
1 / 6

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia nierucho-
mości w trakcie budowy zwanych dalej OWU, BENEFIA Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group zwana dalej Towarzystwem, 
zawiera umowy ubezpieczenia z osobami fizycznymi, osobami prawny-
mi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości praw-
nej zwanymi dalej Ubezpieczającymi.

UBEZPIECZENIE NA CUDZY RACHUNEK
§ 2.
1. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na własny lub 
cudzy rachunek. 
2. Ubezpieczonym może być wyłącznie osoba fizyczna. 
3. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek 
wszelkie postanowienia niniejszych OWU dotyczące Ubezpieczającego 
stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego.
4. Obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy 
rachunek ciążą zarówno na Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonym, 
chyba że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy ubezpieczenia 
na jego rachunek. Obowiązek opłacenia składki ubezpieczeniowej ciąży 
wyłącznie na Ubezpieczającym.
5. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek Ubez-
pieczony może żądać, aby Towarzystwo udzieliło mu informacji o posta-
nowieniach umowy ubezpieczenia i o postanowieniach niniejszych OWU 
w zakresie, w jakim dotyczą one praw i obowiązków Ubezpieczonego.

INDYWIDUALNY ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 3.
1. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na uzgodnionych przez 
Ubezpieczającego i Towarzystwo warunkach odmiennych od postanowień 
niniejszych OWU.
2. Warunki odmienne od postanowień niniejszych OWU muszą zostać 
sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. 
3. Dokument określający warunki odmienne od postanowień niniejszych 
OWU stanowi integralną część umowy ubezpieczenia.

DEFINICJE
§ 4.
1. Użyte w niniejszych OWU pojęcia oznaczają:
1) akty terroru – indywidualne lub grupowe działania skierowane 
przeciwko ludności lub mieniu w celu wprowadzenia chaosu, zastra-
szenia ludności, dezorganizacji życia publicznego, transportu publiczne-
go, zakładów usługowych lub wytwórczych dla osiągnięcia celów eko-
nomicznych, politycznych lub społecznych;
2) budowa – prowadzone zgodnie z wymogami prawa budowlanego pra-
ce budowlane polegające na wznoszeniu domu jednorodzinnego, budynku 
gospodarczego lub obiektu małej architektury, a także ich przebudowa, remont, 
nadbudowa, modernizacja lub rozbudowa; pojęcie „budowa” nie obejmuje 
prac budowlanych dotyczących wyłącznie stałych elementów;
3) budynek – obiekt budowlany wraz ze stałymi elementami, trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą ścian, posia-
dający fundamenty i dach;
4) budynek gospodarczy – budynek wykorzystywany do celów innych 
niż mieszkaniowe, w tym garaż wolnostojący, znajdujący się w tym sa-
mym miejscu ubezpieczenia co ubezpieczony dom jednorodzinny; po-
jęcie „budynek gospodarczy” nie obejmuje budynków służących do 
hodowli lub trzymania zwierząt, przechowywania zbiorów oraz budyn-
ków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;

