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Część I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

§ 1

Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczeń (zwanych dalej „OWU”) Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reasegu-
ros S.A., Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Chocimska 17, (zwany dalej „Ubezpieczycielem”) zawiera z osobami fi zycznymi, 
osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej umowy ubezpieczenia w zakresie:

1) ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych;
2) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania budynku lub mieszkania;
3) ubezpieczenia assistance. 

§ 2

1. Umowa ubezpieczenia zawierana na podstawie OWU może obejmować postanowienia odmienne od postanowień OWU, indywi-
dualnie uzgodnione z Ubezpieczającym na podstawie indywidualnej oceny ryzyka ubezpieczeniowego. W takim przypadku OWU 
mają zastosowanie w zakresie nieuregulowanym w umowie ubezpieczenia.

2. W sprawach nieuregulowanych w OWU lub w umowie ubezpieczenia zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, 
w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustaw regulujących działalność ubezpieczeniową. 

3. Umowa ubezpieczenia jest nieważna, jeżeli zajście przewidzianego w umowie zdarzenia ubezpieczeniowego nie jest możliwe. 
Objęcie ubezpieczeniem okresu poprzedzającego zawarcie umowy jest bezskuteczne, jeżeli w chwili zawarcia umowy którakolwiek 
ze stron wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć, że wypadek zaszedł lub że odpadła możliwość 
jego zajścia w tym okresie. 

§ 3

Pojęcia użyte w niniejszych OWU otrzymują znaczenie określone zgodnie z poniższymi defi nicjami:
1) akty terroryzmu – wszelkiego rodzaju działania indywidualne lub grupowe skierowane przeciwko ludności lub mieniu 

w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności, dezorganizacji życia publicznego, transportu publicznego, działalności 
zakładów usługowych lub wytwórczych – dla osiągnięcia skutków ekonomicznych, politycznych lub społecznych;

2) budowla – następujące obiekty budowlane:
a) wiaty, szopy, nawierzchnie placów i podjazdów, wyposażenie posesji,
b) ogrodzenie posesji wraz z bramą, otwieraną ręcznie lub sterowaniem radiowym i jej wyposażeniem instalacyjnym;

3) budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posia-
dający fundamenty i dach oraz w szczególności:
a) wykładziny ścian, podłóg, schodów, sufi tów, słupów trwale związane z podłożem, 
b) kominki, 
c) schody wewnętrzne, antresole,
d) tynki i powłoki malarskie,
e) podwieszane sufi ty,
f) wewnętrzne ścianki działowe dowolnej konstrukcji,
g) lustra wmontowane w ścianach,
h) zamontowane na stałe: stolarkę okienną i drzwiową wraz z oszkleniami i zamknięciami, kraty okienne i rolety 

antywłamaniowe,
i) wbudowane lub zamontowane na stałe instalacje wraz z oprzyrządowaniem znajdujące się w obrębie budynku: te-

lefoniczną, sieciową, antenową (RTV), domofonu, videodomofonu, alarmową, klimatyzacyjną, monitorującą lub 
przeciwpożarową,

j) wbudowane lub zamontowane na stałe instalacje (elektryczną, gazową, wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania) 
znajdujące się w obrębie budynku wraz z ich wyposażeniem w postaci m.in. umywalek, zlewów, wanien, kabin pryszni-
cowych, brodzików, pieców, podgrzewaczy wody, gniazd wtyczkowych i włączników, 
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k) meble kuchenne wykonane na wymiar wraz z zamontowanym w nich sprzętem zmechanizowanym oraz szafy wbudowa-
ne lub zamontowane na stałe;

4) budynek niemieszkalny – garaż wolnostojący, budynek magazynowy;
5) budynek o palnej konstrukcji – budynek posiadający:

a) ściany zewnętrzne drewniane, lub 
b) pokrycie dachowe z drewnianych gontów, trzciny lub słomy;

6) Centrum Alarmowe – jednostka zorganizowana przez Ubezpieczyciela, z którą można skontaktować się 7 dni w tygodniu, 
24h na dobę pod numerem telefonu wskazanym w polisie, zajmująca się udzielaniem pomocy w zakresie i na zasadach 
opisanych w OWU;

7) deszcz nawalny – deszcz o współczynniku wydajności co najmniej 4 ustalonym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej; przy braku możliwości uzyskania odpowiednich informacji z IMGW wystąpienie deszczu nawalnego stwierdza się na 
podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania bądź w bezpośrednim sąsiedztwie;

8) dewastacja – umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie;
9) dodatkowe zabezpieczenia antywłamaniowe: 

a) drzwi antywłamaniowe posiadające atest potwierdzający ich zwiększoną odporność na włamanie,
b) monitoring;

10) dom jednorodzinny – budynek w zabudowie pojedynczej, bliźniaczej lub szeregowej przeznaczony na cele mieszkalne 
będący przedmiotem: 
a) prawa własności (współwłasności),
b) prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;

11) dom jednorodzinny w stadium budowy – budynek nowo wznoszony, a także rozbudowa lub nadbudowa budynku istnie-
jącego, przy czym przyjmuje się, że: 
a) rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy, w szczególności: wytyczenia 

geodezyjnego budynku w terenie, wykonania niwelacji terenu, zagospodarowania terenu budowy wraz z budową tymcza-
sowych obiektów, wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy,

b) zakończenie budowy następuje w chwili pierwszego zamieszkania, tj. zgromadzenia w domu jednorodzinnym i urucho-
mienia wyposażenia wystarczającego do zaspokojenia normalnych potrzeb mieszkaniowych;

12) dym i sadza – produkty spalania unoszące się w powietrzu, wskutek wystąpienia ognia poza miejscem ubezpieczenia 
powodujące zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia,

13) eksplozja – gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołanym 
ich właściwością rozprzestrzeniania się. W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem 
uznania szkody za spowodowaną eksplozją jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż 
wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień. Za spowodowane eksplozją uważa się też 
szkody powstałe wskutek implozji, polegające na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym;

14) franszyza integralna – ograniczenie świadczenia Ubezpieczyciela polegające na tym, że w przypadku szkody nie przekra-
czającej wysokości określonej w OWU lub umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania;

15) garaż wolnostojący – wolnostojący budynek przeznaczony do parkowania pojazdów;
16) grad – opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu;
17) huk ponaddźwiękowy – fala uderzeniowa wytworzona przez statek powietrzny poruszający się z prędkością większą od 

prędkości dźwięku;
18) huragan – wiatr o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s ustalonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, którego 

działanie wyrządza masowe szkody. W przypadku braku możliwości uzyskania opinii IMGW wystąpienie huraganu stwierdza 
się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania bądź w bezpośrednim sąsiedztwie;

19) inspekcja miejsca ubezpieczenia – dokonywane przez Ubezpieczyciela oględziny miejsca ubezpieczenia mające na celu 
między innymi ustalenie stanu technicznego miejsca ubezpieczenia oraz istniejących zabezpieczeń antywłamaniowych;

20) konsument – osoba fi zyczna zawierająca umowę ubezpieczenia w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością 
gospodarczą lub zawodową;

21) kradzież z włamaniem – zabór cudzego mienia w celu przywłaszczenia, którego sprawca dokonał albo usiłował dokonać po 
pokonaniu – przy użyciu siły lub narzędzi – istniejących zabezpieczeń, zamocowań lub otwarciu zabezpieczeń kluczem lub innym 
urządzeniem otwierającym, który sprawca zdobył przez kradzież z włamaniem z innego lokalu albo w wyniku rabunku; 
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22) lawina – gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, błota, skał lub kamieni na terenach górskich lub 
falistych;

23) miejsce tymczasowego pobytu – mieszkanie lub dom jednorodzinny wynajmowany odpłatnie przez Ubezpieczonego 
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ubezpieczonego mieszkania lub domu jednorodzinnego; 

24) miejsce ubezpieczenia:
a) ubezpieczone mieszkanie, dom jednorodzinny, budynek niemieszkalny na posesji bez domu jednorodzinnego oraz pose-

sję, na której znajduje się ubezpieczony dom jednorodzinny lub budynek niemieszkalny albo 
b) mieszkanie albo dom jednorodzinny, w którym znajduje się ubezpieczone wyposażenie;

25) mienie – dom jednorodzinny, budynek niemieszkalny na posesji bez domu jednorodzinnego, mieszkanie lub wyposażenie, 
które mogą stanowić przedmiot umowy ubezpieczenia; 

26) mieszkanie – lokal mieszkalny będący izbą lub zespołem izb wyodrębnionych trwałymi ścianami w obrębie budynku, służący 
do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych (w tym również przynależne do lokalu mieszkalnego miejsce postojowe w garażu 
wielostanowiskowym), stanowiący odrębną nieruchomość i będący przedmiotem prawa własności (współwłasności) albo 
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

 Elementami mieszkania są w szczególności:
a) wykładziny ścian, podłóg, schodów, sufi tów, słupów trwale związane z podłożem, 
b) kominki, 
c) schody wewnętrzne, antresole,
d) tynki i powłoki malarskie,
e) podwieszane sufi ty,
f) wewnętrzne ścianki działowe dowolnej konstrukcji,
g) lustra wmontowane w ścianach,
h) zamontowane na stałe: stolarka okienna i drzwiowa wraz z oszkleniami i zamknięciami, kraty okienne i rolety 

antywłamaniowe,
i) wbudowane lub zamontowane na stałe instalacje wraz z oprzyrządowaniem znajdujące się w obrębie mieszkania: 

telefoniczna, sieciowa, antenowa (RTV), domofonu, videodomofonu, alarmowa, klimatyzacyjna, monitorująca lub, 
przeciwpożarowa,

j) wbudowane lub zamontowane na stałe instalacje (elektryczna, gazowa, wodna, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania) 
znajdujące się w obrębie mieszkania wraz z ich wyposażeniem w postaci m.in. umywalek, zlewów, wanien, kabin prysz-
nicowych, brodzików, pieców, podgrzewaczy wody, gniazd wtyczkowych i włączników, 

k) w przypadku mieszkania będącego odrębną nieruchomością – także udział w nieruchomości wspólnej (z wyłączeniem 
udziału we własności gruntu) związany z własnością tego mieszkania, 

l) meble kuchenne wykonane na wymiar wraz z zamontowanym w nich sprzętem zmechanizowanym oraz szafy wbudowa-
ne lub zamontowane na stałe;

27) monitoring – system antywłamaniowy wywołujący alarm w jednostce policji lub agencji ochrony mienia i zapewniający 
dojazd na miejsce zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut od momentu odebrania zgłoszenia przez jednostkę policji 
lub agencję ochrony mienia;

28) mury – objęta umową ubezpieczenia, na podstawie deklaracji Ubezpieczającego zawartej we wniosku o ubezpieczenie, 
jedna z poniższych kategorii mienia:
a) dom jednorodzinny,
b) budynek niemieszkalny na posesji bez domu jednorodzinnego,
c) mieszkanie;

29) nadbudowa – podwyższenie istniejącego budynku, przy niezmienionej powierzchni zabudowanej, liczonej po obrysie 
budynku;

30) odszkodowanie – należne Ubezpieczonemu w razie powstania szkody świadczenie Ubezpieczyciela ustalone na zasadach 
określonych w OWU;

31) ogień – ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile;
32) okres ubezpieczenia – okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia;
33) osoba bliska – małżonek, małżonka, wstępni, zstępni, pasierbica, pasierb, dziecko przysposobione albo przyjęte na wychowanie 

przez Ubezpieczonego, przysposabiający, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie, zięć, synowa, osoby pozostające w konkubinacie;
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34) osuwanie się ziemi – nie spowodowane działalnością ludzką zsuwanie się ziemi po stoku;
35) papiery wartościowe – czeki, weksle, obligacje, akcje, konosamenty, akredytywy dokumentowe i inne dokumenty zastępu-

jące w obrocie gotówkę;
36) piorun – bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne na ubezpieczone mienie, pozostawiające bezsporne ślady tego zdarzenia;
37) polisa – dokument ubezpieczenia w rozumieniu art. 809 kodeksu cywilnego, wystawiony przez Ubezpieczyciela, potwierdza-

jący zawarcie umowy ubezpieczenia i jej warunki; ilekroć w OWU mowa o polisie należy przez to rozumieć również dokument 
o innej nazwie stanowiący dokument ubezpieczenia w rozumieniu art. 809 kodeksu cywilnego;

