ubezpieczenia. 

 

§ 5. 

Ubezpieczenie obejmuje szkody w mieniu powstałe w miejscu ubezpieczenia określonym w Deklaracji przystąpienia 
do Umowy ubezpieczenia w następstwie zdarzeń wchodzących w zakres ochrony ubezpieczeniowej i zaistniałe na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 6. 

Umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie szkody będące bezpośrednim następstwem przewidzianego w umowie 
zdarzenia.  

Zabezpieczenie mieszkania, domu jednorodzinnego, po mieszcze ń przynale Ŝnych, gara Ŝu wolnostoj ą-
cego i budynku gospodarczego 

§ 7. 

1. Ubezpieczony jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia mieszkania lub domu jednorodzinnego oraz zapew-
nienia naleŜytego nadzoru nad ubezpieczonym mieniem, a w szczególności do spełnienia następujących warun-
ków: 

1) dostęp do ubezpieczonych ruchomości domowych jest utrudniony dla osób obcych tak, Ŝe wejście w posiadanie 
tych ruchomości wymagać będzie uŜycia siły fizycznej lub narzędzi, 
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2) wszystkie drzwi zewnętrzne są pełne, w naleŜytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i za-
mknięte, aby ich wyłamanie lub wywaŜenie nie było moŜliwe bez udziału narzędzi, a otwarcie bez uŜycia podro-
bionych lub dopasowanych kluczy, 

3) drzwi zewnętrzne muszą być zamknięte, na co najmniej dwa zamki wielozastawkowe. Dopuszcza się równieŜ 
zamknięcie na jeden atestowany zamek wielopunktowy lub elektroniczny zamontowany w atestowanych 
drzwiach przeciwwłamaniowych, 

4) drzwi zewnętrzne oszklone, są zaopatrzone w zamki, których nie moŜna otworzyć bez klucza przez otwór wybity 
w szybie, a przeszklenia nie stwarzają moŜliwości wejścia do wnętrza mieszkania lub domu jednorodzinnego. 
Drzwi oszklone uwaŜa się za wystarczająco zabezpieczone, pod warunkiem, Ŝe maksymalny wymiar oszklone-
go otworu nie przekracza 20 cm lub, jeŜeli przeszklenia oszklone są szkłem antywłamaniowym o klasie odpor-
ności co najmniej P3, 

5) drzwi balkonowe i tarasowe oraz okna znajdują się w naleŜytym stanie technicznym, są tak umocowane, osa-
dzone i zamknięte, Ŝe otwarcie ich przy uŜyciu siły fizycznej lub narzędzi przez osoby obce nie będzie moŜliwe 
bez pozostawienia śladów,  

6) wszystkie drzwi zewnętrze do pomieszczeń przynaleŜnych, garaŜy, garaŜy wolnostojących i budynków gospo-
darczych, są zamykane na minimum jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową lub inny ate-
stowany system zabezpieczenia przeciwwłamaniowego, 

7) okna i inne otwory zewnętrzne pomieszczeń muszą być zamknięte w czasie nieobecności Ubezpieczonego i 
osób bliskich w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym,  

8) w przypadku zadeklarowania sumy ubezpieczenia ruchomości lub stałych elementów powyŜej 50.000,-zł od 
kradzieŜy z włamaniem, rabunku i dewastacji, oprócz zabezpieczeń wymienionych w pkt 1)-7), wymagany jest 
zainstalowany czynny i sprawny alarm sygnalizujący włamanie w firmie ochrony mienia z jej interwencją w ciągu 
15 minut, przy czym w czujki alarmu muszą być wyposaŜone wszystkie otwory drzwiowe i okienne. Za równo-
rzędne ww. zabezpieczeniom uznaje się zamontowane na całej powierzchni otworów okiennych i balkonowych 
stałe lub ruchome kraty, atestowane: rolety przeciwwłamaniowe, lub Ŝaluzje przeciwwłamaniowe, lub szyby 
przeciwwłamaniowe co najmniej klasy P3 oraz drzwi zewnętrzne posiadające zwiększoną odporność na włama-
nie zgodnie ze świadectwem kwalifikacji Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. 

2. Klucze do zamków muszą być w wyłącznym posiadaniu Ubezpieczonego i osób bliskich wspólnie zamieszkują-
cych lub osoby uprawnionej przez Ubezpieczonego do przechowywania kluczy. 

Wyłączenia odpowiedzialno ści Towarzystwa 

§ 8. 

1. Ubezpieczenie nie obejmuje: 

1) domów letniskowych 

2) mieszkań lub domów jednorodzinnych przeznaczonych do rozbiórki, 

3) garaŜy wolnostojących, ogrodzeń, budynków małej architektury i budynków gospodarczych, o ile nie zostały 
wskazane w Deklaracji ,  

4) ruchomości domowych zgromadzonych w pomieszczeniach przynaleŜnych z wyłączeniem ruchomości do-
mowych w garaŜu w domu jednorodzinnym, garaŜu wolnostojącym, budynkach gospodarczych, w pomiesz-
czeniach przynaleŜnych połoŜonych w tym samym budynku, co zajmowane mieszkanie lub dom jednorodzin-
ny,  

5) ruchomości domowych zgromadzonych na balkonach, tarasach i loggiach, 

6) mienia ruchomego i stałych elementów słuŜących działalności handlowej, usługowej lub produkcyjnej z wyłą-
czeniem mienia ruchomego i stałych elementów zakupionych w ramach działalności gospodarczej prowadzo-
nej jednoosobowo przez Ubezpieczonego lub osobę bliską wspólnie z nim zamieszkującą i mienia uŜyczone-
go Ubezpieczonemu przez pracodawcę, 

7) mienia ruchomego  w ilościach wskazujących na ich przeznaczenie handlowe  

8) domów jednorodzinnych lub mieszkań wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, 

9) mienia osób trzecich zamieszkujących w mieszkaniu, domu jednorodzinnym naleŜącym do Ubezpieczonego i 
uŜytkowanym na podstawie odrębnego tytułu prawnego, 

10) akt, dokumentów, rękopisów, metali szlachetnych w złomie i w sztabach, dzieł sztuki, antyków, zbiorów kolek-
cjonerskich, kart płatniczych i kredytowych, programów komputerowych, nośników danych, danych przecho-
wywanych w jednostkach centralnych komputerów i wymiennych nośnikach danych, sieci komputerowych i 
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ich okablowania, 

11) pojazdów mechanicznych, paliw napędowych. 

2. Ponadto w pomieszczeniach przynaleŜnych połoŜonych w tym samym budynku, co zajmowane mieszkanie, dom 
jednorodzinny, garaŜu w domu jednorodzinnym oraz garaŜu wolnostojącego i budynku gospodarczego ochroną 
ubezpieczeniową nie są objęte następujące ruchomości domowe:  

1) sprzęt audiowizualny, komputerowy, fotograficzny, instrumenty muzyczne,  

2) wyroby ze srebra, złota i platyny, monety, biŜuteria,  

3) pieniądze i środki płatnicze, papiery wartościowe.  

§ 9. 

Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody:  

1) wyrządzone umyślnie lub w wyniku raŜącego niedbalstwa przez Ubezpieczonego,  

2) wyrządzone przez Ubezpieczonego lub osoby jemu bliskie pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź innych środ-
ków odurzających,  

3) wyrządzone umyślnie przez osobę bliską,  

4) powstałe w wyniku działań wojennych, stanu wojennego i wyjątkowego, zamieszek, rozruchów społecznych lub 
politycznych, strajków, akcji protestacyjnych, rewolucji, zamieszek cywilnych i wojskowych, buntu, oraz eksplozji 
materiałów wybuchowych lub łatwopalnych, jeŜeli materiały te zostały podłoŜone pod ubezpieczone mienie, aktów 
terroryzmu lub sabotaŜu, oraz za szkody powstałe w mieniu skonfiskowanym lub zarekwirowanym przez legalne 
władze, 

5) wynikające z zanieczyszczenia środowiska naturalnego bądź działania energii jądrowej lub skaŜenia radioaktyw-
nego, oraz w wyniku skaŜenia lub zanieczyszczenia środkami chemicznymi lub przemysłowymi, 

6) spowodowane zapadaniem się ziemi, gdy chodzi o: 

a) szkody górnicze - w rozumieniu prawa górniczego, 

b) szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi, 

7) spowodowane wybuchem: 

a) wywołanym przez Ubezpieczonego w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych lub doświadczalnych, 

b) w silnikach spalinowych lub wybuchowych, gdy wybuch związany jest z ich naturalną funkcją, 

8) powstałe w mieszkaniach, domach jednorodzinnych, garaŜach wolnostojących, budynkach gospodarczych wybu-
dowanych lub przebudowanych bez wymaganych zezwoleń lub nie spełniających warunków prawa budowlanego, 
przepisów przeciwpoŜarowych, a takŜe w znajdujących się w nich ruchomościach i stałych elementach,  

9) powstałe w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych niezamieszkanych na stałe, a takŜe w znajdujących się w 
nich ruchomościach i stałych elementach – wyłączenie nie dotyczy nieruchomości w trakcie budowy,  

10) powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek zalania lub zawilgocenia wywołanego niewłaściwym stanem dachu, 
rynien lub stolarki okiennej i drzwiowej albo innych elementów obiektu, bądź nienaleŜytym ich zabezpieczeniem lub 
niewłaściwym zamknięciem, w razie gdy na Ubezpieczonym, osobach bliskich lub osobach, za które ponosi odpo-
wiedzialność spoczywa obowiązek utrzymania naleŜytego stanu technicznego lub zabezpieczenia tych elementów,  

11) powstałe wskutek nasiąkania lub zalania wodą ruchomości domowych złoŜonych lub składowanych w suterenach, 
jeŜeli mienie to nie było złoŜone na wysokości co najmniej 20 cm ponad poziom podłogi /posadzki/, 

