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§ 1

1. Ogólne warunki ubezpieczenia PZU DOM Plus (zwane da-
lej o.w.u.), majà zastosowanie do umów ubezpieczenia za-
wieranych przez Powszechny Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spó∏k´
Akcyjnà zwanà dalej PZU SA z osobami fizycznymi.

2. W ramach o.w.u. Ubezpieczajàcy mo˝e ubezpieczyç:
1) mienie od ognia i innych zdarzeƒ losowych;
2) odpowiedzialnoÊç cywilnà w ˝yciu prywatnym;
3) nast´pstwa nieszcz´Êliwych wypadków;
4) szklane przedmioty od st∏uczenia;
5) koszty najmu lokalu zast´pczego lub pobytu w hotelu;
6) roÊliny od zdarzeƒ losowych;
7) assistance.

3. Warunkiem zawarcia umowy w zakresie ubezpieczenia:
odpowiedzialnoÊci cywilnej w ˝yciu prywatnym, nast´pstw
nieszcz´Êliwych wypadków, szklanych przedmiotów od
st∏uczenia i assistance jest ubezpieczenie budynku miesz-
kalnego, lokalu mieszkalnego lub ruchomoÊci domowych
i sta∏ych elementów od ryzyk wymienionych w § 5 i § 11. 

4. Warunkiem zawarcia umowy w zakresie ubezpieczenia
kosztów najmu lokalu zast´pczego lub pobytu w hotelu
oraz ubezpieczenia roÊlin od zdarzeƒ losowych jest jedno-
czesne ubezpieczenie budynku mieszkalnego lub lokalu
mieszkalnego.

5. W porozumieniu z Ubezpieczajàcym do umowy ubezpie-
czenia mogà byç wprowadzone postanowienia dodatkowe
lub odmienne od uregulowaƒ o.w.u.

6. PZU SA zobowiàzany jest przedstawiç Ubezpieczajàcemu
ró˝nic´ mi´dzy treÊcià umowy, a o.w.u. w formie pisemnej
przed zawarciem umowy. W razie niedope∏nienia tego obo-
wiàzku PZU SA nie mo˝e powo∏ywaç si´ na ró˝nic´ nieko-
rzystnà dla Ubezpieczajàcego lub Ubezpieczonego. Posta-
nowienia nie stosuje si´ do umów ubezpieczenia zawiera-
nych w drodze negocjacji.

7. W razie wprowadzenia do umowy ubezpieczenia postano-
wieƒ dodatkowych lub odmiennych, o.w.u. majà zastoso-
wanie w zakresie nieuregulowanym tymi postanowieniami.

8. W sprawach nieuregulowanych w o.w.u. lub w umowie
ubezpieczenia zastosowanie majà odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz stosowne przepisy prawa polskie-
go. 

9. Umowa ubezpieczenia mo˝e byç zawarta na cudzy rachu-
nek. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cu-
dzy rachunek (na rachunek Ubezpieczonego) zarzut majà-
cy wp∏yw na odpowiedzialnoÊç PZU SA, PZU SA mo˝e
podnieÊç równie˝ przeciwko Ubezpieczonemu. Ubezpie-
czony mo˝e ˝àdaç by PZU SA udzieli∏ mu informacji o po-
stanowieniach zawartej umowy oraz o.w.u. w zakresie,
w jakim dotyczà jego praw i obowiàzków. 

10. Umowa ubezpieczenia jest niewa˝na, je˝eli zajÊcie przewi-
dzianego w umowie zdarzenia ubezpieczeniowego nie jest
mo˝liwe. Obj´cie ubezpieczeniem okresu poprzedzajàce-
go zawarcie umowy jest bezskuteczne, je˝eli w chwili za-
warcia umowy którakolwiek ze stron wiedzia∏a lub przy za-
chowaniu nale˝ytej starannoÊci mog∏a si´ dowiedzieç, ˝e
wypadek zaszed∏ lub ˝e odpad∏a mo˝liwoÊç jego zajÊcia
w tym okresie. 