38) pomieszczenia gospodarcze poza mieszkaniem – pomieszczenia przynależne do mieszkania, takie jak: piwnica, pralnia 
domowa, suszarnia, strych i inne pomieszczenia gospodarcze, w których znajdują się ubezpieczone ruchomości domowe. Do 
pomieszczeń gospodarczych nie zalicza się zabudowanych korytarzy;

39) pomieszczenia gospodarcze poza domem jednorodzinnym – piwnica, pralnia, suszarnia i inne pomieszczenia gospodar-
cze znajdujące się poza ubezpieczonym domem jednorodzinnym w budynkach na terenie posesji, na której posadowiony jest 
ubezpieczony dom jednorodzinny;

40) pomoc domowa – osoba wykonującą prace w zakresie czynności życia codziennego na podstawie umowy o pracę lub 
umowy cywilnoprawnej zawartej z Ubezpieczonym;

41) posesja – zabudowana nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Ubezpieczonego lub będąca w jego posiadaniu na 
podstawie umowy cywilnoprawnej;

42) powierzchnia użytkowa mieszkania – powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w mieszkaniu, a w szcze-
gólności pokoi, kuchni, przedpokoi, korytarzy, łazienek. Przy ustalaniu powierzchni użytkowej nie wlicza się powierzchni 
balkonów, tarasów, loggii, antresoli oraz pomieszczeń gospodarczych poza mieszkaniem;

43) powódź:
a) zalanie terenu w następstwie podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących lub stojących, 
b) zalanie terenu wskutek deszczu nawalnego, lub
c) spływ wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych;

44) przedstawiciel ustawowy – rodzic sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim albo opiekun ustanowiony dla małolet-
niego przez sąd;

45) przepięcie – nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej;
46) rabunek – zabór ubezpieczonego mienia dokonany:

a) z zastosowaniem przemocy fi zycznej wobec Ubezpieczonego albo groźby natychmiastowego jej użycia lub z doprowa-
dzeniem Ubezpieczonego do stanu nieprzytomności lub bezbronności,

b) z zastosowaniem przemocy fi zycznej lub groźby natychmiastowego jej użycia, wobec osoby posiadającej klucze do domu jedno-
rodzinnego lub mieszkania, wskutek której to przemocy lub groźby sprawca zmusił tę osobę do otworzenia domu jednorodzin-
nego lub mieszkania będącego przedmiotem ubezpieczenia lub w którym znajduje się ubezpieczone wyposażenie, 

c) poprzez przywłaszczenie lub wyłudzenie mienia dokonane z użyciem podstępu wobec osób małoletnich, niedołężnych 
z powodu podeszłego wieku, choroby lub niedorozwoju, w przypadku gdy istnienie podstępu nie budzi wątpliwości 
w świetle przedstawionych dowodów lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu;

47) remont – wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych lub elektrycznych, wykraczających poza zakres bieżącej konserwacji, 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego;

48) rozbudowa – powiększenie powierzchni zabudowanej istniejącego budynku;
49) ruchomości domowe – mienie ruchome, w szczególności:

a) meble, sprzęt zmechanizowany, dywany, odzież, książki, inne przedmioty osobistego użytku oraz zapasy gospodarstwa 
domowego,

b) sprzęt audiowizualny (w tym również anteny telewizyjne i radiowe zainstalowane na zewnątrz domu jednorodzinnego 
lub mieszkania), komputerowy, fotografi czny, instrumenty muzyczne,

c) wyroby ze srebra, złota i platyny, monety, biżuteria, dzieła sztuki, znaczki fi latelistyczne,
d) pieniądze i inne środki płatnicze, papiery wartościowe,
e) rowery, narzędzia gospodarcze, sprzęt turystyczny i sportowy oraz wózki dziecięce i inwalidzkie,
f) części zamienne samochodów, motocykli i motorowerów oraz ich dodatkowe wyposażenie,
g) rośliny doniczkowe oraz psy, koty, ptaki, ryby w akwariach, z wyjątkiem roślin i zwierząt utrzymywanych w celach hodow-

lanych lub handlowych;
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50) sprzęt pływający – następujący sprzęt pływający: łodzie wiosłowe, kajaki wodne, rowery wodne, pontony, skutery wodne, 
jachty żaglowe oraz motorowe;

51) stałe elementy – zamontowane na stałe elementy wyposażenia mieszkania lub domu jednorodzinnego, w szczególności: 
a) wykładziny ścian, podłóg, schodów, sufi tów, słupów trwale związanych z podłożem, 
b) kominki, 
c) schody wewnętrzne, antresole,
d) tynki i powłoki malarskie,
e) podwieszane sufi ty,
f) wewnętrzne ścianki działowe dowolnej konstrukcji,
g) lustra wmontowane w ścianach,
h) zamontowane na stałe: stolarka okienna i drzwiowa wraz z oszkleniami i zamknięciami, kraty okienne i rolety 

antywłamaniowe,
i) wbudowane lub zamontowane na stałe instalacje wraz z oprzyrządowaniem znajdujące się w obrębie budynku lub 

mieszkania: telefoniczna, sieciowa, antenowa (RTV), domofonu, videodomofonu, alarmowa, klimatyzacyjna, monitoru-
jąca lub przeciwpożarowa,

j) wbudowane lub zamontowane na stałe instalacje (elektryczna, gazowa, wodna, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania) 
znajdujące się w obrębie budynku lub mieszkania wraz z ich wyposażeniem w postaci m.in. umywalek, zlewów, wanien, 
kabin prysznicowych, brodzików, pieców, podgrzewaczy wody, gniazd wtyczkowych i włączników, 

k) meble kuchenne wykonane na wymiar wraz z zamontowanym w nich sprzętem zmechanizowanym oraz szafy wbudowa-
ne lub zamontowane na stałe;

 Za stałe elementy wyposażenia uważa się także elementy, o których mowa w lit. a – k, które nie zostały jeszcze wbudowane 
lub zamontowane, pod warunkiem ich zakupu i przechowywania w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym w tym celu;

52) stopień zużycia technicznego – miara utraty wartości ubezpieczonego mienia, wynikająca między innymi z okresu eks-
ploatacji mienia, trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonanych robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, 
sposobu użytkowania, prowadzonej gospodarki remontowej;

53) suma gwarancyjna – w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej określona w umowie ubezpieczenia kwota stanowiąca 
górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela;

54) suma ubezpieczenia – w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz w ubezpieczeniu Assistance 
określona w umowie ubezpieczenia kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela. W przypadku, gdy 
OWU lub umowa ubezpieczenia przewiduje w ramach sumy ubezpieczenia limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu 
określonych szkód objętych ochroną ubezpieczeniową, górną granicę odpowiedzialności za daną szkodę stanowi ustalony 
limit;

55) sytuacja awaryjna – sytuacja, w której ze względu na uszkodzenie lub zatrzaśniecie drzwi, kradzież z włamaniem lub 
rabunek kluczy bądź dewastację zamków w drzwiach wejściowych, konieczna jest pilna interwencja specjalisty w celu umoż-
liwienia Ubezpieczonemu dostępu do miejsca ubezpieczenia;

56) szkoda – w ubezpieczeniu mienia: szkoda rzeczowa; w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej: szkoda rzeczowa lub 
szkoda na osobie;

57) szkoda całkowita w mieszkaniu – naruszenie bądź zniszczenie elementów konstrukcyjnych budynku, w którym znajduje 
się ubezpieczone mieszkanie w stopniu uniemożliwiającym dalsze zamieszkiwanie tego mieszkania bez zagrożenia dla życia 
lub zdrowia lokatorów i nie dające się naprawić lub powodujące unicestwienie mieszkania;

58) szkoda na osobie – w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej: szkoda powstała wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub 
rozstroju zdrowia;

59) szkoda rzeczowa – utrata lub zmniejszenie wartości mienia wskutek jego zniszczenia, uszkodzenia lub zaboru w następstwie 
zdarzeń objętych umową ubezpieczenia. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej szkoda rzeczowa obejmuje także utra-
cone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie jego rzeczy 
lub gdyby nie doznał szkody osobowej; 

60) śnieg – opad atmosferyczny, który swoim ciężarem bezpośrednio oddziałuje na przedmiot ubezpieczenia albo może spo-
wodować przewrócenie się pod wpływem jego ciężaru mienia sąsiedniego na przedmiot ubezpieczenia, powodując szkody 
rzeczowe; 

61) trzęsienie ziemi – naturalne, gwałtowne wstrząsy skorupy ziemskiej;
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62) Ubezpieczający – osoba fi zyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera 
umowę ubezpieczenia z Ubezpieczycielem. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia także na cudzy rachunek;

63) Ubezpieczony – osoba fi zyczna, na rachunek której zawarta została umowa ubezpieczenia, posiadająca mienie będące 
przedmiotem ubezpieczenia na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego (m.in. prawa własności, spółdzielczego prawa 
do lokalu, decyzji administracyjnej lub umowy cywilnoprawnej) oraz osoby bliskie, o ile pozostają z Ubezpieczonym we 
wspólnym gospodarstwie domowym;

64) uderzenie pojazdu – bezpośrednie uderzenie w mienie będące przedmiotem ubezpieczenia, pojazdu silnikowego lub szy-
nowego nie należącego do Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego i nie będącego pod ich kontrolą, a także uderzenie części 
tego pojazdu lub przewożonego nim ładunku;

65) umowa ubezpieczenia – umowa zawarta pomiędzy Ubezpieczycielem i Ubezpieczającym na podstawie niniejszych OWU;
66) unicestwienie – całkowite zniszczenie budynku, budowli lub mieszkania w takim stopniu, że nie jest możliwa ich naprawa 

lub odbudowa, a odtworzenie przedmiotu tego samego rodzaju wymaga usunięcia pozostałości i wzniesienia nowego bu-
dynku, budowli lub mieszkania;

67) upadek statku powietrznego – katastrofa albo przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego 
obiektu latającego, a także upadek ich części lub przewożonego ładunku;

68) urządzenia elektryczne gospodarstwa domowego:
a) zasilane wyłącznie z sieci elektrycznej (bez zasilania akumulatorowego lub bateryjnego): odbiorniki telewizyjne, odtwa-

rzacze DVD i video, zestawy muzyczne,
b) kuchenki (gazowe i elektryczne), pralki, pralko-suszarki, chłodziarki, chłodziarko-zamrażarki, kuchenki mikrofalowe, 

zmywarki;
69) wartość nowa – wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia ubezpieczonego mienia do stanu „jak nowe” lecz nie ulep-

szonego, to jest:
a) dla domów jednorodzinnych, budynków niemieszkalnych, mieszkań, budowli – wartość odpowiadająca kosztom napra-

wy lub odbudowy określona zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych, elektrycznych i instalacyj-
nych, stosowanymi w budownictwie z uwzględnieniem dotychczasowej konstrukcji, wymiarów i standardu wykończenia, 
przy zastosowaniu takich samych lub najbardziej zbliżonych materiałów,

b) dla domów jednorodzinnych w stadium budowy – wartość ustalona z odpowiednim zastosowaniem lit. a) powy-
żej, powiększona o koszt robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, planowanych do wykonania w okresie 
ubezpieczenia,

c) dla wyposażenia – wartość odpowiadająca kosztom remontu, naprawy lub nabycia (wytworzenia) nowego przedmiotu 
takiego samego lub najbardziej zbliżonego rodzaju, tej samej lub najbardziej zbliżonej marki, przy uwzględnieniu 
przeciętnych cen i kosztów montażu obowiązujących na danym terenie;

70) wartość rynkowa mieszkania – wartość odpowiadająca iloczynowi powierzchni użytkowej mieszkania i przeciętnej ceny 
rynkowej 1 m2 w danej miejscowości lub dzielnicy miasta w odniesieniu do mieszkania o podobnych parametrach, standar-
dzie wykończenia i porównywalnym stanie technicznym;

71) wartość rzeczywista – wartość nowa pomniejszona o stopień zużycia technicznego;
72) wniosek o ubezpieczenie – wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia (oferta) składany Ubezpieczycielowi przez Ubezpie-

czającego, zawierający dane dotyczące przedmiotu ubezpieczenia, tj. w szczególności dane na temat miejsca ubezpieczenia 
i Ubezpieczonego, na podstawie których Ubezpieczyciel dokonuje oceny ryzyka. Wniosek o ubezpieczenie może zostać rów-
nież złożony za pomocą środków porozumiewania się na odległość, tj. w czasie rozmowy telefonicznej, przez Internet lub 
w inny sposób zaakceptowany przez Ubezpieczyciela;

74) wyposażenie – ruchomości domowe i stałe elementy;
74) wyposażenie posesji – usytuowane na terenie posesji:

a) obiekty małej architektury: posągi, murki ogrodowe, grille murowane, fontanny, baseny, pergole, altany, przytwierdzone 
do podłoża urządzenia sportowe służące do rekreacji, piaskownice, śmietniki i inne,

b) zamontowane na stałe instalacje: zraszająca, oświetleniowa i inne; 
75) zalanie – bezpośrednie działanie wody lub innych cieczy, polegające na:

a) spowodowanym awarią wydostaniu się wody, pary lub innych płynów z prawidłowo konserwowanych instalacji i urzą-
dzeń domowych wodnych, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnych, itp. znajdujących się wewnątrz ubezpieczonego 
mieszkania lub budynku, bądź poza nim,
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b) cofnięciu się wody lub ścieków z instalacji kanalizacyjnej usytuowanej wewnątrz ubezpieczonego mieszkania lub budyn-
ku, bądź poza nim,

c) nieumyślnym pozostawieniu otwartych kranów lub innych zaworów zamontowanych na instalacji wewnątrz ubez-
pieczonego mieszkania lub budynku, bądź poza nim, w sytuacji udokumentowanej przerwy w dopływie wody 
lub

d) zalaniu wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych oraz zalaniu wodą lub innym płynem przez osoby trzecie; 
76) zamek mechaniczno – elektroniczny – zamek, którego uruchamianie następuje przy zastosowaniu systemu 

elektronicznego;
77) zamek wielopunktowy – zamek powodujący ryglowanie skrzydła drzwi w ościeżnicy w kilku odległych od siebie 

miejscach;
78) zamek wielozastawkowy – zamek posiadający przynajmniej dwie ruchome zastawki służące do blokowania zasuwki zamka. 