12) powstałe wskutek nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub innych instalacji i urządzeń doprowadzają-
cych wodę, parę lub płyny, lub odprowadzających wodę z dachów (rynny) w przypadku, gdy na Ubezpieczonym, oso-
bach bliskich lub osobach, za które ponosi odpowiedzialność spoczywa obowiązek utrzymania naleŜytego stanu tech-
nicznego lub zabezpieczenia tych urządzeń, instalacji, 

13) zaistniałe na skutek długotrwałego zalegania pokrywy śnieŜnej, w przypadku, gdy na Ubezpieczonym, osobach 
bliskich lub osobach, za które ponosi odpowiedzialność spoczywa obowiązek utrzymania naleŜytego stanu tech-
nicznego budynku,  

14) powstałe wskutek przenikania wód gruntowych lub przemarzania stałych elementów budynku, oraz wskutek wy-
dostania się wody z urządzeń  wodno – kanalizacyjnych   i ogrzewczych w wyniku uszkodzenia  rur  spowodowa-
nego zamarznięciem  wody i rozsadzeniem rur, 

15) powstałe w mieniu z powodu pleśni i zagrzybienia, o ile te szkody nie były następstwem zdarzenia objętego ochro-
ną ubezpieczeniową,  
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16) w biŜuterii, dziełach  sztuki,  wyrobach  z metali  szlachetnych, monetach złotych, srebrnych, znaczkach  filateli-
stycznych,  zbiorach numizmatycznych, gotówce i innych  środkach  płatniczych, które zaginęły podczas prowadze-
nia akcji ratowniczej, 

17) powstałe wskutek kradzieŜy z włamaniem, gdy stwierdzono, Ŝe do domu jednorodzinnego, mieszkania włamano 
się przy uŜyciu klucza dopasowanego lub podrobionego albo nie stwierdzono śladów włamania, 

18) jeŜeli pomieszczenia, w których znajdowało się ubezpieczone mienie, nie posiadały zabezpieczeń przeciwkradzie-
Ŝowych wymaganych przez Towarzystwo, lub systemy zabezpieczające były wyłączone, bądź były niesprawne, 

19) w postaci utraconych zysków oraz poniesionych strat wynikających ze zobowiązań i umów Ubezpieczającego, 

20) powstałe w przedmiotach zgromadzonych w ilościach wskazujących na ich przeznaczenie handlowe, lub produk-
cyjno – usługowe, 

21) powstałe przed datą rozpoczęcia okresu ubezpieczenia, a zgłoszone w trakcie trwania okresu ubezpieczenia, 

22) powstałe wskutek pokrycia elewacji budynku graffiti;  

23) których wysokość nie przekracza 200,- zł. 

Suma ubezpieczenia 

§ 10. 

1. Suma ubezpieczenia nieruchomości i stałych elementów od ognia i innych zdarzeń losowych ustalana jest przez 
Ubezpieczonego jako łączna wartość wszystkich nieruchomości i stałych elementów mieszkania zgłaszanych do 
ubezpieczenia, obliczona zgodnie z zapisami ust. 2 i 3 i nie moŜe być wyŜsza niŜ 5.000.000,- zł.  

2. Podstawę określenia sumy ubezpieczenia dla domu jednorodzinnego, garaŜu wolnostojącego, ogrodzenia, budyn-
ku gospodarczego oraz stałych elementów stanowi wartość odtworzeniowa mienia określonego rodzaju z dnia 
przystąpienia do ubezpieczenia przez Ubezpieczonego, z zastrzeŜeniem, Ŝe jeŜeli stopień faktycznego zuŜycia 
mienia przekracza 50%, rozmiar szkody ustala się według wartości rzeczywistej. 

3. Podstawą określenia sumy ubezpieczenia dla: 

1) mieszkania jako części budynku wielomieszkaniowego jest wartość rynkowa mieszkania z dnia przyst ąpienia 
Ubezpieczonego do Umowy  ubezpieczenia , 

2) domu jednorodzinnego w budowie jest maksymalna warto ść odtworzeniowa inwestycji przewidziana na 
koniec budowy.  

4. Sumy ubezpieczenia dla: 

1) ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych, 
2) ruchomości domowych i stałych elementów od kradzieŜy z włamaniem, rabunku i dewastacji,  
ustalone są na pierwsze ryzyko i w zaleŜności od wybranej przez Ubezpieczonego wersji  wariantu pełnego 
ubezpieczenia wynoszą: 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot ubezpieczenia:  

 

 

ruchomo ści domowe od ognia i in-
nych zdarze ń losowych  

ruchomo ści domowe i stałe elementy od 
kradzie Ŝy z włamaniem, rabunku i de-
wastacji  

Wersje wariantu pełnego:  Sumy          ubezpieczenia: 

wersja I 20.000 zł 10.000 zł 

wersja II 40.000 zł 20.000 zł 

wersja III 80.000 zł 40.000 zł 

 

5. Ubezpieczony wybierając wersję wariantu pełnego ubezpieczenia powinien kierować się wysokością przypuszczal-
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nej maksymalnej straty, jaka moŜe powstać wskutek jednego zdarzenia losowego, uwzględniając zapisy § 11 ust. 
2.  

6. Sumy ubezpieczenia ulegają zmniejszeniu o wypłacone odszkodowanie. 

§ 11. 

1. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa w odniesieniu do kategorii mienia, dla 
której została ustalona.  

2. W granicach sumy ubezpieczenia Towarzystwo wypłaca odszkodowanie za: 

1) sprzęt audiowizualny, fotograficzny, komputerowy, elektroniczny oraz instrumenty muzyczne – do kwoty stano-
wiącej 50% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych lub sumy ubez-
pieczenia ruchomości domowych i stałych elementów od kradzieŜy z włamaniem, rabunku i dewastacji,  

2) wyroby ze srebra, złota i platyny, kamieni szlachetnych, półszlachetnych i pereł, monety srebrne i złote, zbiory fi-
latelistyczne – do kwoty stanowiącej 20% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń 
losowych lub sumy ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów od kradzieŜy z włamaniem, ra-
bunku i dewastacji, 

3) gotówkę i inne środki płatnicze– do kwoty stanowiącej 5% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych od ognia i 
innych zdarzeń losowych lub sumy ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów od kradzieŜy z 
włamaniem, rabunku i dewastacji, 

4) płyt audio CD i DVD – do wysokości udokumentowanych strat, z tym, Ŝe nie więcej niŜ 1.600,-zł, 

5) ruchomości domowe zgromadzone w garaŜu w domu jednorodzinnym lub garaŜu wolnostojącym lub budynku 
gospodarczym znajdującym się na tej samej posesji co ubezpieczony dom jednorodzinny oraz w pomieszcze-
niach przynaleŜnych – do kwoty stanowiącej 10% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych od ognia i innych 
zdarzeń losowych lub sumy ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów od kradzieŜy z włama-
niem, rabunku i dewastacji, z tym, Ŝe nie więcej niŜ 1000,-zł, 

6) stałe elementy znajdujące się w garaŜu w domu jednorodzinnym lub garaŜu wolnostojącym lub budynku gospo-
darczym znajdującym się na tej samej posesji co ubezpieczony dom jednorodzinny oraz w pomieszczeniach 
przynaleŜnych – w ubezpieczeniu od kradzieŜy z włamaniem, rabunku i dewastacji do kwoty stanowiącej 10% 
sumy ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów od kradzieŜy z włamaniem, rabunku i dewasta-
cji, z tym, Ŝe nie więcej niŜ 1000,-zł, 

7) pozostałe mienie objęte ochroną – 100% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych od ognia i innych zda-
rzeń losowych lub sumy ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów od kradzieŜy z włamaniem, 
rabunku i dewastacji.  

Ustalenie warto ści szkody i wysoko ści odszkodowania 

§ 12. 

Odszkodowanie ustala się w granicach sumy ubezpieczenia poszczególnych rodzajów mienia i w kwocie odpowiadają-
cej rozmiarowi szkody, z zastrzeŜeniem postanowień § 11. 

§ 13. 

1. Wysokość szkody ustala się dla: 

1) ruchomości domowych mieszkania lub domu jednorodzinnego - jako koszt naprawy lub cenę nabycia nowego 
przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju, pomniejszoną o jego zuŜycie eksploatacyjne,  

2) gotówki - według jej wartości nominalnej. W przypadku gotówki w walutach obcych - według ich wartości nomi-
nalnej, przeliczonej na złote według średniego kursu walut obcych ustalonego przez Prezesa NBP, obowiązują-
cego w dniu ustalenia odszkodowania, 

3) wyrobów ze złota, srebra, platyny, kamieni szlachetnych, półszlachetnych i pereł – według cen zakupu lub kosz-
tów wytworzenia lub ceny rynkowej materiałów, z których zostały zrobione,  

4) monet złotych i srebrnych – według wartości złomu,  

5) papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu giełdowego – według ceny giełdowej w dniu powstania 
szkody, pomniejszonej o prowizję maklerską,  

6) stałych elementów mieszkania lub domu jednorodzinnego jako koszt naprawy lub cenę nabycia nowego przed-
miotu tego samego lub podobnego rodzaju, z zastrzeŜeniem, Ŝe jeŜeli stopień faktycznego zuŜycia mienia prze-
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kracza 50%, rozmiar szkody ustala się według wartości rzeczywistej. 

7) nieruchomości - jako koszt naprawy lub koszt odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego obiektu z zachowa-
niem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów wraz z nakładami na roboty 
wykończeniowe, z zastrzeŜeniem, Ŝe jeŜeli stopień faktycznego zuŜycia mienia przekracza 50%, rozmiar szko-
dy ustala się według wartości rzeczywistej. 

2. W odniesieniu do kosztów naprawy powłok malarskich wewnątrz budynku jednorodzinnego lub mieszkania nie 
odlicza się stopnia zuŜycia eksploatacyjnego.  

3. Koszt naprawy winien być udokumentowany kosztorysem wraz z rachunkiem, wystawionym przez podmiot dokonu-
jącą odbudowy lub remontu i przedłoŜony Towarzystwu w terminie 3 miesięcy od dnia szkody. Kosztorys wraz z ra-
chunkiem napraw winien obejmować zakres uszkodzeń, przyjętych w protokole szkody i podlega weryfikacji przez 
Towarzystwo.  