5) dokument ubezpieczenia – dokument wydany przez Towarzystwo 
jako potwierdzenie skutecznego zawarcia umowy ubezpieczenia, do 
której zastosowanie mają niniejsze OWU;
6) dom jednorodzinny – samodzielny budynek, a także wydzielona 
część budynku bliźniaczego lub szeregowego, którego podstawowym 
przeznaczeniem jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych; pojęcie „dom 
jednorodzinny” obejmuje:
a) fundamenty, dach, ściany nośne, ściany działowe, parapety zewnętrzne, 
okna i drzwi zewnętrzne (wraz z oszkleniem i zamknięciami), tynki 
zewnętrzne, elewacje, izolacje cieplne, przeciwwodne i dźwiękochłon-
ne, schody, instalacje odgromowe, rynny;
b) urządzenia i części składowe trwale połączone z budynkiem i nie-
zbędne do korzystania z budynku, z wyłączeniem stałych elementów;
jeżeli dom jednorodzinny będzie posiadał wbudowany garaż, to garaż 
ten również stanowi część domu jednorodzinnego;
7) franszyza redukcyjna – kwota, o którą Towarzystwo każdorazowo 
pomniejsza wysokość naliczonego odszkodowania;
8) konstrukcja palna – konstrukcja nieruchomości, w której co naj-
mniej jeden z elementów, w tym elementów budowlanych, wykonany 
jest z materiałów palnych takich jak drewno lub płyta drewnopochod-
na; za element budowlany uważa się każdy element konstrukcji nośnej 
taki jak ściana, słup, podciąg, rama, strop, dach lub stropodach z wy-
łączeniem więźby dachowej; 
9)  nieruchomość – dom jednorodzinny, budynek gospodarczy, obiekt 
małej architektury;
10)  nieruchomość w trakcie budowy – budowa domu jednorodzin-
nego, budynku gospodarczego lub obiektu małej architektury, przy czym 
przyjmuje się, że:
a) rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowaw-
czych na terenie budowy (wytyczenie geodezyjne budynku w terenie, 
wykonanie niwelacji terenu, zagospodarowanie terenu budowy wraz 
z budową tymczasowych obiektów, wykonanie przyłączy do sieci infra-
struktury technicznej na potrzeby budowy);
b) zakończenie budowy następuje z chwilą zamieszkania w domu jed-
norodzinnym, rozpoczęcia eksploatacji i użytkowania nieruchomości, 
uzyskania wymaganych przepisami prawa odbiorów technicznych lub 
pozwolenia na użytkowanie;
11)  obiekt małej  architektury  – obiekt budowlany trwale związany 
z gruntem niebędący budynkiem ani tymczasowym obiektem budowlanym, 
stanowiący całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzenia-
mi, znajdujący się w tym samym miejscu ubezpieczenia co ubezpieczony 
dom jednorodzinny; pojęcie „obiekt małej architektury” obejmuje ogro-
dzenie wraz z elementami stałymi, altanę, grill murowany, lampę ogrodo-
wą, chodnik, nawierzchnię placu i podjazdu, studnię, posąg, wodotrysk, 
basen, kort tenisowy, śmietnik, piaskownicę, przydomowy zbiornik na gaz;
12) osoby bliskie – małżonek, osoba pozostająca w konkubinacie, 
dzieci, rodzeństwo, rodzice, ojczym, macocha, rodzeństwo rodziców, 
dziadkowie, wnuki, teściowie, zięciowie, synowe, pasierbowie, przy-
sposobieni i przysposabiający;
13) osoby trzecie – osoby pozostające poza stosunkiem umowy ubez-
pieczenia; 
14)  pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na 
prowadzenie budowy zgodnie z prawem budowlanym;
15)  przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednost-
ka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca we 
własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
16)  stałe elementy – elementy zamontowane lub wbudowane w dom 
jednorodzinny lub w budynek gospodarczy w sposób trwały, uniemoż-
liwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi, takie jak:
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a) elementy zabudowy wewnętrznej (np. antresole, piece i kominki), 
ścianki działowe o konstrukcji szkieletowej (np. gipsowo-kartonowe); 
b) okna i drzwi wewnętrzne (wraz z oszkleniem i zamknięciami), pa-
rapety wewnętrzne; 
c) wszystkie instalacje wraz z wyposażeniem (np. wodno-kanalizacyjna, 
elektryczna, gazowa, grzewcza), klimatyzacja, wentylacja, urządzenia 
sanitarne, baterie i kolektory słoneczne;
d) elementy dekoracyjne (np. tynki wewnętrzne, powłoki malarskie, 
okleiny, wykładziny sufitów, ścian, schodów i podłóg);
e) zewnętrzne i wewnętrzne kraty, żaluzje i rolety oraz urządzenia 
sygnalizacji alarmowej, urządzenia przeciwpożarowe;
17)  stałe elementy ogrodzenia – elementy zamontowane lub wbu-
dowane w ogrodzenie w sposób trwały uniemożliwiający ich odłączenie 
bez użycia narzędzi, takie jak bramy, furtki, instalacje domofonowe, 
instalacje videodomofonowe, siłowniki i napędy bram;
18) szkoda – uszczerbek majątkowy będący bezpośrednim następstwem 
uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonej nieruchomości w wyniku 
zajścia zdarzenia objętego umową ubezpieczenia; 
19)  szkoda całkowita – całkowite zniszczenie nieruchomości lub naru-
szenie bądź zniszczenie elementów konstrukcyjnych budynku w stopniu 
uniemożliwiającym jego naprawę lub gdy koszt naprawy przekraczać będzie 
wartość nieruchomości, przy czym odtworzenie nieruchomości wymaga 
usunięcia pozostałości po szkodzie i budowy nowej nieruchomości;
20) tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przezna-
czony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwało-
ści technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub roz-
biórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem (prze-
krycie namiotowe, szklarnia, powłoka pneumatyczna, barak, barakowóz, 
obiekt kontenerowy, kiosk, wiata, metalowy garaż); 
21)  Ubezpieczający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera z To-
warzystwem umowę ubezpieczenia na rachunek własny lub cudzy, zo-
bowiązana do opłacenia składki ubezpieczeniowej;
22) Ubezpieczony – osoba fizyczna, na rachunek której zawarto umo-
wę ubezpieczenia;
23)  wartość odtworzeniowa – wartość odpowiadająca kosztom przy-
wrócenia mienia do stanu nowego, lecz nieulepszonego:
a) dla nieruchomości – wartość odpowiadająca kosztom naprawy lub 
odbudowy nieruchomości w tym samym miejscu, z uwzględnieniem 
dotychczasowych wymiarów, materiałów, technologii, konstrukcji, stan-
dardu wykończenia oraz stanu zaawansowania budowy;
b) dla stałych elementów – wartość odpowiadająca kosztom naprawy, 
zakupu lub wytworzenia nowego stałego elementu tego samego rodza-
ju, typu, marki oraz o tych samych parametrach; 
24)  wartość  rzeczywista – wartość odtworzeniowa pomniejszona 
o stopień zużycia technicznego;
25) wypadek – zajście w okresie odpowiedzialności Towarzystwa zda-
rzenia objętego umową ubezpieczenia;
26) zdarzenie – niezależne od woli Ubezpieczającego lub Ubezpie-
czonego zdarzenie przyszłe i niepewne, które zaszło w okresie odpo-
wiedzialności Towarzystwa powodując szkodę, takie jak: 
a) deszcz nawalny – opad deszczu o współczynniku natężenia co 
najmniej 4 potwierdzony przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wod-
nej, a w przypadku braku stacji pomiarowej obejmującej zasięgiem 
miejsce powstania szkody brany jest pod uwagę stan faktyczny oraz 
rodzaj i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub w bezpośrednim 
sąsiedztwie świadczący wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego;
b) grad – opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu;
c) huragan – działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24,5 m/s, 
potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 
a w przypadku braku stacji pomiarowej obejmującej zasięgiem miejsce 
powstania szkody brany jest pod uwagę stan faktyczny oraz rodzaj 