Ilość zastawek w zamku można ustalić na podstawie nacięć profi lowanych w kluczu;
79) zapadanie się ziemi – obniżenie terenu z powodu zawalenia się naturalnych, podziemnych, pustych przestrzeni w gruncie;
80) zdarzenie ubezpieczeniowe, wypadek:

a) w ubezpieczeniu mienia – niezależne od woli Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego określone w OWU zdarzenie 
przyszłe i niepewne o charakterze nagłym powodujące szkodę,

b) w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – działanie lub zaniechanie Ubezpieczonego, z którego wynikła szkoda 
osób trzecich. 

Zawarcie umowy ubezpieczenia – początek odpowiedzialności Ubezpieczyciela

§ 4

1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres ubezpieczenia trwający 12 miesięcy.
2. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie informacji podanych przez Ubezpieczającego we wniosku o ubez-

pieczenie, niezbędnych do dokonania przez Ubezpieczyciela oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Informacje te mogą być 
podane przez Ubezpieczającego Ubezpieczycielowi za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w szcze-
gólności telefonu lub Internetu z zastrzeżeniem, że w przypadku składania wniosku o ubezpieczenie za pośrednictwem 
Internetu, Ubezpieczający zobowiązany jest do uprzedniego złożenia oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji regu-
laminu świadczenia przez Ubezpieczyciela usług drogą elektroniczną. Informacje, o których mowa powyżej, obejmują 
w szczególności dane:
1) personalne Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub innych osób zamieszkujących w miejscu ubezpieczenia i mogących z nie-

go korzystać oraz dotyczące ewentualnych zniżek lub zwyżek składek ubezpieczeniowych;
2) dotyczące przedmiotu ubezpieczenia i cech identyfi kacyjnych przedmiotu ubezpieczenia;
3) dotyczące stanu technicznego miejsca ubezpieczenia (w tym zainstalowanych zabezpieczeń antywłamaniowych);
4) inne określone we wniosku o ubezpieczenie.

3. Jeżeli nie umówiono się inaczej umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez Ubezpieczyciela, że 
złożony przez Ubezpieczającego wniosek o ubezpieczenie został zaakceptowany.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się w dniu ustalonym w umowie ubezpieczenia i potwier-
dzonym w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, jednak  nie wcześniej niż od dnia następnego po zawarciu umowy oraz nie 
wcześniej niż dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty.

5. W zakresie ryzyk wymienionych w § 3 pkt 18 i 43 zastosowanie ma okres karencji, w którym odpowiedzialność ubezpieczyciela 
nie rozpoczyna się. Długość okresu karencji  ustala Ubezpieczyciel z Ubezpieczającym w umowie ubezpieczenia.

6. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia wskazanego na polisie jako data początku okresu ubezpieczenia składka lub jej pierwsza rata nie 
zostanie opłacona będzie to oznaczało rezygnację Ubezpieczającego z zawarcia umowy ubezpieczenia.

7. Ubezpieczyciel ma prawo uzależnić rozpoczęcie świadczenia ochrony ubezpieczeniowej od dostarczenia przez Ubezpiecza-
jącego dokumentów wymaganych przez Ubezpieczyciela lub od przeprowadzenia przez Ubezpieczyciela inspekcji miejsca 
ubezpieczenia. W takim przypadku strony uzgadniają w umowie ubezpieczenia, że ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna 
się nie wcześniej niż w dniu następnym po dniu wykonania inspekcji przez Ubezpieczyciela oraz po otrzymaniu do-
kumentów, których dostarczenia żądał Ubezpieczyciel i pod warunkiem zaakceptowania przez Ubezpieczyciela wyniku 
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inspekcji i dostarczonych dokumentów. W takim przypadku Ubezpieczyciel przy lub po zawarciu umowy ubezpieczenia 
uzgadnia z Ubezpieczającym termin wykonania inspekcji miejsca ubezpieczenia lub termin dostarczenia dodatkowych 
dokumentów. 

§ 5

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na cudzy rachunek. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek (na 
rachunek Ubezpieczonego) zarzut mający wpływ na odpowiedzialność Ubezpieczyciela, Ubezpieczyciel może podnieść również przeciw-
ko Ubezpieczonemu. Ubezpieczony może żądać by Ubezpieczyciel udzielił mu informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz OWU 
w zakresie, w jakim dotyczą jego praw i obowiązków.

§ 6

1. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel 
zapytuje w formularzu wniosku albo przed zawarciem umowy w inny sposób. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przed-
stawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. W razie zawarcia przez 
Ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za 
nieistotne.

2. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający obowiązany jest zgłaszać wszystkie zmiany okoliczności wymienionych 
w ustępie poprzedzającym. Ubezpieczający obowiązany jest zawiadamiać o tych zmianach Ubezpieczyciela niezwłocznie po 
otrzymaniu o nich wiadomości. 

3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązki określone w ustępach poprzedzających spoczywają 
zarówno na Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego 
rachunek.

4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem ustępów poprzedzających nie zo-
stały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia ustępów poprzedzających doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwo-
ści przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym.

5. W celu weryfi kacji okoliczności, o których mowa w ust. 1 Ubezpieczyciel uprawniony jest w  czasie trwania umowy ubezpieczenia 
do przeprowadzenia na własny koszt inspekcji miejsca ubezpieczenia, po uzgodnieniu z Ubezpieczającym terminu inspekcji.

Zmiany w trakcie trwania umowy ubezpieczenia

§ 7

1. W przypadku wypłaty odszkodowania z umowy ubezpieczenia mienia lub umowy odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczający, na 
zasadach określonych w niniejszym paragrafi e, może uzupełnić sumę ubezpieczenia lub sumę gwarancyjną. 

2. W przypadku wypłaty odszkodowania Ubezpieczyciel może zaproponować Ubezpieczającemu uzupełnienie sumy ubezpieczenia 
lub sumy gwarancyjnej, o czym informuje go podając wysokość uzupełnienia ww. sumy oraz wysokość dodatkowej składki, której 
zapłata jest wymagana dla skuteczności uzupełnienia sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej. 

3. Ubezpieczający, który otrzymał propozycję uzupełnienia, o której mowa w ust. 2 może wyrazić na to zgodę opłacając dodatkową 
składkę w terminie 7 dni w wysokości wskazanej przez Ubezpieczyciela zgodnie z ust. 2, co skutkuje uzupełnieniem sumy ubez-
pieczenia lub sumy gwarancyjnej od dnia następnego po zapłaceniu dodatkowej składki.

§ 8

W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia, o którym mowa w § 34 ust. 2, zmniejszona suma ubezpieczenia stanowi górną 
granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po dniu zgłoszenia Ubezpieczycielowi przez Ubezpieczającego 
spadku wartości ubezpieczonego mienia lub od dnia następującego po dniu doręczenia Ubezpieczającemu decyzji Ubezpie-
czyciela. 
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Część III
Część IV

Część V

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia – koniec odpowiedzialności Ubezpieczyciela 

§ 9

1. Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni (jeśli jest przedsiębiorcą) lub w terminie 30 dni (jeśli 
nie jest przedsiębiorcą), licząc od daty zawarcia umowy ubezpieczenia. W takim przypadku umowa ubezpieczenia rozwiązuje się 
z dniem doręczenia Ubezpieczycielowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego.

2. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia bez jednoczesnej obecności obu stron przy użyciu środków porozumiewania się na 
odległość. Ubezpieczający będący konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie 
na piśmie w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy albo od dnia doręczenia mu potwierdzenia zawarcia 
umowy wraz z OWU, jeżeli jest to termin późniejszy.

3. Ubezpieczający może w terminie 30 dni od daty wypłaty odszkodowania bądź doręczenia decyzji o odmowie wypłaty odszko-
dowania wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku umowa 
ubezpieczenia rozwiązuje się z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia.

4. Ubezpieczyciel ma prawo wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaistnienia ważnej 
przyczyny. Za przypadki takie uznaje się w szczególności sytuację gdy:
1) Ubezpieczający lub Ubezpieczony uniemożliwia lub znacząco utrudnia Ubezpieczycielowi dokonanie inspekcji miejsca ubez-

pieczenia, w terminie ustalonym przez Ubezpieczyciela i Ubezpieczającego zgodnie z § 4 ust. 7 zdanie ostatnie lub § 6 ust. 
5. W tym przypadku umowa ubezpieczenia rozwiązuje się w chwilą doręczenia Ubezpieczającemu oświadczenia o rozwią-
zaniu umowy, z zastrzeżeniem że umowa może rozwiązać się również automatycznie z chwilą, gdy trzecia próba dokonania 
umówionej inspekcji lub próba umówienia inspekcji stała się nieskuteczna, tj. Ubezpieczający lub Ubezpieczony nie stawił 
się w miejscu i czasie umówionej inspekcji lub odmówił umówienia się na taką inspekcję, pod warunkiem że Ubezpieczyciel 
lub podmiot przez niego upoważniony podczas kontaktu, chociażby telefonicznego, z Ubezpieczającym lub Ubezpieczonym, 
w celu umówienia inspekcji uprzedził go o tym skutku lub 

2) Ubezpieczony w zgłoszeniu szkody jako przyczynę powstania szkody wskazał zdarzenie, które nie było przyczyną szkody 
(w szczególności zdarzenie, które nie miało miejsca) lub umyślnie wskazał szkody, które nie wynikają ze zdarzenia objętego 
umową ubezpieczenia.

5. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się w przypadku nieopłacenia przez Ubezpieczającego kolejnej raty składki w ustalonym ter-
minie – po bezskutecznym upływie terminu 7 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczającego od Ubezpieczyciela wezwania do 
zapłaty zaległej raty składki wraz z informacją o skutkach niezapłacenia składki we wskazanym terminie.

6. Niezależnie od przypadków wskazanych w ust. 1–5 umowa ubezpieczenia rozwiązuje się, a ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
1) z upływem 7 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczonego informacji o wypłacie odszkodowania wyczerpującego całą 

sumę ubezpieczenia lub sumę gwarancyjną, o ile Ubezpieczający w terminie 7 dni od otrzymania takiego powiadomienia 
nie uzupełni sumy ubezpieczenia zgodnie z § 7;

2) z dniem utraty przez Ubezpieczonego tytułu prawnego do miejsca ubezpieczenia;
3) z upływem okresu ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia; 
4) w przypadkach, o których mowa w § 10 ust. 3 i § 11 ust. 7;
5) z chwilą unicestwienia przedmiotu ubezpieczenia, o którym mowa w § 3 pkt 66. 

§ 10

1. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę przedmiotu ubez-
pieczenia. Przeniesienie praw wymaga zgody Ubezpieczyciela.