4. W wyniku ustaleń dokonanych z Towarzystwem koszt naprawy moŜe być określony na podstawie kosztorysu spo-
rządzonego przez Towarzystwo, odzwierciedlającego koszty związane z odbudową lub remontem, określone 
zgodnie z obowiązującymi w budownictwie zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych – przy uwzględ-
nieniu dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, materiałów i wyposaŜenia.  

5. Wysokość szkody, w przypadku niemoŜności naprawy uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia, ustala się pro-
centowo, w stosunku do stopnia uszkodzenia, tzn. wartość przedmiotu ubezpieczenia pomniejszona o wartość po-
zostałości po szkodzie. 

6. Wysokość szkody nie moŜe przekroczyć wartości przedmiotu ubezpieczenia. 

7. Wysokość szkody ustala się według cen obowiązujących w dniu powstania szkody. 

§ 14. 

Przy ustalaniu wysokości szkody nie uwzględnia się: 

1) kosztów wynikających z braku części zamiennych lub materiałów potrzebnych do przywrócenia stanu istniejącego 
przed szkodą, 

2) kosztów poniesionych na odkaŜenie pozostałości po szkodzie, usunięcie zanieczyszczeń gleby, wody lub powietrza 
oraz rekultywację gruntów,  

3) wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej, artystycznej lub wynikającej z osobistych upodobań. 

 

§ 15. 

Wartość szkody zwiększa się, ponad granicę sumy ubezpieczenia poszczególnych rodzajów mienia, o udokumento-
wane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, nie więcej niŜ 5% sumy ubezpieczenia poszczególnych rodzajów 
mienia. 

 

 

Część III. 

Ubezpieczenie assistance 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia 

 

§ 16. 
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest  świadczenie przez Towarzystwo na rzecz Ubezpieczonego usług assistance do 

wysokości określonej sumami ubezpieczenia, zgodnie z postanowieniami § 41 SWU. 
2. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest przez Towarzystwo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obejmuje 

wyłącznie zdarzenia zaistniałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie ubezpieczenia danego Ubezpie-
czonego oraz świadczenia dostępne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje usługi assistance w zakresie: 
A)  Pakietu dla Domu, 
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B)  Pakietu Medycznego,  
C)  Medycznej Platformy Informacyjnej. 

 

OGÓLNE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA DLA UBEZPIECZENIA ASSISTANCE 

§ 17. 
1. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności i jest zwolnione z obowiązku zwrotu wszelkich kosztów poniesionych 

bez porozumienia i zgody Centrum Alarmowego Assistance, nawet jeśli mieszczą się one w granicach i sumach 
ubezpieczenia określonych w niniejszych SWU a zdarzenia, których one dotyczą są objęte ochroną ubezpiecze-
niową. chyba, Ŝe skontaktowanie się z Centrum Alarmowym Assistance w sposób wskazany w § 42 ust. 1 było 
niemoŜliwe z przyczyn niezaleŜnych od Ubezpieczonego. W takim wypadku Ubezpieczonemu przysługuje zwrot, 
celowych i uzasadnionych, z uwagi na rodzaj potrzebnej pomocy, w związku ze zdarzeniem assistance, kosztów 
usług assistance, jeśli zostały one zorganizowane we własnym zakresie, zgodnie z zasadami określonymi w § 42   
ust. 2. 

2. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu świadczenia pomocy, 
jeśli opóźnienie lub niemoŜliwość wykonania świadczeń spowodowane są strajkami, niepokojami społecznymi, za-
mieszkami, atakami terroru, sabotaŜu, wojną (równieŜ domową), skutkami promieniowania radioaktywnego, siłą 
wyŜszą, anomaliami pogodowymi lub nagłym mrozem, a takŜe ograniczeniami w poruszaniu się wprowadzonymi 
decyzjami władz administracyjnych, mogącymi powodować niemoŜliwość realizacji danych świadczeń przez usłu-
godawców. 

3. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności i nie jest zobowiązane do realizacji świadczeń, jeŜeli zdarzenie assi-
stance zostało spowodowane umyślnym lub raŜąco niedbałym działaniem Ubezpieczonego. 

 
 

A.  Ubezpieczenie assistance - PAKIET DLA DOMU 
PRZEDMIOT i ZAKRES UBEZPIECZENIA 

§ 18. 
1. Przedmiotem ubezpieczenia w ramach Pakietu dla Domu jest organizacja albo organizacja i pokrycie kosztów usług 

assistance określonych poniŜej, świadczonych na rzecz Ubezpieczonego za pośrednictwem Centrum Alarmowego 
Assistance w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w czasie trwania odpowiedzial-
ności Towarzystwa, w odniesieniu do niniejszego ubezpieczenia. 

2. Odpowiedzialność Towarzystwa polega na spełnieniu na rzecz Ubezpieczonego jednego lub kilku niŜej wymienionych 
świadczeń assistance, szczegółowo uregulowanych w opisie poszczególnych świadczeń: 

1) Interwencja specjalisty 
2) Interwencja specjalisty ślusarza 
3) Natychmiastowy powrót Ubezpieczonego do miejsca ubezpieczenia 
4) Organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania w hotelu dla Ubezpieczonego 
5) Transport Ubezpieczonego do Osoby wyznaczonej 
6) Transport Mienia 
7) Dozór Mienia 
8) Organizacja drobnych napraw domowych 

3. Skorzystanie przez Ubezpieczonego ze świadczeń określonych w ust. 2 pkt. 4 wyklucza moŜliwość skorzystania ze 
świadczeń określonych w ust. 2 pkt. 5 w ramach tego samego zdarzenia assistance, podobnie skorzystanie przez 
Ubezpieczonego ze świadczeń określonych w ust. 2 pkt. 5 wyklucza moŜliwość skorzystania ze świadczeń określo-
nych w ust. 2 pkt. 4. 

4. Skorzystanie przez Ubezpieczonego ze świadczeń określonych w ust. 2 pkt. 6 wyklucza moŜliwość skorzystania ze 
świadczeń określonych w ust. 2 pkt. 7 w ramach tego samego zdarzenia assistance, podobnie skorzystanie przez 
Ubezpieczonego ze świadczeń określonych w ust. 2 pkt. 7 wyklucza moŜliwość skorzystania ze świadczeń określo-
nych w ust. 2 pkt. 6. 

5. Sumy ubezpieczenia lub limity świadczeń wskazane w SWU stanowią górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa i 
ustalone są dla kaŜdego zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w rocznym okresie ubezpieczenia. 

 
Interwencja specjalisty  

§ 19. 
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1. JeŜeli w następstwie zdarzenia assistance doszło do uszkodzenie mienia w miejscu ubezpieczenia, Centrum Alar-
mowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty dojazdu wraz z kosztami robocizny odpowiedniego, ze względu na 
rodzaj zaistniałych uszkodzeń, specjalisty: 

a) elektryk,  
b) hydraulik,  
c) szklarz,  
d) dekarz,  
e) murarz,  
f) specjalista od systemów alarmowych lub technik urządzeń grzewczych  

mogącego wykonać naprawę zaistniałych w miejscu ubezpieczenia uszkodzeń, jeŜeli w następstwie zdarzenia as-
sistance, które spowodowało szkodę w miejscu ubezpieczenia, powstaje realne ryzyko utraty lub dalszego uszko-
dzenia mienia.  

2. Z odpowiedzialności Towarzystwa wyłączone są koszty części zamiennych niezbędnych dla wykonania naprawy. 
Interwencja ślusarza 

§ 20. 
 1. JeŜeli w następstwie zdarzenia assistance nie istnieje moŜliwość dostania się do miejsca ubezpieczenia, Centrum 

Alarmowe Assistance, zorganizuje i pokryje koszty dojazdu wraz z kosztami robocizny ślusarza.  
2. Z odpowiedzialności Towarzystwa oraz Centrum Alarmowego Assistance wyłączone są koszty części zamiennych 

niezbędnych dla wykonania naprawy. 
 

Natychmiastowy powrót Ubezpieczonego do miejsca ube zpieczenia 
§ 21. 

1. JeŜeli w chwili zajścia zdarzenia assistance w miejscu ubezpieczenia, Ubezpieczony znajdował się w podróŜy na 
Terytorium Polski w odległości większej niŜ 50 km od miejsca ubezpieczenia, a jego obecność w miejscu ubezpie-
czenia jest konieczna z powodu realnego ryzyka utraty lub dalszego uszkodzenia mienia, Centrum Alarmowe Assi-
stance zorganizuje i pokryje koszty transportu Ubezpieczonego wraz z podręcznym bagaŜem środkiem transportu 
przewoźnika zawodowego do miejsca ubezpieczenia. 

2. O wyborze środka transportu decyduje Centrum Alarmowe Assistance.  
 

Organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania w hot elu dla Ubezpieczonego 
§ 22. 

1. JeŜeli w następstwie Zdarzenia assistance doszło do uszkodzeń miejsca ubezpieczenia powodujących, iŜ nie na-
daje się ono do zamieszkania, Centrum Alarmowe Assistance pokryje koszty dojazdu, rezerwacji oraz pobytu 
Ubezpieczonego, w hotelu na Terytorium Polski. 

2. O wyborze środka transportu decyduje Centrum Alarmowe Assistance. 
3. W ramach świadczenia Centrum Alarmowe Assistance pokrywa wyłącznie koszty noclegu wraz ze śniadaniem. 
4. Ubezpieczony, który skorzystał ze świadczenia wskazanego w § 23 lub gdy Centrum Alarmowe Assistance na sku-

tek zgłoszonego przez Ubezpieczonego Ŝądania spełnienia świadczenia zorganizowało i poniosło koszty tego 
świadczenia, Ubezpieczony nie moŜe skorzystać ze świadczenia wskazanego w § 22. 

 
 
 
 

Transport Ubezpieczonego do Osoby wyznaczonej 
§ 23. 