i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub w bezpośrednim sąsiedz-
twie świadczący wyraźnie o działaniu huraganu; 
d) lawina – gwałtowne zsuwanie lub staczanie mas śniegu, lodu, ka-
mieni, skał lub błota ze stoków górskich;
e)  osunięcie się ziemi – nagły ruch ziemi na stokach, który nie został 
wywołany działalnością człowieka;
f)  powódź  – zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody 
w korytach wód płynących lub zbiornikach wód stojących sztucznych 
lub naturalnych;
g)  pożar – działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub 
powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile;
h)  trzęsienie  ziemi – zaburzenie systemu równowagi we wnętrzu 
ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania gruntu, niewywołane 
działalnością człowieka;
i) uderzenie pioruna – bezpośrednie odprowadzenie ładunku elek-
trycznego z atmosfery do ziemi przez ubezpieczone mienie;
j) upadek statku powietrznego – katastrofa, bądź przymusowe lą-
dowanie statku powietrznego lub innego obiektu latającego oraz upadek 
ich części lub przewożonego ładunku, z wyłączeniem zrzutu paliwa;
k) wybuch – gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednocze-
snym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołanym ich właści-
wością rozprzestrzeniania się; w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych 
i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania zdarzenia za wy-
buch jest rozdarcie ścian tych naczyń i zbiorników w takich rozmiarach, 
że na skutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wy-
równanie ciśnień; pojęcie „wybuch” obejmuje również implozję polegającą 
na gwałtownym uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego na 
skutek działania ciśnienia zewnętrznego;
l) zalanie – następstwo działania wody, powstałe wskutek:
aa) wydostania się wody, pary wodnej lub płynów z przewodów i urzą-
dzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej lub technologicznej 
w wyniku ich awarii;
ab) cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń sieci wodociągowej lub 
kanalizacyjnej;
ac) pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządze-
niach sieci określonych w § 4 ust. 1 pkt 26) ppkt l) lit. aa);
ad) zalania wodą lub innym płynem przez osoby trzecie;
ae) zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych w postaci 
deszczu nawalnego lub topniejącego śniegu bądź gradu, z zastrzeżeniem 
§ 16 ust. 3 pkt 3) niniejszych OWU;
ł) zapadanie się ziemi – obniżenie poziomu terenu z powodu zawa-
lenia się naturalnych, pustych przestrzeni w gruncie.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
§ 5.
1. Przedmiotem ubezpieczenia może być znajdujący się w trakcie budowy:
1) dom jednorodzinny wraz ze stałymi elementami; 
2) budynek gospodarczy wraz ze stałymi elementami; 
3) obiekt małej architektury.
2. Budynki gospodarcze wraz ze stałymi elementami i obiekty małej 
architektury mogą zostać objęte ubezpieczeniem jedynie w przypadku 
jednoczesnego ubezpieczenia domu jednorodzinnego wraz ze stałymi 
elementami w trakcie budowy znajdującego się w tym samym miejscu 
ubezpieczenia.
3. Ubezpieczeniem może zostać objęta wyłącznie nieruchomość, któ-
ra stanowi własność (współwłasność) Ubezpieczonego lub Ubezpieczo-
nemu przysługuje do niej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 6.
1. Nieruchomość może zostać objęta ochroną ubezpieczeniową od 
szkód powstałych wskutek następujących zdarzeń:
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1) w wariancie podstawowym:
a) pożar;
b) uderzenie pioruna;
c) upadek statku powietrznego;
d) wybuch;
2) w wariacie standardowym:
a) pożar;
b) uderzenie pioruna;
c) upadek statku powietrznego;
d) wybuch;
e) deszcz nawalny;
 f) grad;
g) huragan;
h) lawina;
 i) osunięcie się ziemi;
 j) trzęsienie ziemi;
k) zalanie;
 l) zapadanie się ziemi.
2. Na pisemny wniosek Ubezpieczającego i pod warunkiem opłacenia 
składki dodatkowej wariant standardowy ubezpieczenia może zostać 
rozszerzony o szkody powstałe wskutek powodzi.
3. Ubezpieczeniem objęta jest nieruchomość znajdująca się na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej w miejscu ubezpieczenia określonym 
w dokumencie ubezpieczenia.