§ 2

Przez u˝yte w o.w.u. okreÊlenia nale˝y rozumieç:
1) akty terroryzmu – wszelkiego rodzaju dzia∏ania indywidu-

alne lub grupowe skierowane przeciwko ludnoÊci lub mie-

niu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludnoÊci,
dezorganizacji ˝ycia publicznego, transportu publicznego,
zak∏adów us∏ugowych lub wytwórczych – dla osiàgni´cia
skutków ekonomicznych, politycznych lub spo∏ecznych;

2) alarm – elektroniczny system wizualno-dêwi´kowy o dzia-
∏aniu lokalnym lub z powiadamianiem sta∏ego adresata
alarmu; 

3) bójka – starcie trzech albo wi´cej osób wzajemnie zadajà-
cych sobie razy, z których ka˝da wyst´puje w podwójnym
charakterze – jako napadni´ty i napastnik;

4) budowla – nast´pujàce obiekty budowlane:
a) wiata,
b) szopa, 
c) ogrodzenie posesji wraz z bramà, otwieranà r´cznie lub

sterowaniem radiowym i jej wyposa˝eniem instalacyjnym,
d) nawierzchnie placów i podjazdów;

5) budynek – obiekt budowlany trwale zwiàzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocà przegród budowla-
nych, posiadajàcy fundamenty i dach oraz w szczególno-
Êci:
a) wyk∏adziny Êcian, pod∏óg, schodów, sufitów, s∏upów

trwale zwiàzane z pod∏o˝em, 
b) kominki, 
c) schody wewn´trzne, antresole,
d) tynki i pow∏oki malarskie,
e) podwieszane sufity,
f) wewn´trzne Êcianki dzia∏owe dowolnej konstrukcji,
g) lustra wmontowane w Êcianach,
h) zamontowane na sta∏e: stolark´ okiennà i drzwiowà

wraz z oszkleniami i zamkni´ciami, kraty okienne i role-
ty antyw∏amaniowe,

i) wbudowane lub zamontowane na sta∏e instalacje wraz
z oprzyrzàdowaniem znajdujàce si´ w obr´bie budynku
lub lokalu: telefonicznà, sieciowà, antenowà (RTV), do-
mofonu, videodomofonu, alarmowà, klimatyzacyjnà,
monitorujàcà lub przeciwpo˝arowà,

j) wbudowane lub zamontowane na sta∏e instalacje (elek-
trycznà, gazowà, wodnà, kanalizacyjnà, centralnego
ogrzewania) znajdujàce si´ w obr´bie budynku lub lo-
kalu wraz z ich wyposa˝eniem w postaci m.in. umywa-
lek, zlewów, wanien, kabin prysznicowych, brodzików,
pieców, podgrzewaczy wody, gniazd wtyczkowych
i w∏àczników, 

k) meble kuchenne wykonane na wymiar wraz z zamonto-
wanym w nich sprz´tem zmechanizowanym oraz szafy
wbudowane lub zamontowane na sta∏e;

6) budynek mieszkalny – budynek jednorodzinny w zabudo-
wie pojedynczej, bliêniaczej lub szeregowej lub wieloro-
dzinny przeznaczony na cele mieszkalne b´dàcy przed-
miotem: 
a) prawa w∏asnoÊci (wspó∏w∏asnoÊci),
b) prawa do domu jednorodzinnego w spó∏dzielni miesz-

kaniowej;
7) budynek niemieszkalny – gara˝ wolnostojàcy, budynek

inwentarski i budynek magazynowy;
8) budynek o palnej konstrukcji – budynek posiadajàcy:

a) Êciany zewn´trzne drewniane, z wy∏àczeniem przypad-
ku Êcian drewnianych o wykoƒczeniu elewacyjnym in-
nym ni˝ drewniane np. elewacja z tynku, ok∏adzin typu
siding, lub 

b) pokrycie dachowe z drewnianych gontów, trzciny, s∏o-
my;

9) budynek w stadium budowy – budynek nowo wznoszo-
ny, a tak˝e rozbudow´ lub nadbudow´ budynku istniejàce-
go, przy czym przyjmuje si´, ˝e: 
a) rozpocz´cie budowy nast´puje z chwilà podj´cia prac

przygotowawczych na terenie budowy, w szczególno-
Êci: wytyczenia geodezyjnego budynku w terenie, wy-
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konania niwelacji terenu, zagospodarowania terenu budowy wraz
z budowà tymczasowych obiektów, wykonania przy∏àczy do sieci
infrastruktury technicznej na potrzeby budowy,

b) zakoƒczenie budowy nast´puje w momencie pierwszego za-
mieszkania w przypadku budynku mieszkalnego lub rozpocz´cia
u˝ytkowania w przypadku pozosta∏ych budynków;