1. JeŜeli  w następstwie zdarzenia assistance doszło do uszkodzeń miejsca ubezpieczenia, powodujących iŜ nie nada-
je się ono do zamieszkania, Centrum Alarmowe Assistance, zorganizuje i pokryje koszty przejazdu Ubezpieczone-
go, wraz z podręcznym bagaŜem, środkiem transportu przewoźnika zawodowego, do miejsca zamieszkania osoby 
wyznaczonej lub do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. O wyborze środka transportu decyduje Centrum Alarmowe Assistance. 
3. Ubezpieczony, który skorzystał ze świadczenia wskazanego w § 22 lub gdy Centrum Alarmowe Assistance na sku-

tek zgłoszonego przez Ubezpieczonego Ŝądania spełnienia świadczenia zorganizowało i poniosło koszty tego 
świadczenia, Ubezpieczony nie moŜe skorzystać ze świadczenia wskazanego w § 23 

 
Transport mienia 

§ 24. 
1. JeŜeli w następstwie zdarzenia assistance doszło do uszkodzeń miejsca ubezpieczenia powodujących, iŜ nie nada-

je się ono do zamieszkania, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty transportu pojazdem o ła-
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downości do 3,5 tony, mienia (ruchomości domowych) Ubezpieczonego w celu jego zabezpieczenia, z miejsca 
ubezpieczenia do najbliŜszej miejscu ubezpieczenia przechowalni lub magazynu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub do innego miejsca na terytorium Polski wskazanego przez Ubezpieczonego.  

2. W przypadku uszkodzeń zaistniałych w następstwie kradzieŜy z włamaniem, realizacja świadczenia Transport 
mienia następuje wyłącznie po potwierdzeniu przez Ubezpieczonego zgłoszenia zdarzenia na policji kopią 
dokumentu zgłoszenia zdarzenia przesłaną do Centrum Alarmowego Assistance.  

3. Ubezpieczony, który skorzystał ze świadczenia wskazanego w § 25 lub gdy Centrum Alarmowe Assistance na sku-
tek zgłoszonego przez Ubezpieczonego Ŝądania spełnienia świadczenia zorganizowało i poniosło koszty tego 
świadczenia, Ubezpieczony nie moŜe skorzystać ze świadczenia wskazanego w § 24. 

 
Dozór mienia 

§ 25. 
1. JeŜeli w następstwie zdarzenia assistance doszło do uszkodzeń miejsca ubezpieczenia powodujących, iŜ nie nada-

je się ono do zamieszkania, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty wynajęcia ochrony świad-
czonej przez podmiot zawodowo zajmujący się ochroną osób i mienia w przypadku gdy po zaistnieniu szkody, w 
związku z nieobecnością Ubezpieczonego lub osób bliskich zachodzi konieczność zabezpieczenia mienia w miej-
scu ubezpieczenia przed utratą lub uszkodzeniem.  

2. W przypadku uszkodzeń zaistniałych w następstwie kradzieŜy z włamaniem, realizacja świadczenia dozór mienia  
następuje wyłącznie po potwierdzeniu przez Ubezpieczonego zgłoszenia zdarzenia na policji kopią dokumentu 
zgłoszenia zdarzenia przesłaną do Centrum Alarmowego Assistance.  

3. Ubezpieczony, który skorzystał ze świadczenia wskazanego w § 24 lub gdy Centrum Alarmowe Assistance na sku-
tek zgłoszonego przez Ubezpieczonego Ŝądania spełnienia świadczenia zorganizowało i poniosło koszty tego 
świadczenia, Ubezpieczony nie moŜe skorzystać ze świadczenia wskazanego w § 25. 

 
Organizacja drobnych napraw domowych 

§ 26. 
1. Na wniosek Ubezpieczonego Centrum Alarmowe Assistance, zapewni pomoc w organizacji drobnych napraw do-

mowych.  
2. Warunkiem realizacji powyŜszego świadczenia jest pokrycie przez Ubezpieczonego wszelkich kosztów zorganizo-

wanej naprawy (w tym kosztów dojazdu i robocizny specjalistów, kosztów części zamiennych). 
 
 

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA W ZAKRESIE PAKIETU DLA DOMU 

§ 27. 
Z zakresu odpowiedzialności Towarzystwa wyłączone są: 

1) usługi związane z uszkodzeniami, za których naprawę odpowiadają wyłącznie właściwe słuŜby administracyjne 
lub właściwe słuŜby pogotowia technicznego, energetycznego, wodno – kanalizacyjnego czy gazowego, np. awa-
rie: 

- pionów instalacji ciepłej i zimnej wody, 
- pionów kanalizacyjnych, 
- instalacji gazowej, 
- przyłączy do budynku. 

2) usługi związane z naprawą urządzeń,  
3) usługi związane z konserwacją urządzeń,  

- usługi związane z naprawą szkód w mieniu, jeśli szkody te miały miejsce przed objęciem ochroną ubezpiecze-
niową, 

- koszty części zamiennych, 
- szkody, które nastąpiły w związku z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą Ubezpieczone-

go 
4) uszkodzenie, zniszczenie lub utrata ruchomości domowych znajdujących się w miejscu ubezpieczenia w związku z wy-

stąpieniem zdarzenia assistance   
 

B.  Ubezpieczenie assistance - PAKIET MEDYCZNY  
PRZEDMIOT i ZAKRES UBEZPIECZENIA 

 
§ 28. 
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1. Przedmiotem ubezpieczenia w ramach Pakietu Medycznego jest organizacja albo organizacja i pokrycie kosztów 
usług assistance określonych poniŜej, świadczonych na rzecz Ubezpieczonego za pośrednictwem Centrum Alar-
mowego Assistance w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. 

2. Odpowiedzialność Towarzystwa polega na spełnieniu na rzecz Ubezpieczonego jednego lub kilku niŜej wymienionych 
świadczeń assistance, szczegółowo uregulowanych w opisie poszczególnych świadczeń: 
1) Konsultacja telefoniczna z lekarzem, 
2) Wizyta lekarza pierwszego kontaktu, 
3) Wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu Ubezpieczonego, 
4) Organizacja wizyty u lekarza specjalisty, 
5) Dostarczenie lekarstw 
6) Dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego, 
7) Opieka domowa po hospitalizacji,  
8) Transport do placówki medycznej 
9) Transport pomiędzy placówkami medycznymi 
10) Transport z placówki medycznej do miejsca ubezpieczenia/miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego zloka-

lizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Sumy ubezpieczenia wskazane w SWU stanowią górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa i ustalone są dla 

kaŜdego zdarzenia ubezpieczeniowego w rocznym okresie ubezpieczenia 
 

Konsultacja telefoniczna z lekarzem 
§ 29. 

1. JeŜeli w następstwie zdarzenia assistance Ubezpieczonemu potrzebna jest pomoc medyczna Centrum Alarmowe 
Assistance zapewni Ubezpieczonemu udzielenie pierwszej konsultacji medycznej drogą telefoniczną w oparciu o in-
formacje otrzymane tą drogą od Ubezpieczonego.  

2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1 polega na udzieleniu przez lekarza Centrum Alarmowego Assistance, na 
podstawie podanych przez Ubezpieczonego danych, informacji o działaniach, jakie standardowo wskazane jest 
podjąć w sytuacji opisanej przez Ubezpieczonego. 

3. Konsultacja, o której mowa powyŜej, nie stanowi porady medycznej. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za 
skutki zastosowania się Ubezpieczonego do uzyskanych informacji. 

 
Wizyta lekarza pierwszego kontaktu 

§ 30. 
1. JeŜeli w następstwie zdarzenia assistance Ubezpieczony wymaga pomocy lekarskiej, Centrum Alarmowe Assi-

stance zorganizuje wizytę lekarza w miejscu pobytu Ubezpieczonego oraz pokryje koszty jego dojazdu i honora-
rium.  

2. O zasadności organizacji świadczenia decyduje lekarz Centrum Alarmowego Assistance.   
3. Świadczenie jest realizowane o ile stan zdrowia Ubezpieczonego nie wymaga interwencji pogotowia ratunkowego. 
 

 
 
 

Wizyta piel ęgniarki w miejscu pobytu Ubezpieczonego 
§ 31. 

1. JeŜeli w następstwie zdarzenia assistance, zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzącego, Ubezpieczony 
wymaga opieki pielęgniarskiej w miejscu pobytu, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje oraz pokryje koszty 
dojazdu i honorarium pielęgniarki.  

2. Zakres świadczeń obejmuje: 
• czynności związane z utrzymaniem higieny,  
• zabiegi lecznicze takie jak: okłady, opatrunki, rehabilitacja oddechowa, podawanie leków itp. – zgodnie z 

zaleceniami lekarza prowadzącego, 
• czynności diagnostyczne takie jak: pomiar ciśnienia i tętna, waŜenie, itp. – zgodnie z zaleceniami lekarza 

prowadzącego, 
• czynności pomagające w odŜywianiu się. 

3. Czas trwania jednej wizyty pielęgniarki nie moŜe przekroczyć 8 godzin 
 

Organizacja wizyty lekarza specjalisty 
§ 32. 
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1. W przypadku, gdy w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony potrzebuje pomocy lekarza specjalisty, Cen-
trum Alarmowe, na wniosek i koszt Ubezpieczonego, wyszuka i zorganizuje wizytę u lekarza specjalisty.  

2. Koszty organizacji i wizyty u lekarza specjalisty, o którym mowa w ust. 1, pokrywa Ubezpieczony.  
3. O zasadności organizacji świadczenia decyduje lekarz Centrum Alarmowego Assistance. 

 
Dostarczenie Lekarstw 

§ 33. 
1. JeŜeli w następstwie zdarzenia assistance Ubezpieczony, zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzące-

go, musi przebywać w miejscu pobytu w pozycji leŜącej, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje zakup i pokry-
je koszty dostarczenia leków przepisanych przez lekarza prowadzącego do miejsca pobytu Ubezpieczonego.  

2. Niniejsze świadczenie przysługuje jedynie w przypadku, gdy w miejscu pobytu Ubezpieczonego nie ma osoby, 
która mogłaby dostarczyć leki Ubezpieczonemu. 