2. W razie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia przechodzą także obowiązki, jakie ciążyły 
na zbywcy, chyba że strony za zgodą Ubezpieczyciela umówiły się inaczej. Pomimo tego przejścia obowiązków zbywca odpowiada 
solidarnie z nabywcą za zapłatę składki przypadającej za czas do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę. 

3. Jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa 
wygasa z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę. 

4. Przepisy ust. 1–3 nie mają zastosowania do przenoszenia wierzytelności, jakie powstały lub mogą powstać wskutek zajścia 
przewidzianego w umowie wypadku.
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Składka

§ 11

1. Składkę opłaca się według wyboru Ubezpieczającego i akceptacji Ubezpieczyciela jednorazowo bądź w ratach.
2. Termin płatności poszczególnych rat składki określa umowa ubezpieczenia. W przypadku gdy zgodnie z umową ubezpieczenia 

Ubezpieczający jest zobowiązany do zapłaty składki w ratach, opóźnienie w zapłacie dowolnej raty składki w terminie przewidzia-
nym umową ubezpieczenia powoduje natychmiastową wymagalność wszelkich pozostałych rat składki.

3. Za dzień zapłaty składki uznaje się:
1) w przypadku płatności składki przelewem – dzień wpływu kwoty składki na rachunek bankowy Ubezpieczyciela;
2) w przypadku płatności składki za pobraniem pocztowym – dzień dokonania płatności na rzecz podmiotu uprawnionego do 

pobrania kwoty składki;
3) w przypadku płatności składki kartą kredytową – dzień dokonania autoryzacji transakcji.

4. W razie rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem okresu ubezpieczenia, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za 
okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. I

5. Jeżeli nie ustalono inaczej, składka podlegająca zwrotowi wypłacana jest w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku o zwrot 
składki.

6. Składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela według taryfy składek obowiązującej u Ubezpieczyciela 
w dniu składania wniosku o ubezpieczenie z uwzględnieniem w szczególności:
1) przedmiotu ubezpieczenia;
2) sumy ubezpieczenia;
3) zakresu ubezpieczenia;
4) zwyżek taryfowych za:

a) prowadzenie działalności gospodarczej w miejscu ubezpieczenia,
b) wynajem miejsca ubezpieczenia osobom trzecim;

5) obniżek taryfowych za: 
a) dodatkowe zabezpieczenia antywłamaniowe, 
b) jednorazowe objęcie ochroną ubezpieczeniową kilku rodzajów przedmiotów ubezpieczenia,
c) posiadanie innych ubezpieczeń u Ubezpieczyciela,
d) formę płatności składki,
e) zastosowanie podwyższonej franszyzy integralnej,
f) częstość zdarzeń ubezpieczeniowych.

7. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może 
żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż 
od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wy-
powiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli Ubezpieczający nie wypowie umowy ubezpieczenia 
i jednocześnie nie zapłaci składki w podwyższonej wysokości, w wyznaczonym przez Ubezpieczyciela terminie, stosuje się 
odpowiednio zapisy § 9 ust. 5.

§ 12

1. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki za okres w jakim Ubezpieczyciel 
udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

2. Wypłata odszkodowania wyczerpującego całą sumę ubezpieczenia lub sumę gwarancyjną powoduje natychmiastową wymagal-
ność rat składki, których termin płatności przypada po dniu dokonania wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela. Ubez-
pieczyciel ma prawo do potrącenia z kwoty wypłacanego odszkodowania kwoty wszystkich rat składki, które były lub stały się 
wymagalne w związku z wypłatą odszkodowania.
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Część III
Część IV

Część V

Ogólne zasady postępowania związanego z wypłatą odszkodowania

§ 13

1. Po otrzymaniu zawiadomienia o szkodzie Ubezpieczyciel przeprowadza postępowanie w celu ustalenia stanu faktycznego szkody, 
zasadności zgłoszonych roszczeń, wysokości odszkodowania i sposobu rozliczenia szkody.

2. Przedłożone przez Ubezpieczonego dokumenty (rachunki odbudowy lub naprawy oraz kosztorysy) Ubezpieczyciel weryfi kuje 
pod kątem zgodności wysokości kosztów, dotychczasowych wymiarów, zakresu robót i użytych materiałów ze stanem faktycznym 
ustalonym podczas likwidacji szkody. 

3. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie lub świadczenie na podstawie uznania roszczenia, ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.
4. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie lub świadczenie w terminie do 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie. 

Jeśli w tym terminie wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości odszkodowania/świad-
czenia jest niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności 
wyjaśnienie tych okoliczności lub ustalenie wysokości odszkodowania/świadczenia było możliwe, jednakże bezsporna część jest 
wypłacana zgodnie z terminem określonym na wstępie.

5. Ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania w części lub w całości w przypadku niespełnienia wymogów zabez-
pieczenia mienia określonych w § 39, jeżeli niespełnienie wymogów przyczyniło się do powstania szkody lub zwiększenia jej 
rozmiaru czy wysokości.

6. Jeśli odszkodowanie lub świadczenie nie przysługuje, Ubezpieczyciel informuje o tym na piśmie Ubezpieczonego, uprawnionego 
lub osobę przez niego wskazaną w terminach określonych w ust. 4 powołując się na podstawy prawne uzasadniające odmowę 
wypłaty odszkodowania.

§ 14

1. Zarówno Ubezpieczający jak i Ubezpieczyciel mogą powoływać rzeczoznawców w celu ustalenia przyczyny i wysokości szkody.
2. W razie rozbieżności pomiędzy opiniami rzeczoznawców, Ubezpieczający i Ubezpieczyciel mogą powołać wspólnego rzeczoznawcę 

w celu ustalenia przyczyn i wysokości szkody, przedstawiając mu do wglądu dotychczasowe ekspertyzy. Opinia wydana przez takiego 
rzeczoznawcę jest wiążąca dla stron, chyba że rażąco narusza zasady wydawania takich opinii lub zawiera wewnętrzne sprzeczności.

3. Każda ze stron umowy ubezpieczenia ponosi koszty rzeczoznawcy, którego powołała. Koszty rzeczoznawcy, o którym mowa w ust. 
2 powyżej, ponoszą obie strony umowy ubezpieczenia po połowie.

Roszczenia regresowe 

§ 15

1. Z dniem wypłaty przez Ubezpieczyciela odszkodowania, roszczenia Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej 
za szkodę przechodzą z mocy prawa na Ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania. Jeżeli Ubezpieczyciel po-
krył tylko część szkody, Ubezpieczonemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniami 
Ubezpieczyciela.

2. Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia Ubezpieczonego przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspól-
nym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.

§ 16

1. W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest zabezpieczyć możność dochodze-
nia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę.

2. Ubezpieczony obowiązany jest udzielić Ubezpieczycielowi wszelkiej pomocy dostarczając informacje oraz dokumenty niezbędne 
do skutecznego dochodzenia roszczeń regresowych. 

3. Jeżeli Ubezpieczony bez zgody Ubezpieczyciela zrzekł się roszczenia przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę albo 
je ograniczył, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania lub je odpowiednio zmniejszyć. Jeżeli zrzeczenie się lub 
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ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione po zapłaceniu przez Ubezpieczyciela odszkodowania, wówczas Ubezpieczyciel może 
zażądać od Ubezpieczonego zwrotu – zależnie od okoliczności – całości lub części wypłaconego odszkodowania. 

4. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zaspokojenie lub uznanie przez Ubezpieczonego roszczenia o naprawienie 
szkody objętej ubezpieczeniem, nie ma skutków prawnych względem Ubezpieczyciela, jeżeli Ubezpieczyciel nie wyraził na to uprzedniej 
zgody.

Wyłączenia wspólne

§ 17

1. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 
1) wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem postanowień § 44 ust. 2;
2) wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. 

2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem:
1) działań wojennych, wszelkiego rodzaju zamieszek lub rozruchów, strajków;
2) aktów terroryzmu;
3) działania materiałów rozszczepialnych;
4) decyzji administracyjnej wydanej na podstawie odrębnych przepisów.

3. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody górnicze w rozumieniu prawa górniczego.

Prawa i obowiązki stron

§ 18

1. W razie zajścia wypadku, Ubezpieczający obowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia 
oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, między innymi wezwać straż pożarną oraz zawiadomić jednostkę policji, 
o ile zachodzi taka potrzeba (w szczególności w przypadku kradzieży z włamaniem oraz rabunku).

2. Jeżeli Ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w ust. 1, Ubezpieczyciel 
jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.

3. Ubezpieczyciel obowiązany jest w granicach sumy ubezpieczenia, zwrócić koszty wynikłe z zastosowania środków, o których mowa 
w ust. 1, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.

4. Ubezpieczający obowiązany jest nie dokonywać zmian w miejscu szkody do czasu oględzin i likwidacji szkody przez przedstawi-
ciela Ubezpieczyciela, chyba że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie lub zmniejszenia 
rozmiaru szkody. Ubezpieczyciel nie może powoływać się na ten zakaz, jeżeli nie rozpoczął czynności likwidacyjnych w terminie 
7 dni roboczych od dnia uzyskania wiadomości o wypadku lub w innym terminie uzgodnionym z Ubezpieczonym.

5. Ubezpieczający obowiązany jest udzielić przedstawicielowi Ubezpieczyciela pomocy i wyjaśnień w uzyskaniu informacji odnośnie 
okoliczności zajścia wypadku i powstania szkody, jej przedmiotu i wysokości. 

§ 19

1. W zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczający jest zobowiązany do zawiadomienia Ubez-
pieczyciela o zaistniałym zdarzeniu ubezpieczeniowym w terminie 48 godzin od chwili, w której dowiedział się o jego zajściu. 

2. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w razie zajścia zdarzenia mogącego spowodować roszczenia ze strony 
poszkodowanej osoby trzeciej Ubezpieczający zobowiązany jest:
1) bezzwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni powiadomić Ubezpieczyciela o zgłoszeniu roszczenia przez poszkodowanego, 

choćby zostało ono dopiero wstępnie sformułowane i nie miało formy pisemnej;
2) bezzwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania pozwu powiadomić Ubezpieczyciela o wystąpieniu poszkodo-

wanego na drogę sądową z roszczeniem o odszkodowanie.
3. Ubezpieczony może powiadomić Ubezpieczyciela o zdarzeniu ubezpieczeniowym, o którym mowa w ust. 1 i 2 również 

telefonicznie. 
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§ 20

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w razie zajścia zdarzenia mogącego spowodować roszczenia ze strony poszkodo-
wanej osoby trzeciej, Ubezpieczający dodatkowo zobowiązany jest:

1) starać się o ustalenie okoliczności zdarzenia ubezpieczeniowego;
2) udzielić Ubezpieczycielowi wszelkich wyjaśnień, dostarczyć dostępne mu dowody potrzebne do ustalenia okoliczności zda-

rzenia ubezpieczeniowego i rozmiaru szkody oraz umożliwić przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego okoliczności 
zdarzenia;

3) współpracować z Ubezpieczycielem w ramach toczącego się postępowania sądowego dotyczącego roszczeń w stosun-
ku do Ubezpieczonego objętych odpowiedzialnością Ubezpieczyciela na podstawie umowy ubezpieczenia odpowie-
dzialności cywilnej, w szczególności nie oponować przeciwko wstąpieniu Ubezpieczyciela do sprawy w charakterze 
interwenienta;

4) dostarczyć Ubezpieczycielowi orzeczenie sądu w terminie umożliwiającym zajęcie stanowiska co do wniesienia środka 
odwoławczego. 

§ 21

1. W zakresie ubezpieczenia Assistance w celu skorzystania ze świadczeń objętych umową ubezpieczenia Assistance, o których 
mowa w § 49, Ubezpieczający powinien przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie niezwłocznie, nie później 
niż w terminie 48 godzin od chwili zajścia zdarzenia, skontaktować się telefonicznie z Centrum Alarmowym i podać następujące 
informacje:
1) imię, nazwisko i adres zamieszkania;
2) numer polisy i okres ubezpieczenia wskazany na polisie;
3) numer telefonu, pod którym Centrum Alarmowe może skontaktować się z Ubezpieczonym lub Ubezpieczającym lub inną 

osobą wskazaną przez Ubezpieczającego;
4) krótki opis zdarzenia ubezpieczeniowego oraz rodzaj potrzebnej pomocy.
 Aktualne numery telefoniczne Centrum Alarmowego znajdują się na polisie, a ponadto Ubezpieczyciel informację o nich 

udostępnia na swojej stronie internetowej www.libertydirect.pl.
2. Po stwierdzeniu przez Ubezpieczyciela, iż zdarzenie jest objęte ubezpieczeniem Assistance, Ubezpieczający, w razie bezpośrednie-

go kontaktu z Centrum Alarmowym lub z wyznaczonym przez Ubezpieczyciela usługodawcą, zobowiązany jest: 
1) okazać dokument tożsamości;
2) podać wszelkie informacje potrzebne do realizacji usług assistance oraz do późniejszej likwidacji szkody.