10) Centrum Dyspozycyjne PZU – Centrum Dyspozycyjne Êwiadczàce
us∏ugi assistance okreÊlone w niniejszych warunkach na rzecz Ubez-
pieczonego, czynne 24 godziny na dob´ przez 7 dni w tygodniu, do któ-
rego Ubezpieczony (lub osoba wyst´pujàca w jego imieniu) zobowiàza-
ny jest zg∏osiç zaistnia∏e zdarzenie obj´te ochronà ubezpieczeniowà;

11) choroba przewlek∏a – chorob´ o d∏ugotrwa∏ym przebiegu, trwajàcà
zwykle miesiàcami lub latami, stale lub okresowo leczonà;

12) deszcz nawalny – deszcz o wspó∏czynniku wydajnoÊci co najmniej
4 ustalonym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej; przy
braku mo˝liwoÊci uzyskania odpowiednich informacji z IMGW wystà-
pienie deszczu nawalnego stwierdza si´ na podstawie stanu faktycz-
nego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania bàdê w bezpoÊrednim
sàsiedztwie;

13) dewastacja – umyÊlne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego
mienia przez osoby trzecie;

14) dodatkowe zabezpieczenia antyw∏amaniowe –
a) alarm,
b) zamki w drzwiach zewn´trznych, prowadzàcych do lokalu miesz-

kalnego lub budynku mieszkalnego, posiadajàce atest potwier-
dzajàcy ich zwi´kszonà odpornoÊç na w∏amanie,

c) drzwi antyw∏amaniowe posiadajàce atest potwierdzajàcy ich
zwi´kszonà odpornoÊç na w∏amanie,

d) zamontowane na oknach, drzwiach balkonowych, tarasowych i in-
nych cz´Êciach oszklonych ˝aluzje posiadajàce atest potwierdza-
jàcy ich zwi´kszonà odpornoÊç na w∏amanie lub kraty, lub

e) okna i przeszklone drzwi tarasowe i balkonowe posiadajàce atest
potwierdzajàcy ich zwi´kszonà odpornoÊç na w∏amanie;

15) dym i sadza – produkty spalania unoszàce si´ w powietrzu, wskutek
wystàpienia poza miejscem ubezpieczenia ryzyka ognia, powodujàce
zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego przedmiotu,

16) eksplozja – gwa∏townà zmian´ stanu równowagi uk∏adu z jednocze-
snym wyzwoleniem si´ gazów, py∏ów lub pary, wywo∏anym ich w∏aÊci-
woÊcià rozprzestrzeniania si´. W odniesieniu do naczyƒ ciÊnienio-
wych i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania szkody za
spowodowanà eksplozjà jest, aby Êciany tych naczyƒ i zbiorników
uleg∏y rozdarciu w takich rozmiarach, i˝ wskutek ujÊcia gazów, py∏ów,
pary lub cieczy nastàpi∏o nag∏e wyrównanie ciÊnieƒ. Za spowodowa-
ne eksplozjà uwa˝a si´ te˝ szkody powsta∏e wskutek implozji, pole-
gajàce na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu pró˝niowego ciÊnieniem
zewn´trznym;

17) gara˝ wolnostojàcy – budynek przeznaczony do parkowania pojaz-
dów;

18) grad – opad atmosferyczny sk∏adajàcy si´ z bry∏ek lodu;
19) huk ponaddêwi´kowy – fala uderzeniowa wytworzona przez statek po-

wietrzny poruszajàcy si´ z pr´dkoÊcià wi´kszà od pr´dkoÊci dêwi´ku;
20) huragan – wiatr o pr´dkoÊci nie mniejszej ni˝ 24 m/s ustalanej przez

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, którego dzia∏anie wyrzà-
dza masowe szkody. W przypadku braku mo˝liwoÊci uzyskania opinii
IMGW wystàpienie huraganu stwierdza si´ na podstawie stanu fak-
tycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania bàdê w bezpo-
Êrednim sàsiedztwie;