3. Koszt nabycia leków pokrywa Ubezpieczony. 
 

Dostarczenie sprz ętu rehabilitacyjnego 
          § 34. 

1. JeŜeli w następstwie zdarzenia assistance Ubezpieczony, zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzącego 
powinien uŜywać sprzętu rehabilitacyjnego w miejscu pobytu, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje 
koszty transportu sprzętu rehabilitacyjnego do miejsca pobytu Ubezpieczonego. 

2. Towarzystwo oraz Centrum Alarmowe Assistance nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową przebiegu i skutków 
terapii prowadzonej w ramach rehabilitacji przy uŜyciu ww. sprzętu. 

 
 

Opieka domowa po hospitalizacji 
§ 35. 

1. JeŜeli w następstwie zdarzenia assistance Ubezpieczony był hospitalizowany oraz zgodnie z pisemnym zalece-
niem lekarza prowadzącego powinien przebywać w pozycji leŜącej po okresie Hospitalizacji przez okres minimum 
5 dni, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje oraz pokryje koszty dojazdu i honorarium osoby wyznaczonej do 
pełnienia opieki domowej w miejscu pobytu Ubezpieczonego w niŜej wymienionym zakresie: 

• zakupy artykułów spoŜywczych pierwszej potrzeby, 
• niezbędne porządki, 
• dostawa / przygotowanie posiłków, 
• opieka nad zwierzętami domowymi, 
• podlewanie kwiatów. 

2. Niniejsze świadczenie przysługuje jedynie w przypadku, gdy w miejscu pobytu Ubezpieczonego nie ma osoby, 
która mogłaby taką opiekę Ubezpieczonemu zapewnić.  

3. Ubezpieczeniem objęta jest wyłącznie dostawa ww. artykułów bez kosztów zakupu samych produktów, które to 
koszty pokrywa Ubezpieczony. 

4. Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie opieki domowej po hospitalizacji przez okres do 5 dni następujących po 
sobie dni, do czterech godzin dziennie.  

 
Transport do Placówki Medycznej 

§ 36. 
1. JeŜeli w następstwie zdarzenia assistance zaistniała konieczność przewiezienia Ubezpieczonego do placówki me-

dycznej, Towarzystwo zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów takiego transportu.   
2. Transport, o którym mowa w niniejszym paragrafie, jest organizowany, o ile według opinii lekarza Centrum Alarmo-

wego stan zdrowia pacjenta uniemoŜliwia lub utrudnia skorzystanie z dostępnego publicznego lub prywatnego środ-
ka transportu. 

3. O zasadności zorganizowania transportu oraz o wyborze środka transportu decyduje lekarz Centrum Alarmowego 
Assistance.  

4. Transport jest organizowany o ile stan zdrowia Ubezpieczonego nie wymaga interwencji pogotowia ratunkowego. 
5. Transport odbywa się z miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski Ubezpieczonego do najbliŜszej wska-

zanej przez lekarza Centrum Alarmowego Assistance placówki medycznej. 
 
 

Transport pomi ędzy Placówkami Medycznymi  
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§ 37. 
1. JeŜeli placówka medyczna, w której Ubezpieczony znalazł się w następstwie zdarzenia assistance, nie zapewnia 

opieki medycznej dostosowanej do stanu zdrowia Ubezpieczonego, lub Ubezpieczony jest skierowany na zabieg 
lub badania lekarskie do innej placówki medycznej, Towarzystwo zorganizuje i pokryje koszty ww. transportu na pi-
semne zalecenie lekarza prowadzącego.  

2. O wyborze środka transportu decyduje lekarz Centrum Alarmowego Assistance w porozumieniu z lekarzem prowa-
dzącym.  

3. Transport odbywa się do wskazanej przez lekarza prowadzącego Placówki Medycznej mogącej zapewnić Ubez-
pieczonemu adekwatną do jego stanu zdrowia opiekę lub przeprowadzić niezbędną dla jego stanu zdrowia diagno-
stykę.  

4. W  przypadku, gdy Ubezpieczony jest jedynie skierowany na zabiegi lub badania do innej placówki medycznej, 
świadczenie obejmuje równieŜ transport powrotny do placówki medycznej, w której Ubezpieczony jest leczony.   

 
 
Transport z Placówki Medycznej do miejsca ubezpiecz enia/miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego 

zlokalizowanego na Terytorium Polski 
 

§ 38. 
1. JeŜeli w następstwie zdarzenia assistance, Ubezpieczony był hospitalizowany i zgodnie z pisemnym zaleceniem 

lekarza prowadzącego Ubezpieczony wymaga transportu z placówki medycznej do miejsca zamieszkania/miejsca 
wskazanego przez Ubezpieczonego zlokalizowanego na terytorium Rzeczypospolite Polskiej (w zaleŜności od te-
go, które z miejsc znajduje się bliŜej placówki medycznej, w której znajduje się Ubezpieczony), Towarzystwo za-
pewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów ww. transportu, jeśli stan zdrowia Ubezpieczonego uniemoŜliwia  sko-
rzystanie z dostępnego publicznego lub prywatnego środka transportu.   

2. O zasadności świadczenia oraz wyborze środka transportu decyduje lekarz Centrum Alarmowego Assistance. 

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA DLA PAKIETU MEDYCZNEGO 

§ 39. 
1. Z zakresu odpowiedzialności Towarzystwa wyłączone są: 

1) koszty wizyty lekarza, transportu medycznego i innych usług za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, 
2) koszty wizyty lekarza, transportu medycznego i innych usług w zakresie, w którym Ubezpieczonemu przysługują 

one z tytułu innego posiadanego przez niego ubezpieczenia, jednak nie dotyczy to powszechnego ubezpieczenia 
społecznego. Centrum Alarmowe Assistance nie dokonuje zwrotu kosztów usług udzielanych przez publiczną 
słuŜbę zdrowia. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana przez Towarzystwo nie obejmuje zdarzeń powstałych z tytułu lub w następ-
stwie: 
1) leczenia nie związanego z pomocą medyczną, udzieloną w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśli-

wego wypadku,  
2) spoŜycia przez Ubezpieczonego alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,  
3) popełnienia lub próby popełniania przez Ubezpieczonego przestępstwa,  
4) samookaleczenia lub próby popełnienia przez Ubezpieczonego samobójstwa,  
5) pogorszenia się stanu zdrowia Ubezpieczonego w wyniku zaostrzenia się lub powikłań chorób które wymagają 

stałej opieki medycznej lub stałego leczenia (Choroby przewlekłe), 
6) wszelkich zaburzeń psychicznych lub depresji 
7) epidemii, skaŜeń chemicznych, 
8) uczestnictwa w zakładach i bójkach z wyjątkiem działania w obronie własnej, 
9) ataku konwulsji, epilepsji, 
10) uczestnictwa w wyścigach samochodowych, 
11) operacji plastycznych lub zabiegów kosmetycznych, zabiegów ze wskazań estetycznych 
12) chorób przenoszonych drogą płciową, chorób wenerycznych, AIDS i wirusa HIV pozytywnego, 
13) przerywania ciąŜy, sztucznego zapłodnienia lub kaŜdego innego leczenia bezpłodności oraz kosztów środków 

antykoncepcyjnych, 
14) leczenia przez lekarza będącego członkiem rodziny Ubezpieczonego, 
15) szczepień, a takŜe leczenia dentystycznego 
16) wypadków wynikających z zabiegów lub leczenia nie uznanego w sposób naukowy i medyczny, 
17) niestosowania się Ubezpieczonego do zaleceń lekarza prowadzącego lub lekarza Centrum Alarmowego 
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3. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte następstwa zdarzeń powstałych przed rozpoczęciem okresu ubezpiecze-
nia. 

 
C.  Ubezpieczenie assistance -  MEDYCZNA PLATFORMA INFORMACYJNA  

PRZEDMIOT i ZAKRES UBEZPIECZENIA 
 

§ 40. 
1. Na wniosek Ubezpieczonego Centrum Alarmowe Assistance zapewni moŜliwość telefonicznej rozmowy z wykwali-

fikowanym personelem, który w miarę posiadanej wiedzy specjalistycznej oraz istniejących moŜliwości, udzieli 
Ubezpieczonemu ustnej ogólnej informacji na temat: 

• stanów wymagających natychmiastowej pomocy medycznej i zasadach jej udzielania  
• jednostek chorobowych w tym chorób rzadkich, typowo stosowanym leczeniu, metodach leczenia dostęp-

nych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
• zachowań prozdrowotnych – dietach (np. zalecanych dla diabetyków, przy nadciśnieniu tętniczym), zdro-

wym odŜywianiu 
• opisów sposobów przeprowadzenia badań  
• sposób przygotowania do badań 
• leków oraz objawów niepoŜądanych przy ich przyjmowaniu  
• grup wsparcia, telefonów zaufania na terytorium Polski świadczących pomoc osobom dotkniętym alkoholi-

zmem, w trudnej sytuacji rodzinnej, cierpiącym na choroby przewlekłe, mających problemy zdrowotne, dla 
rodziców cięŜko chorych dzieci 

• placówek medycznych (lekarzy ogólnych, szpitali, przychodni, spółdzielni lekarskich) w tym adresów, go-
dzin pracy i numerów telefonów placówek odpowiadających potrzebom Ubezpieczonego i rekomendowa-
nych przez lekarza Centrum Alarmowe Assistance. 

• placówek diagnostycznych, odnowy biologicznej, rehabilitacyjnych, sanatoriach oraz placówkach lecznic-
twa zamkniętego (szpitale prywatne, szpitale najwyŜszego stopnia referencji oraz kliniki Akademii Medycz-
nych) znajdujących się na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej 

• aptek znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności na temat godzin ich 
otwarcia, adresów, numerów telefonów 

• działaniach, które naleŜy podjąć przed oraz w trakcie podróŜy – o szczepieniach, specyfice danego kraju 
lub regionu świata – w aspekcie medycznym. 

• placówek opieki społecznej, schorzeniach wieku podeszłego, zasadach zdrowego Ŝywienia – informacje 
dla osób starszych. 