SUMA UBEZPIECZENIA
§ 7.
1. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Towa-
rzystwa.
2. Sumę ubezpieczenia dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia 
ustala i podaje Towarzystwu Ubezpieczający.
3. Podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia nieruchomości jest war-
tość odtworzeniowa przewidywana na ostatni dzień obowiązywania 
umowy ubezpieczenia. 
4. Po każdorazowej wypłacie odszkodowania suma ubezpieczenia ule-
ga zmniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania. W przypadku 
całkowitego wyczerpania sumy ubezpieczenia odpowiedzialność Towa-
rzystwa wygasa.
5. Na pisemny wniosek Ubezpieczającego Towarzystwo może podwyż-
szyć sumę ubezpieczenia do wysokości odpowiadającej wartości przed-
miotu ubezpieczenia na dzień podwyższania sumy ubezpieczenia (do-
ubezpieczenie) pod warunkiem opłacenia przez Ubezpieczającego 
składki dodatkowej.

§ 8.
1. Jeżeli w okresie ubezpieczenia nastąpi wzrost wartości przedmiotu 
ubezpieczenia, na pisemny wniosek Ubezpieczającego Towarzystwo może 
podwyższyć sumę ubezpieczenia (doubezpieczenie), pod warunkiem 
opłacenia przez Ubezpieczającego składki dodatkowej.
2. Jeżeli w okresie ubezpieczenia nastąpi spadek wartości przedmiotu 
ubezpieczenia, na pisemny wniosek Ubezpieczającego Towarzystwo może 
obniżyć sumę ubezpieczenia dokonując jednocześnie obniżenia składki 
ubezpieczeniowej.

§ 9.
1. Jeżeli suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia jest niższa od 
jego wartości w dniu powstania szkody (niedoubezpieczenie) wysokość 
odszkodowania ulega zmniejszeniu w takiej proporcji w jakiej suma 
ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia pozostaje do jego wartości 
w dniu powstania szkody (zasada proporcji).
2. Zasady proporcji, o której mowa w § 9 ust. 1. niniejszych OWU 
nie stosuje się, jeżeli wartość przedmiotu ubezpieczenia w dniu po-

wstania szkody nie przekracza 110% zadeklarowanej sumy ubezpie-
czenia przedmiotu ubezpieczenia.
 
SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
§ 10.
1. Towarzystwo ustala wysokość składki ubezpieczeniowej po dokona-
niu oceny ryzyka oraz na podstawie taryfy stawek obowiązującej w dniu 
zawarcia umowy ubezpieczenia.
2. Przy ustaleniu wysokości składki ubezpieczeniowej uwzględnia się:
1) okres ubezpieczenia;
2) sumę ubezpieczenia;
3) zakres ubezpieczenia;
4) dotychczasowy przebieg ubezpieczenia;
5) liczbę rat płatności składki ubezpieczeniowej.

§ 11.
1. Składka ubezpieczeniowa płatna jest jednorazowo w dniu zawarcia 
umowy ubezpieczenia, chyba że w dokumencie ubezpieczenia wyzna-
czono inny termin płatności. 
2. Na pisemny wniosek Ubezpieczającego płatność składki ubezpiecze-
niowej może zostać rozłożona na raty. 
3. Terminy płatności kolejnych rat składki ubezpieczeniowej i ich wy-
sokość określona jest w dokumencie ubezpieczenia.
4. Jeżeli zapłata składki ubezpieczeniowej lub jej rata dokonywana jest 
w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego to za dzień 
zapłaty składki ubezpieczeniowej lub jej raty uważa się dzień uznania 
rachunku Towarzystwa kwotą składki ubezpieczeniowej lub jej raty 
określoną w dokumencie ubezpieczenia.
5. Za zapłatę składki ubezpieczeniowej lub jej raty nie uważa się 
zapłaty kwoty niższej niż kwota określona w dokumencie ubezpie-
czenia. 

§ 12.
W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę 
prawdopodobieństwa wypadku każda ze stron umowy ubezpieczenia 
może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej 
poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jed-
nak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłosze-
nia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć 
umowę ze skutkiem natychmiastowym.