21) kradzie˝ z w∏amaniem – zabór cudzego mienia w celu przyw∏asz-
czenia, którego sprawca dokona∏ albo usi∏owa∏ dokonaç po usuni´ciu
– przy u˝yciu si∏y i narz´dzi – istniejàcych zabezpieczeƒ, zamocowaƒ
lub otwarciu zabezpieczeƒ kluczem lub innym urzàdzeniem otwierajà-
cym, który sprawca zdoby∏ przez kradzie˝ z w∏amaniem z innego lo-
kalu albo w wyniku rabunku;

22) krwotok Êródczaszkowy – wynaczynienie krwi do jamy czaszki mó-
zgowej;

23) lawina – gwa∏towne zsuwanie si´ lub staczanie mas Êniegu, lodu,
b∏ota, ska∏ lub kamieni ze zboczy górskich;

24) lokal mieszkalny – znajdujàce si´ w budynku wielorodzinnym wyod-
r´bnione pomieszczenie lub pomieszczenia s∏u˝àce do zaspokajania
potrzeb mieszkaniowych (w tym równie˝ przynale˝ne do lokalu
mieszkalnego miejsce postojowe w gara˝u wielostanowiskowym) sta-
nowiàce odr´bnà nieruchomoÊç w budynku wielorodzinnym i b´dàce
przedmiotem prawa w∏asnoÊci (wspó∏w∏asnoÊci) albo spó∏dzielczego
w∏asnoÊciowego prawa do lokalu mieszkalnego. 
Elementami lokalu mieszkalnego sà w szczególnoÊci:
a) wyk∏adziny Êcian, pod∏óg, schodów, sufitów, s∏upów trwale zwiàza-

ne z pod∏o˝em, 
b) kominki, 
c) schody wewn´trzne, antresole,
d) tynki i pow∏oki malarskie,
e) podwieszane sufity,
f) wewn´trzne Êcianki dzia∏owe dowolnej konstrukcji,
g) lustra wmontowane w Êcianach,
h) zamontowane na sta∏e: stolarka okienna i drzwiowa wraz z oszkle-

niami i zamkni´ciami, kraty okienne i rolety antyw∏amaniowe,
i) wbudowane lub zamontowane na sta∏e instalacje wraz z oprzyrzà-

dowaniem znajdujàce si´ w obr´bie budynku lub lokalu: telefo-
niczna, sieciowa, antenowa (RTV), domofonu, videodomofonu,
alarmowa, klimatyzacyjna, monitorujàca lub przeciwpo˝arowa,

j) wbudowane lub zamontowane na sta∏e instalacje (elektryczna, gazo-
wa, wodna, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania) znajdujàce si´
w obr´bie budynku lub lokalu wraz z ich wyposa˝eniem w postaci
m.in. umywalek, zlewów, wanien, kabin prysznicowych, brodzików,
pieców, podgrzewaczy wody, gniazd wtyczkowych i w∏àczników,

k) cz´Êci dachu, klatek schodowych, stropów, Êcian (poza Êcianami
dzia∏owymi wewn´trznymi) wed∏ug procentowego udzia∏u w cz´-
Êciach wspólnych okreÊlonego w akcie notarialnym – w odniesie-
niu do lokalu mieszkalnego stanowiàcego odr´bnà nieruchomoÊç
w budynku wielorodzinnym,

l) meble kuchenne wykonane na wymiar wraz z zamontowanym
w nich sprz´tem zmechanizowanym oraz szafy wbudowane lub
zamontowane na sta∏e;

25) lokal zast´pczy – lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny wynaj-
mowany przez Ubezpieczonego w przypadku zniszczenia lub uszko-
dzenia ubezpieczonego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkal-
nego; 

26) ma∏e jednostki p∏ywajàce – nast´pujàcy sprz´t p∏ywajàcy: ∏odzie
wios∏owe, kajaki wodne, rowery wodne, pontony, skutery wodne, jach-
ty ˝aglowe o powierzchni pomiarowej ˝agli do 10 m2 oraz jachty mo-
torowe z silnikiem o mocy nie przekraczajàcej 5 kW;

27) miejsce ubezpieczenia:
a) ubezpieczony lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny oraz po-

sesj´, na której znajduje si´ ubezpieczony budynek lub budowla
albo 

b) lokal mieszkalny albo budynek mieszkalny, w którym znajdujà si´
ubezpieczone ruchomoÊci domowe i sta∏e elementy;

c) w odniesieniu do ubezpieczenia nagrobków cmentarnych – gra-
nica powierzchni grobu na cmentarzu komunalnym lub wyzna-
niowym wskazanego w polisie.