2. Ogólna informacja, o której mowa powyŜej, nie stanowi porady medycznej. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzial-
ności za skutki zastosowania się Ubezpieczonego do uzyskanych informacji. 

3.  Świadczenie Medycznej Platformy Informacyjnej jest realizowane codziennie w godzinach 7-23. 
 
 

SUMA UBEZPIECZENIA ORAZ LIMITY ŚWIADCZEŃ 

§ 41. 
1. Suma ubezpieczenia oraz limity świadczeń stanowią górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa. 
2. Sumy ubezpieczenia oraz limity świadczeń wskazane są w poniŜszej Tabeli: 

PAKIET DLA DOMU 

Suma  
ubezpieczenia na jedno  

zdarzenie / Limit zdarze ń 
w roku 

Uwagi 

Interwencja specjalisty 400 PLN / Raz w roku  

Interwencja specjalisty ślusarza  400 PLN / Raz w roku  

Natychmiastowy powrót Ubezpieczonego do miejsca 
ubezpieczenia 

300 PLN / Raz w roku 
 

Organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania w ho-
telu dla Ubezpieczonego 

500 PLN, max 3 doby / 
Raz w roku 

Wyklucza się z 
transportem 
Ubezpieczonego 

Transport Ubezpieczonego do Osoby wyznaczonej 300 PLN / Raz w roku Wyklucza się z hote-
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lem dla Ubezpie-
czonego 

Transport mienia  500 PLN / Raz w roku 
Wyklucza się z dozo-

rem mienia 

Dozór mienia  
1000 PLN max 72h kolejne 

godziny / Raz w roku 

Wyklucza się z 
transportem mie-
nia 

PAKIET MEDYCZNY     

Konsultacja telefoniczna z Lekarzem Bez limitu  
 
Wizyta lekarza pierwszego kontaktu 

400 PLN / Raz w roku 
 

Wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu Ubezpieczonego 500 PLN / Raz w roku Wizyta max 8h 
Organizacja wizyty u lekarza specjalisty Bez limitu  
Dostarczenie lekarstw 500 PLN / Raz w roku  
Dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego 500 PLN / Raz w roku  

Opieka domowa po hospitalizacji 500 PLN / Raz w roku 

Max 5 dni po 4h, za-
lecenie do leŜe-
nia min 5 dni po 
hospitalizacji 

Transport do placówki medycznej 
do wysokości faktycznych 
kosztów usługi / Raz w roku 

 

Transport pomiędzy placówkami medycznymi 
do wysokości faktycznych 

kosztów usługi / Raz w ro-
ku 

 

Transport z placówki medycznej do miejsca ubezpie-
czenia/miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego zlo-
kalizowanego na Terytorium Polski 

500 PLN / Raz w roku 
 

MEDYCZNA PLATFORMA INFORMACYJNA    

Informacje w godzinach 7h-23h Bez limitu  

 
 
 
 
 
 

POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAISTNIENIA ZDARZENIA OBJ ĘTEGO OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ 

§ 42. 
1. W przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową Towarzystwa, przed podjęciem działań we 

własnym zakresie, Ubezpieczony lub osoba zgłaszająca zdarzenie zobowiązana jest:  
1) niezwłocznie, nie później niŜ 12 godzin od zaistnienia zdarzenia, skontaktować się z Centrum Alarmowym Assi-

stance czynnym całą dobę,  
2) podać wszelkie dostępne informacje potrzebne do udzielenia naleŜnej pomocy z zakresu usług  

assistance, a w szczególności: 
a) swoje imię i nazwisko, 
b) numer PESEL, 
c) numer umowy kredytu/poŜyczki, 
d) adres miejsca ubezpieczenia, 
e) dokładne miejsce zdarzenia oraz nazwę miejscowości i numer telefonu, pod którym Centrum Alarmowe moŜe 

się skontaktować z Ubezpieczonym, lub jego przedstawicielem, 
f) opis zdarzenia objętego ubezpieczeniem i rodzaj potrzebnej pomocy, 
g) inne dane niezbędne do realizacji świadczeń, 

3) potwierdzić wystąpienie kradzieŜy z włamaniem lub rabunku w przypadku określonym w § 24  
ust. 2 i  § 25 ust.2.   

4)  postępować zgodnie z dyspozycjami Centrum Alarmowego Assistance, 
5) zapobiec w miarę moŜliwości zwiększeniu szkody poprzez uŜycie dostępnych środków. 
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6) w przypadkach gdy jest to niezbędne do realizacji świadczeń przysługujących w ramach Pakietu Medycznego, 
wyrazić pisemną zgodę na: 

a) zwolnienie słuŜb medycznych udzielających pomocy medycznej w związku ze zdarzeniem objętym ubezpie-
czeniem z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej oraz  

b) udostępnienie dokumentacji z leczenia 
 

2. Towarzystwo dokona zwrotu kosztów usług assistance poniesionych przez Ubezpieczonego, o których mowa w § 
17 ust. 1, pod warunkiem przekazania do Towarzystwa następujących dokumentów: 

1) oryginalnych faktur za wykonane usługi lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem oraz inną 
stosowną dokumentację np.: medyczną 

2) wniosku o refundację zawierającego imię i nazwisko, numer umowy kredytowej, PESEL, dokładny adres 
Ubezpieczonego, krótki opis zdarzenia (data, miejsce, godzina), przyczynę braku kontaktu z Centrum 
Alarmowym Assistance przed podjęciem działań we własnym zakresie, dyspozycję odnośnie formy wypłaty  
pieniędzy (numer konta bankowego lub przekaz pocztowy) na adres pocztowy  podany  przez Centrum 
Alarmowe Assistance: 

3. Towarzystwo dokona zwrotu kosztów usług assistance poniesionych przez Ubezpieczonego, o których mowa w 
ust 2, w wysokości nie wyŜszej od kwot określonych dla danej usługi w § 41, w terminie  30 dni od daty wpłynięcia 
do Towarzystwa dokumentów wymienionych w ust. 2  

4. Jeśli przy rozpatrywaniu wniosku okaŜe się, Ŝe podjęcie decyzji  jest niemoŜliwe ze względu na konieczność 
przedłoŜenia dokumentacji uzupełniającej, Towarzystwo ma kolejne 14 dni, od daty  ich wpłynięcia, na wydanie 
ostatecznej decyzji. 

5. JeŜeli Ubezpieczony nie dopełnił któregokolwiek z obowiązków określonych w ust. 1, a miało to wpływ na ustale-
nie odpowiedzialności lub zakresu świadczenia usług assistance, Towarzystwo moŜe odmówić spełnienia świad-
czenia. 

 

 

Część IV. 

Ubezpieczenie odpowiedzialno ści cywilnej 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia 

§ 43. 

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna deliktowa Ubezpieczonego oraz osób bli-
skich za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone poszkodowanemu czynem niedozwolonym w związku z czyn-
nościami Ŝycia prywatnego. 

2. Przez czynności Ŝycia prywatnego naleŜy rozumieć w szczególności: 

1) opiekę nad dziećmi oraz innymi członkami rodziny, za których czyny Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność z 
mocy prawa, 

2) posiadanie i uŜytkowanie domu jednorodzinnego, mieszkania i mienia, wskazanych w Deklaracji jako miejsce 
ubezpieczenia, 

3) czynności wykonywane przez pomoc domową mieszczące się w zakresie obowiązków wynikających z umowy o 
pracę lub innej umowy cywilno prawnej, 

4) uŜytkowanie roweru lub wózka inwalidzkiego oraz uprawianie sportu rekreacyjnego przez Ubezpieczonego i 
osoby bliskie, 

5) posiadanie zwierząt domowych z wyłączeniem zwierząt egzotycznych. 

3. Odpowiedzialnością Towarzystwa objęte są roszczenia osób poszkodowanych, dotyczące szkód powstałych ze 
zdarzeń zaistniałych w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. 

4.  Wszystkie szkody, które są następstwem tego samego wypadku albo wynikające z tej samej przyczyny, niezaleŜ-
nie od liczby poszkodowanych, uwaŜa się za powstałe w tej samej dacie.  
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§ 44. 

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego lub osób bliskich za szkody wyrządzone 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wyłączenia odpowiedzialno ści 

§ 45. 

1. Towarzystwo nie odpowiada za szkody: 

1) wyrządzone umyślnie lub w wyniku raŜącego niedbalstwa przez Ubezpieczonego,  

2) wyrządzone umyślnie przez osobę bliską,  

3) wyrządzone przez Ubezpieczonego osobie bliskiej lub pomocy domowej podczas wykonywania przez nią po-
wierzonych czynności albo wyrządzone przez te osoby Ubezpieczonemu,  

4) wyrządzone przez Ubezpieczonego lub osoby jemu bliskie, będące pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź in-
nych środków odurzających, 

5) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub wykonywaniem pracy zawodowej, 

6) wynikłe z przyjęcia zobowiązań umownych, 

7) związane z naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków towarowych, nazw fabrycznych, 

8) wyrządzone treścią reklamy lub ogłoszenia, 

9) majątkowe nie będące następstwem szkody osobowej lub rzeczowej, 

10) moralne, 

11) wyrządzone przez pomoc domową czynnościami nie mieszczącymi się w zakresie obowiązków wynikają-
cych z umowy o pracę lub innej umowy cywilno prawnej, 

12) wynikłych z przeniesienia chorób zakaźnych przez Ubezpieczonego, osoby bliskie i znajdujące się pod ich opie-
ką zwierzęta, o których istnieniu osoba objęta ubezpieczeniem wiedziała lub przy zachowaniu naleŜytej staran-
ności mogła się dowiedzieć, 

13) wyrządzone w związku z posiadaniem, uŜywaniem lub kierowaniem pojazdem mechanicznym, 

14) wyrządzone wskutek wyczynowego uprawiania sportu lub sportu o charakterze konkursowym oraz sportów moto-
rowych i polowania, 

15) powstałe w związku z posiadaniem lub uŜytkowaniem jednostek pływających, statków powietrznych (w tym lotni 
i motolotni), broni, amunicji lub materiałów wybuchowych w rozumieniu przepisów prawa,  