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
§ 13.
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie pisemnego wniosku 
o ubezpieczenie.
2. Wniosek o ubezpieczenie powinien zawierać co najmniej następu-
jące dane:
1) imię i nazwisko, PESEL i adres zamieszkania lub nazwę, NIP oraz 
adres siedziby Ubezpieczającego;
2) imię i nazwisko, PESEL i adres zamieszkania Ubezpieczonego;
3) adres miejsca ubezpieczenia;
4) przedmiot ubezpieczenia;
5) zakres ubezpieczenia;
6) sumę ubezpieczenia;
7) okres ubezpieczenia;
8) liczbę szkód w okresie ostatnich 12 miesięcy od daty wypełnienia 
wniosku o ubezpieczenie.
3. Towarzystwo może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od 
uzyskania od Ubezpieczającego dodatkowych informacji niezbędnych 
do oceny ryzyka.
4. Zawarcie umowy ubezpieczenia Towarzystwo potwierdza wydaniem 
Ubezpieczającemu dokumentu ubezpieczenia.
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POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA
§ 14.
1. Odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się od dnia i godziny 
wskazanej w dokumencie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpie-
czenia, pod warunkiem, że składka ubezpieczeniowa lub jej pierwsza 
rata zostanie zapłacona w terminie wskazanym w dokumencie ubez-
pieczenia, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 14 ust. 2 – 3 
niniejszych OWU.
2. W przypadku, gdy Towarzystwo ponosi odpowiedzialność jeszcze 
przed zapłaceniem składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty 
a składka ubezpieczeniowa lub jej pierwsza rata nie została zapłacona 
w terminie, Towarzystwo może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia 
ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki ubezpieczeniowej 
za okres, przez który ponosiło odpowiedzialność. W przypadku braku 
wypowiedzenia umowa ubezpieczenia wygasa z końcem okresu, za 
który przypadała niezapłacona składka ubezpieczeniowa.
3. W przypadku opłacania składki ubezpieczeniowej w ratach, nieza-
płacenie w terminie wyznaczonym w dokumencie ubezpieczenia kolej-
nej raty składki powoduje ustanie odpowiedzialności Towarzystwa tylko 
wtedy, gdy po upływie terminu płatności Towarzystwo wezwie Ubez-
pieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie  
7 dni od daty doręczenia wezwania spowoduje ustanie odpowiedzial-
ności Towarzystwa.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY UBEZPIECZENIA
§ 15.
1. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż  
6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpie-
czenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przed-
siębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 
2. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego 
z obowiązku zapłacenia składki za okres, w którym Towarzystwo udzie-
lało ochrony ubezpieczeniowej.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA
§ 16.
1. Towarzystwo jest wolne od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczają-
cy lub osoba, z którą Ubezpieczający pozostaje we wspólnym 
gospodarstwie domowym wyrządziła szkodę umyślnie. Jeżeli szkoda 
powstała wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego Towarzystwo 
jest wolne od odpowiedzialności, chyba że zapłata odszkodowania od-
powiada w danych okolicznościach względom słuszności.
2. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek zasady 
określone w § 16 ust. 1 niniejszych OWU stosuje się odpowiednio do 
Ubezpieczonego.
3. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek:
1) następstw wojny, inwazji, wrogich działań innego państwa, działań 
o charakterze wojennym niezależnie od tego czy wojna została wypo-
wiedziana czy nie, wojny domowej, stanu wojennego, stanu wyjątko-
wego, rebelii, rewolucji, powstania, rozruchów, zamieszek, zamachu 
stanu, niepokojów społecznych, strajków, lokautów, akcji protestacyjnych, 
blokad dróg, aktów terroru, sabotażu, zorganizowanych działań lub 
działań w złym zamiarze osób działających w imieniu lub w powiązaniu 
z organizacjami politycznymi, spisku, a także konfiskaty, nacjonalizacji, 
przetrzymywania, zajęcia lub zarekwirowania zniszczenia lub uszkodze-
nia mienia z nakazu właściwych organów administracyjnych lub sądowych 
państwa;
2) następstw działania energii jądrowej lub skażenia radioaktywnego, 
promieni laserowych i maserowych, pola magnetycznego i elektroma-
gnetycznego;
3) zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych, jeżeli ubez-
pieczony budynek nie znajdował się w stanie surowym zamkniętym tzn. 

nie posiadał zadaszenia i szczelnie zamkniętych lub zabezpieczonych 
otworów technicznych w tym otworów okiennych i drzwiowych;
4) systematycznego działania hałasu, wibracji, temperatury wody lub 
czynników atmosferycznych;
5) zamarzania i rozmarzania wody w urządzeniach i instalacjach, w tym 
także zalania spowodowanego przez rozmarzanie wody;
6) pęknięcia rur lub wyposażenia instalacyjnego w wyniku zamarznięcia 
wody lub innej cieczy; 
7) przenikania wód podziemnych;
8) osiadania gruntu, zagrzybienia, zawilgocenia, zalania spowodowane-
go nieszczelnością instalacji wodno – kanalizacyjnej, okien, dachu, ścian 
lub urządzeń odprowadzających wodę z dachu, ścian, logii, tarasów lub 
balkonów;
9) zapadania się ziemi wskutek ingerencji człowieka;
10) zużycia, korozji, utlenienia, powstawania osadów, pogorszenia ja-
kości spowodowanego nieużywaniem lub działaniem warunków atmos-
ferycznych;
11) przemarzania elementów konstrukcyjnych ubezpieczonego budynku;
12) pomalowania, poplamienia, pobrudzenia, porysowania ubezpieczo-
nej nieruchomości.
4. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe:
1) w wyniku błędów projektowych, wad konstrukcyjnych, zastosowa-
nia wadliwych bądź niewłaściwych materiałów budowlanych lub złego 
wykonawstwa;
2) w wyniku eksplozji materiałów wybuchowych;
3) w wyniku wybuchu wywołanego w celach produkcyjnych lub eks-
ploatacyjnych;
4) dwu i wielokrotnie w wyniku nie usunięcia przyczyny poprzedniej 
szkody; 
5) w związku z działalnością zakładu górniczego lub robotami ziemnymi;
6) w nieruchomościach, których budowa została całkowicie wstrzyma-
na lub częściowo przerwana przez okres dłuższy niż 3 miesiące. 
5. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:
1) budynki wznoszone niezgodnie z prawem budowlanym, niezgodnie 
z projektem wykonanym przez uprawnionego specjalistę, bez wymaga-
nego pozwolenia na budowę lub przez osoby bez wymaganych uprawnień;
2) nieruchomości przeznaczone do rozbiórki; 
3) nieruchomości w trakcie rozbiórki;
4) tymczasowe obiekty budowlane;
5) budynki przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej;
6) budynki przeznaczone do celów rekreacyjnych oraz domki letnisko-
we i działkowe;
7) nieruchomości o konstrukcji palnej, chyba że strony umówiły się 
inaczej;
8) budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego.

OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO  I UBEZPIECZONEGO
§ 17.
1. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości Towarzystwa 
na piśmie zgodnie z prawdą i jego najlepszą wiedzą wszystkie znane 
sobie okoliczności, o które Towarzystwo zapytywało przed zawarciem 
umowy ubezpieczenia we wniosku o ubezpieczenie lub w innych pi-
smach. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, 
obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto 
okoliczności znane przedstawicielowi. W razie zawarcia przez Towa-
rzystwo umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczegól-
ne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.
2. W trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający 
zobowiązany jest zgłaszać Towarzystwu wszelkie zmiany okoliczności, 
o które Towarzystwo zapytywało przed zawarciem umowy ubezpie-
czenia we wniosku o ubezpieczenie albo w innych pismach niezwłocz-
nie po otrzymaniu o nich wiadomości. 
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3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obo-
wiązki określone w § 17 ust. 1 – 2 niniejszych OWU spoczywają 
zarówno na Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonym, chyba że 
Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy ubezpieczenia na jego 
rachunek.
4. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, 
które z naruszeniem § 17 ust. 1 – 3 niniejszych OWU nie zostały 
podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia § 17 ust. 1 – 3 ni-
niejszych OWU doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmu-
je się, że wypadek przewidziany umową ubezpieczenia i jego następstwa 
są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

§ 18.
1. Ubezpieczający a w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na 
cudzy rachunek także Ubezpieczony zobowiązany jest do:
1) przestrzegania przepisów związanych z przedmiotem ubezpieczenia, 
w tym przepisów prawa budowlanego i ochrony przeciwpożarowej;
2) przestrzegania uzgodnionych z Towarzystwem zaleceń dodatkowych 
oraz terminów ich realizacji, które były warunkiem zawarcia lub kon-
tynuacji umowy ubezpieczenia;
3) usunięcia zagrożeń i przyczyny powstałej wcześniej szkody;
4) prawidłowego utrzymania, konserwacji i eksploatacji przedmiotu 
ubezpieczenia;
5) prowadzenia ewidencji przedmiotu ubezpieczenia zgodnie z aktual-
nymi przepisami w sposób umożliwiający w razie powstania szkody 
bezsporne odtworzenie ubezpieczonej nieruchomości;
6) udostępnienia oględzin przedmiotu ubezpieczenia w celu dokonania 
oceny ryzyka lub likwidacji powstałej szkody;
7) niezwłocznego poinformowania Towarzystwa na piśmie o całkowitym 
wstrzymaniu budowy lub przerwaniu budowy na okres dłuższy niż  
3 miesiące.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU
§ 19.
1. Ubezpieczający ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomo-
ści powiadomić Towarzystwo o wypadku. 
2. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek 
obowiązek, o którym mowa w § 19 ust. 1 niniejszych OWU, ciąży 
zarówno na Ubezpieczającym jak i na Ubezpieczonym, chyba że Ubez-
pieczony nie wiedział o zawarciu umowy ubezpieczenia na jego rachu-
nek.
3. W przypadku naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa 
obowiązków określonych w § 19 ust 1 – 2 niniejszych OWU Towarzy-
stwo może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie 
przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Towarzystwu 
ustalenie okoliczności i skutków wypadku.
4. Skutki braku zawiadomienia Towarzystwa o wypadku nie następują, 
jeżeli Towarzystwo w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzy-
mało wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wia-
domości.

§ 20.
1. W razie zajścia wypadku Ubezpieczający obowiązany jest użyć do-
stępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz 
zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.
2. Jeżeli Ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa 
nie zastosował środków określonych w § 20 ust. 1 niniejszych OWU 
Towarzystwo jest wolne od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego 
powodu.
3. W przypadku ubezpieczenia na cudzy rachunek przepisy § 20 ust. 
1 – 2 niniejszych OWU stosuje się również do Ubezpieczonego.