3. Jeżeli Ubezpieczający mimo zachowania należytej staranności z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł skontaktować się 
telefonicznie z Centrum Alarmowym i na własny koszt skorzystał z usług assistance, powinien poinformować Centrum Alarmowe 
o tym fakcie w terminie 7 dni od dnia, kiedy skontaktowanie z Ubezpieczycielem stało się możliwe. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 roszczenie Ubezpieczonego zostanie rozpatrzone po przedłożeniu dokumentów wska-
zujących na zasadność roszczenia i wysokość świadczenia, m.in. dokumentacji potwierdzającej poniesione koszty tj. oryginałów 
rachunków i oryginałów dowodów ich zapłaty.

§ 22

1. W przypadku naruszenia przez Ubezpieczającego z winy umyślnej lub z rażącego niedbalstwa obowiązków, o których mowa 
w § 18 ust. 4 i 5, § 19, § 20, § 21 Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się 
do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. 

2. Skutki braku zawiadomienia Ubezpieczyciela o wypadku stosownie do § 19 i § 21 nie następują, jeżeli Ubezpieczyciel w ter-
minach, o których mowa w tych postanowieniach OWU otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego 
wiadomości. 

3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek wszystkie obowiązki, o których mowa w §§ 18 – 21 i ich skutki, 
o których mowa w niniejszym § 22, obciążają także Ubezpieczonego, chyba że Ubezpieczony nie wie o zawarciu umowy na jego 
rachunek. 
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§ 23

Ubezpieczyciel jest zobowiązany:
1) do poinformowania Ubezpieczającego i Ubezpieczonego o otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego ochroną 

ubezpieczeniową w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, jeżeli nie są oni osobami występującymi z zawiado-
mieniem, oraz do podjęcia w tym terminie postępowania dotyczącego ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności 
zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania lub świadczenia, a także poinformowania Ubezpieczającego, Ubezpieczo-
nego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia – pisemnie lub w inny sposób, na który wyrazili zgodę – jakie dokumenty 
są potrzebne do ustalenia odszkodowania, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania; 

2) jeżeli w terminach określonych w § 13 ust. 4 Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania lub świadczenia – do pisemnego 
zawiadomienia osoby zgłaszającej roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub części; 

3) do pisemnego poinformowania osoby występującej z roszczeniem o tym, że odszkodowanie lub świadczenie nie przysługuje 
lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu w terminach, o których mowa w § 13 ust. 4, ze 
wskazaniem na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania 
lub świadczenia. Informacja ta powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej; 

§ 24

1. W razie uzyskania informacji o przedmiotach zaginionych, skradzionych lub zrabowanych, których utrata jest objęta ochroną 
ubezpieczeniową, Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest zawiadomić o tym niezwłocznie policję i Ubezpieczyciela 
oraz uczestniczyć w czynnościach zmierzających do rozpoznania i odzyskania tych przedmiotów. 

2. Jeżeli Ubezpieczony odzyskał przedmioty w stanie niezmienionym, Ubezpieczyciel wolny jest od obowiązku wypłaty odszkodo-
wania, a w razie gdy odszkodowanie zostało wypłacone, Ubezpieczony jest obowiązany niezwłocznie zwrócić Ubezpieczycielowi 
wypłaconą kwotę. W razie odzyskania przedmiotów w stanie uszkodzonym lub niekompletnym, zwrotowi na rzecz Ubezpieczycie-
la podlega kwota odpowiadająca wartości odzyskanych przedmiotów ustalona na dzień ich odzyskania.
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CZĘŚĆ II 

UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA 
I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Przedmiot ubezpieczenia

§ 25

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych mogą być znajdujące się na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następujące kategorie mienia:
1) mury, to jest: 

a) dom jednorodzinny (w tym również w stadium budowy),
b) budynek niemieszkalny na posesji bez domu jednorodzinnego,
c) mieszkanie;

2) wyposażenie.
2. O ile nie umówiono się inaczej, w ramach umowy ubezpieczenia, której przedmiotem jest ubezpieczenie:

1) domu jednorodzinnego – ubezpieczone są oprócz domu jednorodzinnego także znajdujące się w chwili zawierania umowy 
w miejscu ubezpieczenia wskazanym na polisie budynki niemieszkalne oraz budowle;

2) budynku niemieszkalnego na posesji bez domu jednorodzinnego – ubezpieczone są oprócz budynku niemieszkalnego także 
znajdujące się w chwili zawierania umowy w miejscu ubezpieczenia wskazanym na polisie budowle.

3. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia, której przedmiotem jest budynek niemieszkalny na posesji bez domu jednorodzinne-
go jest jednoczesne objęcie ochroną ubezpieczeniową domu jednorodzinnego lub wyposażenia.

4. Domy jednorodzinne i mieszkania, w których części prowadzona jest przez Ubezpieczonego działalność gospodarcza lub zawodo-
wa oraz wyposażenie, które się w nich znajduje mogą być przedmiotem ubezpieczenia wyłącznie pod warunkiem poinformowania 
Ubezpieczyciela, przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o wyżej wymienionym sposobie korzystania z takiego domu jednoro-
dzinnego lub mieszkania. 

5. W ramach ubezpieczenia domu jednorodzinnego w stadium budowy, ochroną ubezpieczeniową objęte są również – poza kon-
strukcją materiałową budynku – materiały budowlane, instalacyjne, elektryczne przeznaczone do wbudowania lub zamontowania, 
składowane w obrębie posesji.

§ 26

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 w umowie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, której  przedmiotem jest wy-
posażenie, ubezpieczeniem objęte jest wyposażenie będące własnością (współwłasnością) Ubezpieczonego, znajdujące się w 
domu jednorodzinnym lub mieszkaniu wskazanym na polisie, w tym również w domu jednorodzinnym lub mieszkaniu nie 
będącym własnością Ubezpieczonego, a znajdującym się w jego posiadaniu na podstawie umowy najmu lub innej umowy 
cywilnoprawnej albo decyzji administracyjnej.

2. W przypadku gdy ubezpieczone wyposażenie znajduje się w domu jednorodzinnym lub mieszkaniu niebędącym własno-
ścią Ubezpieczonego, a znajdującym się w jego posiadaniu na podstawie umowy najmu lub innej umowy cywilnoprawnej 
albo decyzji administracyjnej, w ramach ubezpieczenia wyposażenia ochroną nie są objęte stałe elementy tego domu lub 
mieszkania.

3. Ponadto w umowie ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 przedmiotem ubezpieczenia są ruchomości domowe znajdujące się 
w pomieszczeniach gospodarczych poza mieszkaniem, w pomieszczeniach gospodarczych poza domem jednorodzinnym oraz 
w garażu wolnostojącym. 

4. Przedmiotem ubezpieczenia w umowie ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 są również ruchomości domowe znajdujące się 
czasowo w posiadaniu Ubezpieczonego, jeżeli zostały mu wypożyczone lub oddane do używania pod warunkiem, że fakt wypoży-
czenia lub oddania do używania został udowodniony.
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Zakres ubezpieczenia

§ 27

1. W umowie ubezpieczenia, której przedmiotem jest mieszkanie, dom jednorodzinny, budynek niemieszkalny na posesji bez domu 
jednorodzinnego Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w następstwie:
1) zdarzeń losowych: ognia, piorunu, eksplozji, upadku statku powietrznego, dymu i sadzy, powodzi, śniegu, gradu, huraganu, 

zalania, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, uderzenia pojazdu, trzęsienia ziemi, huku ponaddźwiękowego;
2) przepięcia;
3) dewastacji;
4) akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami ubezpieczeniowymi objętymi ochroną ubezpieczeniową. 

2. W przypadku wystąpienia awarii, o której mowa w § 3 pkt 75 lit. a), Ubezpieczyciel pokrywa również koszty poszukiwania i usu-
nięcia przyczyny powstania awarii, z wyłączeniem kosztów napraw wyposażenia instalacyjnego (pieców, bojlerów, podgrzewaczy, 
itp.), jeżeli jego zniszczenie lub uszkodzenie nie wynika z tej awarii.

3. Postanowienia ust. 2 nie naruszają zapisu § 30 ust. 1. 

§ 28

W umowie ubezpieczenia, której przedmiotem jest dom jednorodzinny w stadium budowy, Ubezpieczyciel odpowiada za szkody 
powstałe w następstwie:

1) zdarzeń losowych wymienionych w § 27 ust. 1 pkt 1;
2) akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami ubezpieczeniowymi objętymi ochroną ubezpieczeniową.

§ 29

1. W umowie ubezpieczenia, której przedmiotem jest wyposażenie Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w następstwie:
1) zdarzeń losowych wymienionych w § 27 ust.1 pkt 1;
2) kradzieży z włamaniem, z zastrzeżeniem ust. 2 – 4; 
3) rabunku;
4) przepięcia;
5) dewastacji;
6) stłuczenia (rozbicia) ubezpieczonych przedmiotów w wyniku zdarzeń ubezpieczeniowych innych niż określone w pkt 1–5;
7) akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami ubezpieczeniowymi objętymi ochroną ubezpieczeniową. 

2. Ubezpieczyciel odpowiada za szkodę spowodowaną przez kradzież z włamaniem, pod warunkiem, że dom jednorodzinny lub 
mieszkanie było należycie zabezpieczone zgodnie z umową ubezpieczenia, w tym zgodnie z § 39 OWU oraz gdy zachowały się 
widoczne ślady świadczące o dokonaniu lub próbie kradzieży z włamaniem ubezpieczonego mienia.

3. Ponadto w umowie ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w wyniku kradzieży 
z włamaniem w wyposażeniu znajdującym się na zabudowanych tarasach lub balkonach pod warunkiem, że zabudowane tarasy 
lub balkony spełniają wymagania dotyczące zabezpieczeń antywłamaniowych, określone w § 39 ust. 1.

4. Postanowienia, o których mowa w ust. 3, nie dotyczą anten telewizyjnych i radiowych, zainstalowanych na zewnątrz domu jedno-
rodzinnego lub mieszkania.

§ 30

1. Ubezpieczyciel w granicach sumy ubezpieczenia pokrywa również poniesione i udokumentowane przez Ubezpieczonego koszty związane z:
1) zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego zagrożenia działaniem zdarzenia ubezpieczeniowego;
2) akcją ratowniczą (gaszeniem, rozbiórką, ewakuacją, dozorem, itp.), jeżeli ratunek miał na celu zmniejszenie szkody lub 

niedopuszczenie do jej zwiększenia.
2. Ubezpieczyciel w granicach sumy ubezpieczenia, pokrywa poniesione i udokumentowane koszty uprzątnięcia miejsca szkody, 

łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku.
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Wyłączenia odpowiedzialności 

§ 31

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe wskutek:
1) błędów konstrukcyjnych w ubezpieczonym mieniu zaistniałych zarówno na etapie projektu jak i wykonawstwa;
2) systematycznego zawilgocenia pomieszczeń z powodu nieszczelności instalacji wodnej, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnej, klimaty-

zacji lub niewłaściwej wentylacji pomieszczeń, w tym również kondensacji wilgoci zawartej w powietrzu na powierzchni rur lub ścian; 
3) przenikania wód gruntowych;
4) pęknięcia rur i wyposażenia instalacyjnego z powodu zamarznięcia wody lub innej cieczy, jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpie-

czony nie dopełnił należytej staranności w utrzymaniu odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach;
5) zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych poprzez niezabezpieczone albo niezamknięte okna, drzwi lub inne 

otwory, jeżeli obowiązek ich zamknięcia lub zabezpieczenia należał do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego; 
6) zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych, innych niż deszcz nawalny, poprzez dach, ściany, balkony, tarasy, okna 

wskutek ich wadliwej konserwacji, jeżeli obowiązek ich konserwacji należał do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego; 
7) opadów atmosferycznych – w zakresie szkód w ruchomościach domowych znajdujących się na balkonach, tarasach i loggiach 

z wyłączeniem anten telewizyjnych i radiowych, zainstalowanych na zewnątrz budynku mieszkalnego lub mieszkania;
8) przemarzania elementów konstrukcyjnych budynków lub budowli;
9) zapadania się ziemi powstałego w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi;
10) pokrycia elewacji ubezpieczonego budynku lub budowli graffi  ti; 
11) wymiany lub wymontowania ubezpieczonego przedmiotu;
12) zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy;
13) eksplozji spowodowanej przez Ubezpieczonego niezależnie od celu jakim się kierował, jak również eksplozji w silnikach 

spalinowych będącej efektem ich normalnego funkcjonowania;
14) dewastacji spowodowanej przez osoby trzecie, które za przyzwoleniem Ubezpieczonego przebywały w miejscu 

ubezpieczenia;
15) zdarzeń zaistniałych przed okresem ubezpieczenia.