16) wyrządzone w skutek posiadania zwierząt w celach hodowlanych, 

17) za które przysługuje odszkodowanie z innych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w tym obowiązkowych, 
które Ubezpieczony miał obowiązek zawrzeć, 

18) powstałe wskutek uszkodzenia, zniszczenia lub zaginięcia przedmiotów przyjętych przez Ubezpieczonego do 
uŜywania, przechowywania, naprawy, 

19) powstałe w nieruchomościach i przedmiotach, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, 
dzierŜawy, uŜyczenia, uŜytkowania lub innej o podobnym charakterze,  

20) na mieniu, wyrządzone przez powolne działanie temperatury, gazów, wód odpływowych, pary lub wilgoci, dymu, 
sadzy i pyłu, wyciekanie, wstrząsy oraz tworzenie się pleśni i grzyba, samozepsucia, osiadania gruntu i budyn-
ków, 

21) polegające na uszkodzeniu lub utracie pieniędzy i innych środków płatniczych, biŜuterii, papierów wartościo-
wych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów kolekcjonerskich naleŜących do osób trzecich, 

22) w ruchomościach domowych naleŜących do osoby wynajmującej od Ubezpieczonego mieszkanie, dom jedno-
rodzinny lub jego część, 

23) wynikające z zanieczyszczenia środowiska naturalnego bądź działania energii jądrowej lub skaŜenia radioaktyw-
nego, oraz w wyniku skaŜenia lub zanieczyszczenia środkami chemicznymi lub przemysłowymi, 

24) powstałe w wyniku działań wojennych, stanu wojennego i wyjątkowego, zamieszek, rozruchów społecznych lub 
politycznych, strajków, akcji protestacyjnych, rewolucji, zamieszek cywilnych i wojskowych, buntu, eksplozji ma-
teriałów wybuchowych lub łatwopalnych, aktów terroryzmu lub sabotaŜu, oraz za szkody powstałe w mieniu 
skonfiskowanym lub zarekwirowanym przez legalne władze,  

25) zaistniałe przed datą rozpoczęcia okresu ubezpieczenia, a zgłoszone w trakcie trwania okresu ubezpieczenia, 

26) nieprzekraczające równowartości 50,-zł. 
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2. Towarzystwo nie odpowiada równieŜ za kary umowne, grzywny sądowe i administracyjne oraz inne o charakterze 
pienięŜnym. 

Suma gwarancyjna 

§ 46. 

1. Sumę gwarancyjną, ustala Ubezpieczony, z tym, Ŝe maksymalna suma gwarancyjna wynosi 100.000,-zł. 

2. Suma gwarancyjna, o której mowa w ust. 1, ulega zmniejszeniu o wypłacone odszkodowanie. 

3. Suma gwarancyjna określona w Umowie ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa za 
szkody będące następstwem jednego i wszystkich zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia. 

Ustalenie i wypłata odszkodowania 

§ 47. 

1. Odszkodowanie lub świadczenie moŜe być wypłacone na podstawie uznania roszczenia  poszkodowanego z umo-
wy ubezpieczenia , zawartej ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu. 

2. NiezaleŜnie od wypłaconego odszkodowania Towarzystwo jest zobowiązane do: 

1) pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą Towarzystwa w celu ustalenia okolicz-
ności lub rozmiaru szkody, 

2) zwrotu, uzasadnionych okolicznościami danego zdarzenia, niezbędnych kosztów, mających na celu zapobieŜe-
nie zwiększaniu się szkody, 

3) pokrycia niezbędnych kosztów obrony sądowej przed roszczeniem osoby trzeciej w sporze prowadzonym na po-
lecenie Towarzystwa lub za jego zgodą, 

4) pokrycia kosztów postępowania pojednawczego, prowadzonego w związku ze zgłoszonymi roszczeniami od-
szkodowawczymi, o ile Towarzystwo wyrazi na to zgodę. 

3. Koszty, o których mowa w ust.2  nie są zaliczane w poczet sumy gwarancyjnej z tym jednak, Ŝe ich wysokość łącz-
nie nie moŜe przekroczyć 10 % sumy gwarancyjnej.  

Część IV. 

Postanowienia wspólne 

 Przyst ąpienie do umowy ubezpieczenia 

§ 48. 

1. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową mienia jest złoŜenie przez Ubezpieczonego  wypełnionej i pod-
pisanej Deklaracji przystąpienia do Umowy ubezpieczenia.  

2. Ubezpieczony przystępując do ubezpieczenia poprzez złoŜenie Deklaracji upowaŜnia Bank do udostępnienia To-
warzystwu Jego danych osobowych i innych informacji zawartych w Deklaracji  w celu realizacji Umowy ubezpie-
czenia. Deklaracja sporządzana jest w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Ubezpieczonego i Ubezpieczającego. 

3. Towarzystwo moŜe uzaleŜnić objęcie ochroną ubezpieczeniową danego Ubezpieczonego i jego mienia od 
uzyskania dodatkowych informacji związanych z Umową ubezpieczenia.  

4. Ubezpieczony obowiązany jest podać do wiadomości Towarzystwa wszelkie znane mu okoliczności dotyczące 
przedmiotu ubezpieczenia, o które Towarzystwo zapytywało w Deklaracji albo w innych pismach skierowanych do 
Ubezpieczonego. 

5. Ubezpieczony zobowiązany jest w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej zgłaszać wszelkie zmiany okoliczno-
ści, o które zapytywało Towarzystwo w Deklaracji lub innych pismach.  

6. JeŜeli Ubezpieczony podał niezgodne z prawdą okoliczności, o jakich mowa w ust. 4 lub nie dopełnił obowiąz-
ku, o jakim mowa w ust. 5, Towarzystwo jest wolne od odpowiedzialności chyba, Ŝe okoliczności te nie miały wpły-
wu na zwiększenie prawdopodobieństwa zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. 

7. W przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, Towarzystwo moŜe podnieść równieŜ przeciwko 
Ubezpieczonemu zarzuty, które mają wpływ na jego odpowiedzialność z tytułu Umowy ubezpieczenia.  
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8. Umowa ubezpieczenia jest zawierana na rachunek wszystkich współwłaścicieli mienia będącego przedmiotem 
ubezpieczenia lub osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.  

 

 

Okres ubezpieczenia i czas trwania ochrony ubezpiec zeniowej 

§ 49. 

 

1. Okres ubezpieczenia i czas trwania ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do poszczególnych Ubezpieczonych 
i ich mienia rozpoczyna się, z zastrzeŜeniem zapisów ust. 5: 

1) w przypadku, gdy Ubezpieczony złoŜy Deklarację przed dniem, w którym nastąpiło uruchomienie Kredytu lub 
pierwszej transzy – od dnia następnego po dniu złoŜenia Deklaracji, jednakŜe pod warunkiem uruchomienia 
Kredytu lub jego pierwszej transzy,   

lub 

2) w przypadku, gdy Ubezpieczony złoŜy Deklarację w dniu lub po dniu, w którym nastąpiło uruchomienie Kredytu 
lub pierwszej transzy - od dnia następnego po dniu złoŜenia Deklaracji,  

lub 

3) w przypadku, gdy Ubezpieczony złoŜy Deklarację po dniu, w którym nastąpiło uruchomienie Kredytu lub pierw-
szej transzy i w dniu składania Deklaracji posiada obowiązującą umowę ubezpieczenia nieruchomości stano-
wiącej zabezpieczenie kredytu lub poŜyczki zawartą z  innym zakładem ubezpieczeń - od dnia następnego po 
wygaśnięciu lub rozwiązaniu tej umowy ubezpieczenia. 

2. Okres ubezpieczenia oznacza się w Deklaracji przystąpienia do Umowy ubezpieczenia. 

3. Pierwszy okres ochrony ubezpieczeniowej moŜe wynosić 12 miesięcy lub 36 miesięcy.  

4. Składka jest opłacana przez Ubezpieczającego jednorazowo za cały okres ochrony ubezpieczeniowej w terminach 
określonych w Umowie ubezpieczenia. 

5. Za początek okresu ubezpieczenia – odpowiedzialności Towarzystwa uwaŜa się datę uzgodnioną przez Ubezpie-
czającego i Ubezpieczonego, wskazaną w Deklaracji przystąpienia, pod warunkiem opłaty składki lub jej pierwszej 
raty, ale nie wcześniej niŜ od dnia następnego od daty przejścia prawa własności na Ubezpieczonego. 

6. Po upływie pierwszego okresu ubezpieczenia określonego w Deklaracji, ochrona ubezpieczeniowa ulega kaŜdora-
zowemu automatycznemu przedłuŜeniu na kolejne roczne okresy ubezpieczenia do końca trwania umowy kredy-
towej pod warunkiem iŜ Ubezpieczony najpóźniej w terminie co najmniej 1 miesiąca przed upływem bieŜącego 
okresu ubezpieczenia  nie złoŜył Ubezpieczającemu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z przedłuŜenia ubez-
pieczenia na kolejny okres ubezpieczenia, z zastrzeŜeniem ust. 7.  

7. PrzedłuŜenie okresu ubezpieczenia na kolejny roczny okres ubezpieczenia nie następuje, jeŜeli w bieŜącym okre-
sie ubezpieczenia umowa kredytu uległa rozwiązaniu lub rozwiązaniu uległa Umowa ubezpieczenia. . 

8. W przypadku rozwiązania umowy kredytu przed bieŜącym okresem ubezpieczenia ), ochrona ubezpieczeniowa 
wygasa z końcem okresu ubezpieczenia, za który została opłacona składka.  

9. W przypadku rozwiązania Umowy ubezpieczenia przed upływem bieŜącego okresu ubezpieczenia, ochrona ubez-
pieczeniowa w odniesieniu do kaŜdego Ubezpieczonego i jego mienia wygasa z końcem okresu ubezpieczenia, za 
który została opłacona składka. 