§ 21.
1. W razie zajścia wypadku Ubezpieczony jest zobowiązany:
1) niezwłocznie powiadomić miejscową jednostkę policji o każdej szko-
dzie, która mogła powstać w wyniku przestępstwa;
2) dostarczyć Towarzystwu dokumenty niezbędne do rozpatrzenia 
wniosku o wypłatę odszkodowania, ustalenia odpowiedzialności Towa-
rzystwa i wysokości odszkodowania oraz przedstawić wyliczenie roz-
miaru szkody sporządzone na własny koszt;
3) pozostawić bez zmian przedmiot ubezpieczenia i miejsce powstania 
szkody do czasu przybycia przedstawiciela Towarzystwa, chyba że zmia-
na jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie 
lub zmniejszenia rozmiarów szkody; Towarzystwo nie może powoływać 
się na to postanowienie, jeżeli nie rozpoczęło likwidacji szkody w cią-
gu 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o wypadku;
4) podjąć aktywną współpracę z Towarzystwem w celu wyjaśnienia 
wszelkich okoliczności powstania szkody i ustalenia jej rozmiaru;
5) stosować się do zaleceń Towarzystwa, udzielając mu informacji i peł-
nomocnictw, w zakresie niezbędnym do prawidłowej likwidacji szkody;
6) umożliwić Towarzystwu dokonanie czynności niezbędnych do usta-
lenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia 
oraz udzielić w tym celu pomocy i wyjaśnień.
2. Rachunki z tytułu odbudowy lub naprawy ubezpieczonego mienia wraz 
z kosztorysem podwykonawczym sporządzonym przez podmiot doko-
nujący odbudowy lub naprawy Ubezpieczony zobowiązany jest przedło-
żyć Towarzystwu w ciągu 12 miesięcy od daty powstania szkody.

USTALENIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA
§ 22.
1. Wysokość odszkodowania ustalana jest przez Towarzystwo na pod-
stawie cen z dnia powstania szkody za wyjątkiem szkód udokumento-
wanych kosztorysem lub rachunkiem z tytułu odbudowy lub naprawy 
ubezpieczonego mienia. 
2. Wysokość odszkodowania ulega zmniejszeniu o wartość pozostało-
ści po szkodzie, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku, 
przeróbki lub sprzedaży.
3. Od naliczonego odszkodowania Towarzystwo potrąca franszyzę re-
dukcyjną w wysokości 500 pln, chyba że strony umówiły się inaczej.

§ 23.
1. Towarzystwo ustala wysokość odszkodowania w granicach sumy ubez-
pieczenia przedmiotu ubezpieczenia wskazanej w dokumencie ubezpie-
czenia, z zastrzeżeniem postanowień § 23 ust. 2 – 5 niniejszych OWU.
2. W przypadku szkody częściowej Towarzystwo ustala wysokość od-
szkodowania według kosztów niezbędnych napraw przeprowadzonych 
w celu przywrócenia ubezpieczonej nieruchomości do stanu bezpośred-
nio przed powstaniem szkody z uwzględnieniem dotychczasowych 
technologii, konstrukcji i standardu wykończenia przy zastosowaniu 
dotychczasowych wymiarów i materiałów.
3. W przypadku szkody całkowitej Towarzystwo ustala wysokość od-
szkodowania według kosztów odbudowy nieruchomości w tym samym 
miejscu ubezpieczenia z uwzględnieniem dotychczasowych technologii, 
konstrukcji i standardu wykończenia przy zastosowaniu dotychczasowych 
wymiarów, materiałów oraz stopnia zaawansowania budowy bezpo-
średnio przed powstaniem szkody.
4. Jeżeli Ubezpieczony w przypadku szkody całkowitej nie będzie od-
budowywał uszkodzonej lub zniszczonej nieruchomości Towarzystwo 
wypłaca odszkodowanie w wysokości ustalonej według wartości rze-
czywistej ubezpieczonej nieruchomości. 
5. Zwrot kosztów naprawy lub odbudowy nie może przekroczyć war-
tości odtworzeniowej przedmiotu ubezpieczenia.
6. W celu ustalenia przyczyny powstania szkody oraz ustalenia prawi-
dłowej wysokości odszkodowania każda ze stron może na własny koszt 
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powołać rzeczoznawcę. W przypadku rozbieżności w opiniach rzeczo-
znawców strony mogą powołać rzeczoznawcę arbitra, który na pod-
stawie przeprowadzonych przez obie strony ekspertyz oraz własnej 
oceny stanu faktycznego wyda opinię. Koszty związane z wydaniem 
opinii przez rzeczoznawcę arbitra strony ponoszą po połowie.
7. Towarzystwo zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych przez 
Ubezpieczonego dokumentów w tym rachunków i kosztorysów oraz 
zasięgnięcia opinii specjalistów.

§ 24.
1. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie uwzględnia się:
1) wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej, pamiątkowej lub 
osobistych upodobań;
2) kosztów wynikających z braku części zamiennych lub materiałów 
niezbędnych do przywrócenia nieruchomości do stanu bezpośrednio 
przed powstaniem szkody;
3) kosztów poniesionych na odkażenie pozostałości po szkodzie, usu-
nięcie zanieczyszczeń gleby, wody lub powietrza oraz rekultywację 
gruntów;
4) kosztów poniesionych na dokonanie zmian, ulepszeń, remontów lub 
przeglądów;
5) kosztów naprawy przekraczających cenę zakupu lub koszt wytwo-
rzenia.