§ 32

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte następujące ruchomości domowe:
1) karty płatnicze i kredytowe;
2) dzieła sztuki i przedmioty wytworzone przed rokiem 1945;
3) dokumenty i rękopisy;
4) metale szlachetne w złomie i sztabach;
5) nieoprawione kamienie szlachetne i syntetyczne nie stanowiące wyrobu użytkowego;
6) przedmioty służące do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, z zastrzeżeniem postanowień § 25 ust. 4;
7) dane i dokumenty przechowywane w jednostkach centralnych komputerów i wymiennych nośnikach danych;
8) ruchomości domowe znajdujące się w domach jednorodzinnych w stadium budowy oraz w budynkach o palnej konstrukcji;
9) szkło stanowiące wyposażenie lub element sprzętu audiowizualnego, komputerowego, fotografi cznego oraz urządzeń elek-

trycznych gospodarstwa domowego; 
10) szyby, przedmioty szklane i płyty kamienne przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu ubezpieczenia; 
11) pojazdy silnikowe, przyczepy, łodzie motorowe, skutery wodne;
12) rośliny i zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych lub handlowych.

§ 33

1. Ubezpieczyciel nie odpowiada ponadto za szkody:
1) w tunelach foliowych, szklarniach, barakowozach, przyczepach kempingowych ; 
2) w nagrobkach cmentarnych; 
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3) w obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki;
4) obiektach budowlanych wybudowanych bez wymagalnych zezwoleń;
5) w obiektach budowlanych powstałe na skutek powodzi, jeżeli w miejscu ubezpieczenia powódź wystąpiła więcej niż 2 razy w 

ciągu 10 lat przed zawarciem umowy ubezpieczenia;
6) w budynkach o palnej konstrukcji;
7) w mieniu, jeżeli w miejscu ubezpieczenia w czasie zdarzenia ubezpieczeniowego prowadzona jest działalność gospodarcza 

typu: handel hurtowy lub produkcja, handel chemikaliami lub paliwami, lakiernictwo, stolarstwo, sprzedaż lub naprawa 
samochodów, działalność rolnicza;

8) w mieniu  zgromadzonym w miejscu ubezpieczenia, w odniesieniu do którego występują przerwy w zamieszkiwaniu dłuższe 
niż 3 miesiące;

9) w przypadku gdy miejsce ubezpieczenia w chwili szkody pozostawało niezamieszkane od dłużej niż 2 miesięcy – w odnie-
sieniu do mieszkania i domu jednorodzinnego;

10) w przypadku gdy miejsce ubezpieczenia w chwili szkody pozostawało nieużytkowane od dłużej niż 2 miesięcy – w odniesie-
niu do budynku niemieszkalnego na posesji bez domu jednorodzinnego oraz budynku jednorodzinnego w stadium budowy. 
Przez użytkowanie miejsca ubezpieczenia w rozumieniu niniejszego postanowienia należy rozumieć stałe korzystanie z niego 
w sposób umożliwiający nadzór nad nim;

11) w pieniądzach i środkach płatniczych innych niż karty płatnicze i kredytowe, papierach wartościowych, przedmiotach ze 
srebra, złota i platyny, znaczkach fi latelistycznych, biżuterii – polegające na ich zaginięciu w czasie akcji ratowniczej;

12) w materiałach budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych – powstałe wskutek składowania niezgodnego z zaleceniami producenta;
13) nie przekraczające kwoty 200 zł – w odniesieniu do murów i 100 zł – w odniesieniu do wyposażenia (franszyza integralna).

2. W przypadku, gdy Ubezpieczony będący właścicielem ubezpieczonego domu jednorodzinnego lub mieszkania nie mieszka w nim 
na stałe lub oddaje go do używania osobie trzeciej, lecz w domu jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym znajduje się mienie 
będące jego własnością, ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte wyposażenie.

3. Z zastrzeżeniem § 26 ust. 3 w pomieszczeniach gospodarczych poza mieszkaniem, pomieszczeniach gospodarczych poza domem 
jednorodzinnym oraz w garażach wolnostojących ochroną ubezpieczeniową nie są objęte następujące ruchomości domowe:
1) sprzęt audiowizualny, komputerowy, fotografi czny, instrumenty muzyczne;
2) przedmioty ze srebra, złota i platyny, monety, biżuteria, dzieła sztuki, znaczki fi latelistyczne;
3) papiery wartościowe, pieniądze i środki płatnicze inne niż karty płatnicze i kredytowe.

4. Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów:
1) użycia dźwigu w celu dokonania wymiany lub naprawy ubezpieczonego mienia; 
2) wykonania napisów reklamowych i informacyjnych oraz ozdób znajdujących się na ubezpieczonych przedmiotach; 
3) pokrycia oszkleń folią wszelkiego rodzaju.

Suma ubezpieczenia

§ 34

1. Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający z Ubezpieczycielem w umowie ubezpieczenia, w pełnych tysiącach złotych, odrębnie 
dla murów i wyposażenia, określonych zgodnie z § 25 ust. 1. 

2. Jeżeli w okresie ubezpieczenia nastąpi spadek wartości mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia, Ubezpieczający może 
żądać odpowiedniego zmniejszenia sumy ubezpieczenia. Zmniejszenia sumy ubezpieczenia może z tej samej przyczyny dokonać 
jednostronnie Ubezpieczyciel, zawiadamiając o tym jednocześnie Ubezpieczającego.

3. Zmniejszenie sumy ubezpieczenia pociąga za sobą zmniejszenie składki począwszy od dnia pierwszego tego miesiąca, w którym 
Ubezpieczający zażądał zmniejszenia sumy ubezpieczenia lub w którym Ubezpieczyciel zawiadomił Ubezpieczającego o jedno-
stronnym zmniejszeniu tej sumy. 

§ 35

O ile nie umówiono się inaczej w ramach sumy ubezpieczenia dotyczącej mienia wymienionego w § 25 ust. 2 obowiązują następujące 
limity odpowiedzialności
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1) dla budynków niemieszkalnych – 50 000 zł;
2) dla budowli – 50 000 zł.

§ 36

1. Z zastrzeżeniem ust. 2-4 w ramach sumy ubezpieczenia dotyczącej wyposażenia ustanawia się następujące limity odpowiedzial-
ności Ubezpieczyciela:
1) z tytułu szkód w sprzęcie audiowizualnym (w tym również w antenach telewizyjnych i radiowych zainstalowanych na zewnątrz 

domu jednorodzinnego lub mieszkania), komputerowym, fotografi cznym oraz instrumentach muzycznych – w wysokości 
70% sumy ubezpieczenia;

2) z tytułu szkód w stałych elementach – w wysokości 70% sumy ubezpieczenia;
3) z tytułu szkód w przedmiotach ze srebra, złota i platyny, monetach, biżuterii, dziełach sztuki oraz znaczkach fi latelistycznych 

– w wysokości 10% sumy ubezpieczenia;
4) z tytułu szkód w mieniu służącym do działalności gospodarczej lub zawodowej – w wysokości 10% sumy ubezpieczenia; 
5) z tytułu szkód w pieniądzach i środkach płatniczych innych niż karty płatnicze i kredytowe – w wysokości 5% sumy ubezpieczenia;
6) z tytułu szkód w papierach wartościowych – w wysokości 5% sumy ubezpieczenia;
7) z tytułu szkód w ruchomościach domowych w czasowym posiadaniu – w wysokości 10 % sumy ubezpieczenia; 
8) z tytułu stłuczenia (rozbicia), o którym mowa w § 29 ust. 1 pkt 6 – w wysokości 5% sumy ubezpieczenia.
9) z tytułu szkód w zwierzętach i roślinach, o których mowa w § 3 pkt 49 ppkt g – w wysokości 10% sumy ubezpieczenia.

2. Jeśli dany przedmiot ubezpieczenia kwalifi kuje się do więcej niż jednej grupy, spośród określonych w ust. 1, górną granicą odpo-
wiedzialności Ubezpieczyciela jest najniższy limit spośród tych limitów wymienionych w ust. 1.

3. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia ruchomości domowych w pomieszczeniach gospodarczych poza 
mieszkaniem, w pomieszczeniach gospodarczych poza domem jednorodzinnym oraz w garażu wolnostojącym stanowi kwota 
odpowiadająca 10% sumy ubezpieczenia ustalonej dla wyposażenia. 

4. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu szkód powstałych w następstwie przepięcia, o którym mowa w § 29 ust. 1 pkt 4 
ograniczona jest do wysokości 10% sumy ubezpieczenia.

§ 37

1. Po wypłacie odszkodowania suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Ubezpieczający może uzupełnić sumę ubezpieczenia stosownie do postanowień § 7.

Wymogi w zakresie zabezpieczenia mienia

§ 38

1. Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest:
1) przestrzegać obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
2) przeprowadzać konserwacje i okresowe remonty w ubezpieczonym mieniu;
3) stosować właściwe środki ochronne w celu zabezpieczenia instalacji wodnych i centralnego ogrzewania przed mrozem;
4) zamknąć, opróżnić z wody i utrzymywać opróżnione instalacje wodne i centralnego ogrzewania w obiektach nieużywanych 

i niedozorowanych lub czasowo nieczynnych;
5) wykonywać niezwłocznie wszelkie inwestycje i naprawy niezbędne dla utrzymania stanu technicznego mienia na poziomie 

zapewniającym prawidłowe działanie instalacji, co najmniej w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
2. W razie naruszenia z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa obowiązków, o których mowa w ust. 1, Ubezpieczyciel 

wolny jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.

§ 39

1. Dom jednorodzinny i mieszkanie uważa się za należycie zabezpieczone, jeżeli spełnione zostały łącznie następujące warunki:
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1) z zastrzeżeniem ust. 3 każde drzwi zewnętrzne prowadzące do domu jednorodzinnego lub mieszkania były zamknięte co 
najmniej na dwa zamki wielozastawkowe lub na jeden zamek wielopunktowy, bądź na zamek mechaniczno–elektroniczny;

2) oszklone drzwi zewnętrzne prowadzące do domu jednorodzinnego lub mieszkania nie były zaopatrzone w zamki, które 
można otworzyć bez użycia klucza przez otwór wybity w szybie;

3) drzwi zewnętrzne, okna, drzwi balkonowe i tarasowe znajdowały się w należytym stanie technicznym i były tak umocowane, 
osadzone i zamknięte, że wyłamanie ich lub wyważenie nie było możliwe bez pozostawienia widocznych śladów stanowią-
cych dowód użycia siły lub narzędzi;

4) w ścianach i stropach nie było otworów umożliwiających wydostanie przedmiotów bez włamania; nie dotyczy to otworów 
na kondygnacjach powyżej parteru (z wyjątkiem drzwi balkonowych), jeżeli nie ma do tych otworów dostępu z położonych 
pod nimi lub obok nich przybudówek, balkonów, tarasów, schodów lub zamontowanych na stałe drabinek;

5) klucze (inne urządzenia otwierające) od zamków były w wyłącznym posiadaniu Ubezpieczonego lub innej osoby uprawnio-
nej do ich przechowywania.

2. Pomieszczenie gospodarcze poza domem jednorodzinnym lub mieszkaniem uważa się za należycie zabezpieczone, jeżeli spełnione 
zostały łącznie warunki wymienione w ust. 1 z tym, że drzwi zewnętrzne prowadzące do pomieszczenia gospodarczego powinny 
być zamknięte co najmniej na jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową. 

3. Garaże w domach jednorodzinnych oraz garaże wolnostojące uważa się za należycie zabezpieczone, jeżeli spełnione zostały 
łącznie warunki wymienione w ust. 1 z tym, że drzwi zewnętrzne prowadzące do garażu lub garażu wolnostojącego powinny 
być zamknięte co najmniej na jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową. Za równorzędne zamknięcie drzwi 
garażowych uznaje się także zamek mechaniczno – elektroniczny.

Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania

§ 40

1. W przypadku wystąpienia szkody objętej odpowiedzialnością Ubezpieczyciela na podstawie umowy ubezpieczenia mienia od 
ognia i innych zdarzeń losowych wysokość szkody ustalana jest zgodnie z poniższymi zasadami:
1) dla domów jednorodzinnych (w tym również w stadium budowy), budynków niemieszkalnych, budowli 

a) według wysokości kosztów określonych w § 3 pkt 69 lit. a),
b) według wysokości kosztów określonych w § 3 pkt 71 – w odniesieniu do elementów mienia starszych niż 25 lat w chwili 

szkody;
2) dla mieszkań:

a) w przypadku szkody całkowitej – według wartości rynkowej określonej w § 3 pkt 70, 
b) w przypadku szkody częściowej – według wysokości kosztów określonych w § 3 pkt 69 lit. a);

3) dla wyposażenia:
b)  według wysokości kosztów określonych w § 3 pkt 69 lit. c), 
c) według wysokości kosztów określonych w § 3 pkt 71 – w odniesieniu do mienia starszego niż 5 lat w momencie 

szkody.
2. W odniesieniu do ruchomości domowych wysokość szkody ustala się – w przypadku szkody:

1) w pieniądzach – według ich nominalnej wartości. Pieniądze stanowiące walutę obcą, przelicza się na złote polskie według 
średniego kursu danej waluty ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu powstania szkody, a jeśli w dniu powstania 
szkody nie był ogłaszany kurs średni NBP – według ostatniego kursu ogłoszonego przed tym dniem;

2) w monetach – według wartości złomu, chyba że monety te stanowią prawny środek płatniczy, a ich nominalna wartość jest 
wyższa od wartości złomu. Za wysokość szkody przyjmuje się wówczas wartość nominalną tych monet;

3) w czekach – według potwierdzonej kwoty zrealizowanego czeku;
4) w papierach wartościowych będących przedmiotem obrotu giełdowego – według ceny giełdowej w dniu powstania szkody, 

pomniejszonej o prowizję maklerską;
5) w akcjach na okaziciela nie będących przedmiotem obrotu giełdowego – według wartości księgowej przypadającej na jedną 

akcję na dzień sporządzenia bilansu za okres obrachunkowy poprzedzający dzień powstania szkody;
6) w obligacjach nie będących przedmiotem obrotu giełdowego – według wartości nominalnej powiększonej o wartość opro-

centowania należnego na dzień powstania szkody;



 22 Część II – Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Część I
Część II

Część III
Część IV

Część V

7) w zwierzętach – według przeciętnej wartości zwierzęcia tej samej rasy, tego samego gatunku, ustalonej na podstawie cen 
występujących w handlu w dniu powstania szkody, powiększonej o ewentualne koszty uśpienia z konieczności;

8) w roślinach doniczkowych – według przeciętnej wartości rośliny doniczkowej tego samego gatunku i odmiany oraz takiej 
samej lub podobnej wielkości, ustalonej na podstawie cen występujących w handlu w dniu powstania szkody.

3. W razie nieudokumentowania kosztów naprawy przedmiotu szkody, jako wysokość szkody, przyjmuje się określony procentowo 
w porozumieniu z Ubezpieczonym lub przez rzeczoznawcę ubytek wartości przedmiotu szkody.

§ 41

1. Ubezpieczyciel ustala należne odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wysokości poniesionej szkody z uwzględnieniem zasad 
określonych w ust. 2.

2. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania:
1) uwzględnia się: 

a) wartość pozostałości,
b) w przedmiotach stanowiących komplet lub tworzących jedną całość – ubytek wartości, jakiemu uległa całość lub kom-

plet pod warunkiem, że nie ma możliwości rekonstrukcji całości lub kompletu przez zakup, dorobienie lub uzupełnienie 
utraconych elementów;

2) nie uwzględnia się:
a) wartości naukowej, kolekcjonerskiej, artystycznej, zabytkowej czy amatorskiej ubezpieczonego mienia, 
b) kosztów wynikających z braku części zamiennych lub materiałów potrzebnych do przywrócenia stanu istniejącego przed 

szkodą z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 1 lit. b).

§ 42

1. Wysokość odszkodowania ustala się według:
1) ogólnodostępnych publikacji cenowych o zasięgu ogólnopolskim opracowanych przez przedsiębiorstwa wyspecjalizowane 

w zakresie budownictwa; ustalenie wysokości odszkodowania na podstawie powołanych publikacji następuje między innymi 
w przypadku:
a) niepodejmowania przez Ubezpieczonego odbudowy lub naprawy zniszczonego lub uszkodzonego mienia,
b) braku rachunków, o których mowa w pkt 2, 
c) braku kosztorysu, o którym mowa w pkt 3;

2) rachunków potwierdzających koszty odbudowy lub naprawy, przedłożonych przez Ubezpieczonego w terminie 12 miesięcy 
od dnia powstania szkody;

3) kosztorysu odbudowy lub naprawy dokonanej przez Ubezpieczonego systemem gospodarczym, przedłożonego w terminie 12 
miesięcy od dnia powstania szkody;

4) ceny 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania dla szkody całkowitej w mieszkaniu ustalonej według zasad określonych w § 3 pkt 70.
2. Wysokość odszkodowania ustala się na podstawie przeciętnych cen z dnia powstania szkody, za wyjątkiem szkód udokumentowa-

nych rachunkiem odbudowy lub naprawy albo kosztorysem. 

§ 43

1. Koszty, o których mowa w § 18 ust. 3 łącznie z odszkodowaniem nie mogą przewyższyć sumy ubezpieczenia określonej dla zagro-
żonych zniszczeniem lub objętych akcją ratunkową poszczególnych składników mienia. Ograniczenie to nie dotyczy sytuacji, gdy 
wyżej wymienione koszty zostały poniesione przez Ubezpieczonego na polecenie Ubezpieczyciela. 

2. W przypadku, gdy koszty, o których mowa w § 18 ust. 3 dotyczą mienia ubezpieczonego i nieubezpieczonego, Ubezpieczyciel 
pokrywa poniesione przez Ubezpieczonego koszty w takiej proporcji, w jakiej pozostaje wartość mienia ubezpieczonego do łącz-
nej wartości mienia ubezpieczonego i nieubezpieczonego. Jeżeli ustalenie proporcji nie jest możliwe Ubezpieczyciel pokryje 50% 
poniesionych kosztów.

3. Koszty, o których mowa w § 30 ust. 2 nie mogą przewyższyć 5% wysokości należnego odszkodowania.
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CZĘŚĆ III

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
CYWILNEJ 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§ 44

1. Na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania lub użytkowania budynku lub mieszkania 
Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonemu, gdy w związku z użytkowaniem miejsca ubezpieczenia, w na-
stępstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) jest on zgodnie z prawem zobowiązany do naprawienia szkody na 
osobie bądź szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej.

2. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej również w przypadku wyrządzenia szkód na osobie bądź szkód rzeczowych 
wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.

3. Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest wystąpienie szkody w okresie ubezpieczenia i zgłoszenie roszczeń przez po-
szkodowanego przed upływem okresu ich przedawnienia.

4. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego ustalonej na podstawie 
powszechnie obowiązującego prawa, z zastrzeżeniem postanowień OWU. 

5. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawierana jest jednocześnie z umową ubezpieczenia mienia od ognia i innych 
zdarzeń losowych, za wyjątkiem umowy ubezpieczenia domu jednorodzinnego w stadium budowy.

§ 45

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 zakresem ochrony na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania 
lub użytkowania budynku lub mieszkania objęte są w szczególności szkody powstałe z tytułu:
1) użytkowania miejsca ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia, w tym za szkody wyrządzone posiadaczom innych 

mieszkań w następstwie nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów w urządzeniach wodno-kanalizacyjnych lub zalania 
z innych przyczyn, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność;

2) wykonywania czynności życia codziennego przez Ubezpieczonego;
3) użytkowania wózka inwalidzkiego;
4) posiadania zwierząt domowych;
5) wyrzucenia, wylania lub spadnięcia jakiegokolwiek przedmiotu z mieszkania lub domu jednorodzinnego zajmowanego przez 

Ubezpieczonego;
6) zawalenia się budynków, budowli, znajdujących się na posesji będącej w samoistnym posiadaniu Ubezpieczonego lub ode-

rwania się ich części;
7) nie utrzymywania w należytym stanie chodnika przylegającego do ubezpieczonej posesji.

2. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody rzeczowe lub szkody na osobie wyrządzone przez pomoc domową przy wyko-
nywaniu prac zleconych przez Ubezpieczonego w zakresie czynności życia codziennego. 

3. Wszystkie szkody będące następstwem tego samego zdarzenia ubezpieczeniowego uważa się za następstwa jednego wypadku 
ubezpieczeniowego niezależnie od liczby poszkodowanych i momentu powstania szkody oraz przyjmuje się, że miały miejsce 
w chwili powstania pierwszej szkody. 

Wyłączenia odpowiedzialności

§ 46

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
1) wyrządzone przez Ubezpieczonego osobie bliskiej lub pomocy domowej podczas wykonywania przez nią powierzonych czyn-

ności w gospodarstwie domowym albo wyrządzone przez te osoby Ubezpieczonemu;
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2) wyrządzone przez Ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub pod wpływem narkotyków, środ-
ków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii, chyba że stan nietrzeźwości, stan po użyciu alkoholu, zażycie narkotyków, substancji odurzających, substancji 
psychotropowych lub środków zastępczych nie miał wpływu na zaistnienie zdarzenia ubezpieczeniowego;

3) wynikające z uczestnictwa Ubezpieczonego w bójce, z wyłączeniem przypadku obrony koniecznej;
4) związane z wykonywaniem zawodu, prowadzeniem działalności gospodarczej lub posiadaniem gospodarstwa rolnego;
5) wyrządzone przez zwierzęta hodowlane, w tym również pszczoły, jeżeli pasieka Ubezpieczonego liczy więcej niż pięć uli;
6) z tytułu których przysługuje odszkodowanie z obowiązkowych umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
7) wynikłe z posiadania lub użytkowania broni palnej lub białej;
8) wynikłe z uprawiania narciarstwa i sportów walki oraz użytkowania sprzętu pływającego;
9) wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych;

10) wyrządzone w środowisku przez jego zanieczyszczenie oraz w drzewostanie lasów i parków;
11) powstałe wskutek powolnego działania czynnika termicznego, chemicznego, biologicznego lub innego podobnie działającego czynnika;
12) powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej, promieni laserowych, maserowych, promieniowania jonizującego, pola 

magnetycznego lub elektromagnetycznego, lub skażenia radioaktywnego;
13) polegające na zapłacie wszelkiego rodzaju kar pieniężnych, grzywien sądowych i kar administracyjnych, mandatów, podat-

ków, należności publicznoprawnych;
14) związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte zakresem szkody na osobie oraz związane z naruszeniem praw 

własności intelektualnej;
15) powstałe w mieniu powierzonym, w tym także w mieniu służbowym, z którego Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy 

najmu, dzierżawy, użyczenia, przechowania lub innej podobnej formy (np. leasingu);
16) wyrządzone w związku z posiadaniem, kierowaniem lub używaniem pojazdów mechanicznych;
17) wyrządzone przez pomoc domową czynnościami nie mieszczącymi się w zakresie jej obowiązków wynikających z umowy 

o pracę lub umowy cywilnoprawnej;
18) polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie pieniędzy i innych środków płatniczych, biżuterii, papierów wartościo-

wych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz znaczków fi latelistycznych i monet;
19) nie przekraczające kwoty 100 zł;
20) wynikające z umów.

Suma gwarancyjna

§ 47

1. Suma gwarancyjna stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela z umowy ubezpieczenia wynosi 20 000 zł. 
2. Suma gwarancyjna określona jest na jedno i na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia.
3. W ramach sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel jest obowiązany do: 

1) pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Ubezpieczonego za zgodą Ubezpieczyciela w celu usta-
lenia okoliczności lub rozmiaru szkody;

2) pokrycia niezbędnych kosztów obrony sądowej przed roszczeniem poszkodowanego, o ile Ubezpieczony koszty te poniósł na 
polecenie Ubezpieczyciela; 

3) pokrycia kosztów mediacji lub postępowania pojednawczego prowadzonego w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszko-
dowawczymi, o ile Ubezpieczyciel polecił Ubezpieczonemu prowadzenie takiej mediacji lub postępowania.

4. Każdorazowa wypłata odszkodowania lub kosztów, o których mowa w ust. 3, powoduje zmniejszenie sumy gwarancyjnej o wy-
płaconą kwotę.