10.  Potwierdzeniem przystąpienia do Umowy ubezpieczenia dla Ubezpieczającego i Ubezpieczonego jest wypełniona 
i podpisana przez Ubezpieczonego Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia, zawierająca pisemne potwierdze-
nie jej przyjęcia przez Ubezpieczającego. 

11. Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do danego Ubezpieczonego i jego mienia wygasa: 

1) w przypadku wyczerpania sumy ubezpieczenia i/lub sumy gwarancyjnej, 

2) z dniem przejścia prawa własności ubezpieczonego mienia na inną osobę, 

3) z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, za który została opłacona składka, jeŜeli nie nastąpiło prze-
dłuŜenie okresu ubezpieczenia na kolejny roczny okres ubezpieczenia w zaleŜności od tego co nastąpi pierw-
sze. 

11. W razie wygaśnięcia odpowiedzialności Towarzystwa, przed upływem danego rocznego okresu ubezpieczenia, 
Towarzystwo dokona zwrotu składki proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia.  
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Prawa i obowi ązki stron umowy 

§ 50. 

1. NiezaleŜnie od przestrzegania obowiązków wynikających z Umowy ubezpieczenia, Ubezpieczony obowiązany jest 
przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów, mających na celu zapobieganie powstaniu szkody, w szczególno-
ści przepisów o ochronie przeciwpoŜarowej, o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych oraz wykonywaniu do-
zoru technicznego nad tymi urządzeniami. 

2. JeŜeli Ubezpieczony z winy umyślnej lub raŜącego niedbalstwa nie dopełnił obowiązków określonych w ust. 1, a ich 
niedopełnienie miało wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar, Towarzystwo moŜe odmówić wypłaty odszkodo-
wania w całości lub w części.  

 

Obowi ązki w razie zaj ścia szkody 

§ 51. 

1. W razie zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczony obowiązany jest: 

1) uŜyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieŜenia szkodzie lub 
zmniejszenia jej rozmiarów, 

2) zabezpieczyć moŜność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szko-
dę, 

3) niezwłocznie zawiadomić policję o kaŜdym przypadku, którego okoliczności mogą wskazywać na popełnienie 
przestępstwa, 

4) niezwłocznie powiadomić straŜ poŜarną, pogotowie gazowe, energetyczne lub wodno- kanalizacyjne w zaleŜno-
ści od rodzaju powstałych szkód, 

5) nie później niŜ w terminie: przy szkodach w wyniku kradzieŜy z włamaniem lub rabunku 2 dni robocze, a w po-
zostałych szkodach 5 dni roboczych zawiadomić Towarzystwo, podając rodzaj i przedmiot szkody oraz okolicz-
ności jej powstania, 

6) powiadomić administrację budynku o fakcie zalania ubezpieczonych pomieszczeń, 

7) nie dokonywać zmian stanu faktycznego spowodowanego zdarzeniem losowym przed rozpoczęciem przez To-
warzystwo czynności likwidacyjnych, chyba, Ŝe zmiany były niezbędne dla zabezpieczenia mienia pozostałego 
po szkodzie i dla zmniejszenia szkody lub ratowania Ŝycia lub zdrowia ludzkiego, 

8) umoŜliwić Towarzystwu dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody i wysoko-
ści odszkodowania, 

9) udzielić Towarzystwu wszelkich Ŝądanych wyjaśnień oraz przedstawić wymagane dokumenty i inne dowody, 

10) złoŜyć w  Towarzystwie,  najpóźniej  w  ciągu  7 dni od daty uzyskania informacji o powstaniu szkody, spis 
utraconych, zniszczonych  lub  uszkodzonych  przedmiotów z określeniem ich wartości i roku nabycia, 

11) dostarczyć Towarzystwu niezbędne dokumenty i informacje konieczne dla dochodzenia roszczeń regreso-
wych w stosunku do sprawcy szkody. 

2. JeŜeli Ubezpieczony umyślnie lub wskutek raŜącego niedbalstwa nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 1 pkt 
5, Towarzystwo moŜe odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeŜeli niedopełnienie obowiązku przyczyniło się do 
zwiększenia szkody lub uniemoŜliwiło ustalenie przyczyny i okoliczności wypadku. W razie niedopełnienia przez 
Ubezpieczonego któregokolwiek z pozostałych obowiązków wymienionych w ust. 1 pkt 2 - 11, Towarzystwo moŜe 
odmówić wypłaty odszkodowania w części lub w całości, jeŜeli niedopełnienie obowiązków miało wpływ na ustale-
nie przyczyny lub okoliczności powstania szkody, bądź wartości szkody lub wysokości odszkodowania.  

3. JeŜeli Ubezpieczony umyślnie lub wskutek raŜącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w ust. 1 pkt 
1, Towarzystwo jest wolne od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. 

4. Towarzystwo zobowiązane jest, w granicach sumy ubezpieczenia, zwrócić koszty wynikłe z zastosowania środków, o 
których mowa w ust. 1 pkt 1, jeŜeli środki te były celowe, chociaŜby okazały się bezskuteczne. 

5. Towarzystwo nie moŜe zastosować konsekwencji, o jakich mowa w ust. 2 z tytułu naruszenia przez Ubezpieczone-
go obowiązków określonych w ust. 1 pkt 7,  jeŜeli  w terminie  7  dni  od  daty  zawiadomienia o  szkodzie  nie zo-
stały podjęte czynności likwidacyjne. 
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§ 52. 

1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną  ubezpieczeniową,  w  terminie  7 
dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, Towarzystwo informuje  o  tym  Ubezpieczającego  i  Ubezpieczonego, 
jeŜeli  nie  są  oni  osobami  występującymi  z   tym   zawiadomieniem, podejmuje postępowanie dotyczące ustale-
nia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a takŜe informuje 
osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty 
są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa lub wysokości odszkodowania, świadczenia, jeŜeli jest 
to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. 

2. Ubezpieczający, Ubezpieczony lub uprawniony z Umowy ubezpieczenia ma prawo wglądu do akt szkodowych i 
sporządzenia na własny koszt kserokopii lub odpisów akt szkodowych. 

 

Wypłata odszkodowania ( świadczenia) 

§ 53. 

1. Towarzystwo wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie. 

2. JeŜeli w terminie określonym w ust. 1 wyjaśnienie okoliczności koniecznych  do  ustalenia odpowiedzialności 
Towarzystwa albo wysokości  świadczenia okazało się niemoŜliwe, odszkodowanie wypłacane jest w terminie  14 
dni  od  wyjaśnienia  tych  okoliczności. JednakŜe bezsporną część odszkodowania  Towarzystwo wypłaca w ter-
minie określonym w  ust. 1. 

3. JeŜeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niŜ określona w zgłoszonym roszczeniu, 
Towarzystwo informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, w terminie określonym w ust. 1 wskazu-
jąc na okoliczności i podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania. 

Post ępowanie odwoławcze 

§ 54. 

1. JeŜeli Ubezpieczony lub osoba uprawniona do świadczenia nie zgadza się z ustaleniami Towarzystwa co do wyso-
kości przyznanego odszkodowania, świadczenia albo, co do odmowy zaspokojenia roszczeń, moŜe w terminie 30 
dni od daty otrzymania zawiadomienia w tej sprawie zgłosić na piśmie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy 
przez Zarząd Towarzystwa. 

2. Zarząd Towarzystwa jest zobowiązany rozpatrzyć sprawę i zawiadomić Ubezpieczonego lub inną osobę upraw-
nioną o wyniku w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku. 

3. Ubezpieczony lub osoba uprawniona do świadczenia moŜe dochodzić roszczeń na drodze sądowej, z pominięciem 
postępowania odwoławczego. Do rozstrzygania sporów wynikłych z tytułu Umowy ubezpieczenia, będzie sąd po-
wszechny właściwy dla miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, lub osoby uprawnionej do świadczenia. 

Skargi i za Ŝalenia 

§ 55. 

1. Ubezpieczonemu lub uprawnionemu do świadczenia przysługuje prawo do złoŜenia skargi lub zaŜalenia do Za-
rządu Towarzystwa. 

2. Zarząd Towarzystwa jest zobowiązany rozpatrzyć skargę lub zaŜalenie i zawiadomić Ubezpieczonego lub osobę 
uprawnioną do świadczenia o wyniku w terminie 30 dni od daty otrzymania skargi lub zaŜalenia. 

Roszczenia regresowe 

§ 56. 

1. Z dniem wypłaty odszkodowania, roszczenia Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę 
przechodzą z mocy prawa na Towarzystwo do wysokości wypłaconego odszkodowania. JeŜeli Towarzystwo pokry-
ło tylko część szkody, Ubezpieczonemu przysługuje, co do pozostałej części, pierwszeństwo zaspokojenia przed 
roszczeniami Towarzystwa.  

2. Nie przechodzą na Towarzystwo roszczenia Ubezpieczonego przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczony pozosta-
je we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba, Ŝe sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 

3. Ubezpieczony obowiązany jest udzielić Towarzystwu wszelkiej pomocy przy dochodzeniu roszczeń, o których mowa 
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w ust. 1, dostarczając informacji oraz innych dokumentów niezbędnych do skutecznego ich dochodzenia. 

4. JeŜeli Ubezpieczony, bez zgody Towarzystwa, zrzekł się roszczenia przeciwko osobie odpowiedzialnej za szkodę 
lub je ograniczył, Towarzystwo moŜe odmówić wypłaty odszkodowania lub ograniczyć jego wysokość. JeŜeli zrze-
czenie się lub ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione po wypłacie świadczenia, Towarzystwo moŜe Ŝądać od 
Ubezpieczonego zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania. 

Postanowienia ko ńcowe 

§ 57. 

Zawiadomienia i oświadczenia stron w związku z Umową ubezpieczenia, wymagają formy pisemnej pod rygorem 
niewaŜności.  

§ 58. 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych szczególnych warunkach ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne odpowiednie przepisy prawa. 

 

2. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone Uchwałą nr 1 Zarządu TUW Pocztowe z dn. 
21.12.2010r i wchodzą w Ŝycie z dniem 01.01.2011 roku.  

 