§ 25.
1. W granicach sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie ubez-
pieczenia dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia odszkodowa-
nie obejmuje:
1) niezbędne koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w miejscu 
ubezpieczenia, nie więcej niż 5% wysokości odszkodowania;
2) koszty wynikłe z zastosowania dostępnych środków w celu ratowa-
nia przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniej-
szenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały 
się bezskuteczne.

WYPŁATA ODSZKODOWANIA
§ 26.
1. Ubezpieczony zobowiązany jest do udokumentowania zasadności 
zgłoszonego roszczenia.
2. Towarzystwo wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania rosz-
czenia, w wyniku ustaleń dokonanych w postępowaniu dotyczącym 
ustalenia stanu faktycznego związanego z powstaniem szkody, zasadno-
ści roszczeń i wysokości odszkodowania lub na podstawie ugody lub 
prawomocnego orzeczenia sądu.
3. Towarzystwo wypłaca odszkodowanie lub świadczenie w terminie 
30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.
4. Jeżeli w terminie określonym w § 26 ust. 3 niniejszych OWU wy-
jaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności To-
warzystwa albo wysokości odszkodowania lub świadczenia okazało się 
niemożliwe, odszkodowanie lub świadczenie powinno być wypłacone 
w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staran-
ności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, jednakże bezsporną 
część odszkodowania lub świadczenia Towarzystwo wypłaca w terminie 
określonym w § 26 ust. 3 niniejszych OWU.

§ 27.
Towarzystwo ma prawo wyznaczenia niezależnego specjalisty w celu 
określenia przyczyny, rozmiaru szkody i należnego odszkodowania.

§ 28.
Jeżeli Ubezpieczony nie zgadza się z decyzją Towarzystwa co do od-
mowy zaspokojenia roszczenia albo co do wysokości odszkodowania, 

może w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia zgłosić na 
piśmie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd Towa-
rzystwa.

REGRES UBEZPIECZENIOWY
§ 29.
1. Z dniem wypłaty odszkodowania przechodzi na Towarzystwo przy-
sługujące Ubezpieczonemu roszczenie do osoby trzeciej, odpowiedzial-
nej za szkodę, do wysokości wypłaconego odszkodowania. Jeżeli To-
warzystwo pokrywa tylko część szkody Ubezpieczonemu przysługuje 
co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem 
Towarzystwa.
2. Nie przechodzą na Towarzystwo roszczenia Ubezpieczonego prze-
ciwko osobom, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym go-
spodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.
3. Ubezpieczony obowiązany jest zabezpieczyć możność dochodzenia 
roszczeń odszkodowawczych wobec osób
odpowiedzialnych za szkodę. 
4. W razie zrzeczenia się przez Ubezpieczonego, bez zgody Towarzy-
stwa, całości lub części prawa przysługującego mu do osoby trzeciej 
z tytułu wyrządzonej szkody, Towarzystwo może odmówić wypłaty 
odszkodowania odpowiednio w całości lub w kwocie równej części, 
w jakiej Ubezpieczony zrzekł się tego prawa, a jeżeli odszkodowanie 
już wypłacono może żądać jego zwrotu odpowiednio w całości lub 
w kwocie równej części, w jakiej Ubezpieczony zrzekł się tego prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 30.
1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia składane przez strony umo-
wy ubezpieczenia powinny być dokonane na piśmie za pokwitowaniem 
odbioru lub wysłane listem poleconym. Strony umowy ubezpieczenia 
zobowiązują się wzajemnie informować o zmianie ich adresu siedziby 
lub zamieszkania. 
2. Skargi i zażalenia składane przez Ubezpieczającego, Ubezpieczone-
go powinny być dokonane na piśmie za pokwitowaniem odbioru lub 
wysłane listem poleconym na adres Towarzystwa.
3. Po rozpatrzeniu skargi lub zażalenia stanowisko Towarzystwa zosta-
nie przesłane listem poleconym w terminie 30 dni od daty otrzymania 
skargi lub zażalenia pod adres wskazany w skardze lub zażaleniu.
4. Spory wynikające z umowy ubezpieczenia, do której zastosowanie 
mają niniejsze OWU są rozpatrywane według prawa polskiego i mogą 
być dochodzone przed sądami według właściwości ogólnej lub przed 
sądem właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczają-
cego, Ubezpieczonego.
5. Spory wynikające z umowy ubezpieczenia do której zastosowanie 
mają niniejsze OWU strony umowy mogą poddać pod rozstrzygnięcie 
sądu polubownego.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU mają zastoso-
wanie przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej, kodeksu cywil-
nego oraz innych obowiązujących aktów prawnych.
7. Niniejsze OWU zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu BENEFIA 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group nr 1/7/2011 
z dnia 30 marca 2011 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia 
zawieranych od dnia 01 kwietnia 2011 r.
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