5. Po wypłacie odszkodowania Ubezpieczający może uzupełnić zmniejszoną sumę gwarancyjną w trybie określonym w § 7. 
6. Jeżeli tytułem odszkodowania za szkody na osobie przysługują poszkodowanemu zarówno świadczenia jednorazowe jak i renty, 

Ubezpieczyciel zaspokaja je z obowiązującej sumy gwarancyjnej w następującej kolejności:
1) świadczenie jednorazowe;
2) renty czasowe;
3) renty dożywotnie.
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CZEŚĆ IV

 UBEZPIECZENIE ASSISTANCE 

Przedmiot ubezpieczenia

§ 48

1. Przedmiotem ubezpieczenia są świadczone przez Ubezpieczyciela za pośrednictwem Centrum Alarmowego na rzecz Ubezpieczo-
nego następujące usługi assistance:
1) zorganizowanie i pokrycie kosztów pobytu zastępczego oraz transportu i dozoru mienia, o których mowa w § 49 ust. 1;
2) zorganizowanie i pokrycie kosztów interwencji w miejscu ubezpieczenia, o których mowa w § 49 ust. 2 – 5.

2. Organizację usług assistance, o których mowa w ust. 1 zapewnia Centrum Alarmowe.
3. Umowa ubezpieczenia assistance może zostać zawarta tylko jednocześnie z umową ubezpieczenia domu jednorodzinnego, miesz-

kania lub wyposażenia. 

Zakres ubezpieczenia 

§ 49

1. Na podstawie umowy ubezpieczenia assistance w przypadku, gdy wskutek wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń objętych ochro-
ną w ramach umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, której przedmiotem jest dom jednorodzinny, 
mieszkanie lub wyposażenie, miejsce ubezpieczenia zostało uszkodzone i nie nadaje się do dalszego zamieszkania, Ubezpieczy-
ciel jest zobowiązany do:
1) zorganizowania i pokrycia kosztów pobytu Ubezpieczonego w hotelu lub miejscu tymczasowego pobytu – do kwoty 500 zł 

na jedną ubezpieczoną osobę w okresie ubezpieczenia; 
2) zorganizowania i pokrycia kosztów transportu Ubezpieczonego wraz z podręcznym bagażem do hotelu lub miejsca tymczasowe-

go pobytu, o którym mowa w pkt 1 i z powrotem – do kwoty 100 zł na jedną ubezpieczoną osobę w okresie ubezpieczenia;
3) zorganizowania i pokrycia kosztów transportu mienia Ubezpieczonego do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – do kwoty 500 zł w okresie ubezpieczenia;
4) zorganizowania i pokrycia kosztów dozoru miejsca ubezpieczenia, jeżeli zachodzi konieczność odpłatnego dozoru niezabez-

pieczonego mienia pod nieobecność Ubezpieczonego – do kwoty 300 zł w okresie ubezpieczenia.
2. W przypadku, gdy wskutek wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń objętych ochroną w ramach umowy ubezpieczenia mienia 

od ognia i innych zdarzeń losowych, której przedmiotem jest dom jednorodzinny, mieszkanie lub wyposażenie, występuje re-
alne ryzyko utraty lub dalszego uszkodzenia ubezpieczonego mienia, a także w sytuacji awaryjnej, Ubezpieczyciel zobowiązuje 
się do zorganizowania i pokrycia kosztów interwencji (dojazdu do miejsca ubezpieczenia oraz robocizny) niżej wymienionych 
specjalistów:
1) ślusarza;
2) elektryka;
3) hydraulika;
4) szklarza;
5) technika urządzeń grzewczych;
6) dekarza;
7) stolarza. 

3. Koszty wymienione w ust. 2 pokrywane są do kwoty 500 zł za jedną interwencję, ale nie więcej niż za 3 interwencje w okresie 
ubezpieczenia w odniesieniu do takiego samego specjalisty. 

4. W razie awarii urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowego Ubezpieczyciel zobowiązuje się do zorganizowania i pokrycia 
kosztów dojazdu do miejsca ubezpieczenia oraz robocizny odpowiedniego specjalisty. W przypadku braku technicznej możliwości 
wykonania naprawy w miejscu ubezpieczenia Ubezpieczyciel pokrywa także koszty transportu uszkodzonego urządzenia z miejsca 
ubezpieczenia do serwisu i z powrotem.
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5. Koszty wymienione w ust. 4 pokrywane są do kwoty 500 zł za jedną interwencję, ale nie więcej niż za 3 interwencje w okresie 
ubezpieczenia.

§ 50

1. Limity kwotowe wymienione w § 49 stanowią górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za wszystkie zdarzenia objęte 
ochroną w zakresie ubezpieczenia assistance, powstałe w okresie ubezpieczenia.

2. Koszty materiałów i części zamiennych związanych ze świadczeniem usług wymienionych w § 49 ust. 2 – 5 refundowane są 
w ramach odszkodowania z ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, jeżeli jest ono należne na podstawie 
umowy ubezpieczenia lub Ubezpieczony ponosi je we własnym zakresie, jeżeli szkoda nie jest objęta ochroną w ramach umowy 
ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 

Wyłączenia odpowiedzialności 

§ 51

1. Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiekolwiek szkody na osobie lub mieniu zaistniałe w trakcie lub w związku ze świadczonymi 
usługami assistance.

2. Odpowiedzialność w zakresie jakości i sposobu wykonania usług oraz odpowiedzialność cywilną za zorganizowane przez Ubezpie-
czyciela usługi assistance, określone w § 49 ponoszą każdorazowo bezpośredni usługodawcy. 

3. Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego przed powiadomieniem Centrum Alarmowego, chyba 
że powiadomienie i uzyskanie zgody Centrum Alarmowego, w terminie określonym w § 21 ust. 1 nie było możliwe z przyczyn 
niezależnych od Ubezpieczonego. 

4. Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są zdarzenia, które zaszły w związku ze szkodami powstałymi wskutek przenika-
nia wód gruntowych.

5. Z zakresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela polegającej na świadczeniu usług, o których mowa w § 49 ust. 2 i 4 wyłączone 
są:
1) usługi elektryka świadczone w związku z uszkodzeniami żarówek i bezpieczników;
2) usługi świadczone w związku z uszkodzeniami podziemnych rur instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych 

oraz podziemnych linii energetycznych oraz wszystkich tych instalacji, za naprawę lub konserwację których odpowiada 
administracja budynku, w którym znajduje się ubezpieczone mieszkanie lub właściwe służby pogotowia technicznego, 
wodno-kanalizacyjnego, gazowego lub energetycznego;

3) usługi związane z uszkodzeniami urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowego, maszyn i urządzeń służących do prowa-
dzenia działalności gospodarczej oraz ich podłączenia do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej;

4) usługi związane z uszkodzeniami urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowego, maszyn i urządzeń objętych w momencie 
szkody gwarancją producenta;

5) usługi związane z uszkodzeniami, o istnieniu których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział przed zawarciem umowy 
ubezpieczenia assistance;

6) usługi do wykonania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:

1) nie udzielenie świadczeń objętych zakresem ubezpieczenia assistance z powodu działania siły wyższej; 
2) ewentualne opóźnienia zaistniałe z przyczyn zewnętrznych, niezależnych od Ubezpieczyciela, mogących powodować niewy-

konanie lub nienależyte wykonanie świadczenia objętego zakresem ubezpieczenia assistance.
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CZĘŚĆ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uprawnienia Ubezpieczyciela

§ 52

Ubezpieczyciel jest uprawniony do żądania – przed zawarciem, a także po zawarciu umowy ubezpieczenia, w szczególności w czasie 
likwidacji szkody – udokumentowania danych stanowiących podstawę do oceny ryzyka ubezpieczeniowego i ustalania warunków 
zawarcia umowy ubezpieczenia (np. zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia od poprzedniego Ubezpieczyciela) oraz ma prawo do 
wglądu do księgi wieczystej, oryginałów dokumentów stwierdzających źródło pochodzenia i podstawę nabycia mienia, a także do innych 
dokumentów (np. faktura zakupu, umowa sprzedaży, dokumenty potwierdzające zamontowanie zabezpieczeń antywłamaniowych 
wymaganych przy zawieraniu umowy ubezpieczenia).

Wznowienie umowy ubezpieczenia

§ 53

1. Ubezpieczyciel ma prawo do zaproponowania Ubezpieczającemu zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny 12 miesięczny okres 
ubezpieczenia, zgodnie z procedurą opisaną w ust. 2 – 5 poniżej.

2. Ubezpieczyciel przesyła Ubezpieczającemu, przed rozwiązaniem dotychczas obowiązującej umowy ubezpieczenia, propozycję 
umowy ubezpieczenia zawierającą w szczególności:
1) nową wysokość składki;
2) termin płatności składki;
3) sumy ubezpieczenia;
4) informacje dotyczące ryzyka ubezpieczeniowego związanego z nową umową ubezpieczenia, wynikające z oświadczeń złożo-

nych przez Ubezpieczającego przy zawieraniu pierwszej umowy ubezpieczenia oraz danych dotyczących tego ryzyka uzyska-
nych przez Ubezpieczyciela w toku wykonywania dotychczas obowiązującej umowy ubezpieczenia (umów ubezpieczenia).

3. Umowa ubezpieczenia na warunkach określonych w propozycji umowy ubezpieczenia przesłanej przez Ubezpieczyciela Ubezpie-
czającemu zgodnie z ust. 2 zostanie zawarta w dniu, w którym Ubezpieczający zapłacił składkę lub jej pierwszą ratę w wysokości 
wskazanej w propozycji umowy ubezpieczenia pod warunkiem, iż składka ta została zapłacona w terminie wskazanym w propo-
zycji umowy ubezpieczenia.

4. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w trybie wskazanym w ust. 3 Ubezpieczyciel wystawia i doręcza Ubezpieczającemu 
polisę potwierdzającą zawarcie nowej umowy ubezpieczenia.

5. Ubezpieczający, opłacając składkę w wysokości zgodnej z propozycją umowy ubezpieczenia, potwierdza prawdziwość wszystkich 
informacji dotyczących ryzyka ubezpieczeniowego (wskazanych w ust. 2 pkt 4) przedstawionych przez Ubezpieczyciela w propo-
zycji umowy ubezpieczenia, przesłanej przez Ubezpieczyciela Ubezpieczającemu zgodnie z ust. 2.

Rozpatrywanie skarg i zażaleń

§ 54

1. Reklamacje, skargi lub zażalenia związane z zawieraniem lub wykonywaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający, Ubezpieczo-
ny lub uprawniony z umowy ubezpieczenia może zgłaszać bezpośrednio do Dyrektora Sprzedaży i Marketingu Ubezpieczyciela na 
adres siedziby Ubezpieczyciela.

2. Ubezpieczyciel udziela odpowiedzi na skargę lub zażalenie na piśmie w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
3. Spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy powszechne właściwe albo według przepisów o właściwości ogólnej, albo 

sądy właściwe dla siedziby lub miejsca zamieszkania Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 
Ponadto spory wynikające z umowy ubezpieczenia mogą być rozstrzygane na drodze pozasądowej.
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Postanowienia końcowe

§ 55

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia i wyjaśnienia kierowane do Ubezpieczyciela mogą być skutecznie dokonywane drogą 
pisemną lub elektroniczną oraz w rozmowie telefonicznej. Są one rejestrowane i archiwizowane przez Ubezpieczyciela.

2. Ubezpieczony i Ubezpieczający jest zobowiązany do informowania Ubezpieczyciela o każdej zmianie swojego adresu, nato-
miast Ubezpieczyciel zamieszcza informację o swoim aktualnym adresie w pismach wysyłanych do Ubezpieczającego lub 
Ubezpieczonego. 

3. Jeśli którykolwiek podmiot (osoba) określony w ustępach powyżej nie wykonał obowiązku poinformowania o zmianie adresu 
zgodnie z ust. 2, to pisma doręczone na poprzedni podany przez ten podmiot (osobę) adres uważa się za skutecznie doręczone.  

4. W relacjach Ubezpieczyciela z Ubezpieczającymi i Ubezpieczonymi stosuje się język polski.
5. Niniejsze OWU wchodzą w życie z dniem 29 listopada 2010 roku i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych od dnia 

29 listopada 2010 roku.

Michał Kwieciński
Dyrektor Generalny

Rafał Karski
Dyrektor 

Sprzedaży i Marketingu

Mariusz Kozłowski
Dyrektor

Zarządzania Produktami 
i Aktuariatu
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