28) mienie s∏u˝bowe – przenoÊny sprz´t elektroniczny lub telefony ko-
mórkowe przekazane Ubezpieczonemu przez pracodawc´ do u˝ywa-
nia na podstawie pisemnego dokumentu nak∏adajàcego odpowie-
dzialnoÊç materialnà na Ubezpieczonego;

29) modernizacja – wykonanie robót (budowlanych, instalacyjnych lub
elektrycznych) polegajàcych na podwy˝szeniu standardów wykoƒcze-
nia lub wyposa˝enia lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego;

30) monitoring – system antyw∏amaniowy wywo∏ujàcy alarm w jednost-
ce policji lub agencji ochrony mienia i zapewniajàcy dojazd na miej-
sce zdarzenia w czasie nie d∏u˝szym ni˝ 15 minut od momentu ode-
brania zg∏oszenia przez jednostk´ policji lub agencj´ ochrony mienia;

31) nadbudowa – podwy˝szenie istniejàcego budynku, przy niezmienio-
nej powierzchni zabudowanej, liczonej po obrysie budynku;

32) nag∏e zachorowanie – powsta∏y w sposób nag∏y stan chorobowy, za-
gra˝ajàcy ˝yciu lub zdrowiu Ubezpieczonego, wymagajàcy udzielenia
natychmiastowej pomocy medycznej;

33) nagrobek cmentarny – p∏yt´ umieszczonà na cokole wraz z tablicà
napisowà lub rzeêbà nagrobnà albo grobowiec z dost´pnym wn´trzem;

34) nieszcz´Êliwy wypadek – nag∏e zdarzenie, wywo∏ane przyczynà ze-
wn´trznà, w nast´pstwie którego Ubezpieczony dozna∏ uszkodzenia
cia∏a lub rozstroju zdrowia albo zmar∏;

35) nowy budynek – budynek mieszkalny w stadium budowy albo budy-
nek mieszkalny, w przypadku którego od pierwszego zamieszkania
do poczàtku okresu ubezpieczenia min´∏y nie wi´cej ni˝ trzy lata;

36) nowy lokal – lokal mieszkalny w nowo wybudowanym budynku
mieszkalnym, oddany do u˝ytkowania nie wczeÊniej ni˝ trzy lata
przed poczàtkiem okresu ubezpieczenia;

37) obiekt specjalistyczny – szklarni´ lub tunel z folii;
38) ogieƒ – ogieƒ, który przedosta∏ si´ poza palenisko lub powsta∏ bez

paleniska i rozprzestrzeni∏ si´ o w∏asnej sile;
39) opieka nad psami lub kotami Ubezpieczonego – karmienie psa

lub kota raz dziennie odpowiednià karmà nale˝àcà do Ubezpieczone-
go, zmiana wody do picia, a tak˝e wyprowadzanie psa dwa razy
dziennie na spacer lub dostarczanie kotu raz dziennie Êwie˝ego pia-
sku lub ˝wiru. Opieka nad psami lub kotami nie obejmuje leczenia
weterynaryjnego. Je˝eli interwencja lekarza-weterynarza jest nie-
zb´dna PZU SA organizuje oraz pokrywa koszty transportu zwierz´-
cia do osoby wskazanej przez Ubezpieczonego lub do najbli˝szego
schroniska dla zwierzàt;

40) osoba bliska – ma∏˝onka, wst´pnych, zst´pnych, pasierbic´, pasier-
ba, dziecko przysposobione albo przyj´te na wychowanie przez
Ubezpieczonego, przysposabiajàcego, rodzeƒstwo, ojczyma, maco-
ch´, teÊciów, zi´ciów i synowe, osoby pozostajàce w konkubinacie;

41) osuwanie si´ ziemi – nie spowodowane dzia∏alnoÊcià ludzkà zsuwa-
nie si´ ziemi po stoku;

42) papiery wartoÊciowe – czeki, weksle, obligacje, akcje, konosamenty,
akredytywy dokumentowe i inne dokumenty zast´pujàce w obrocie
gotówk´;

43) piorun – bezpoÊrednie wy∏adowanie atmosferyczne na ubezpieczo-
ny przedmiot, pozostawiajàce bezsporne Êlady tego zdarzenia;

44) polisa – dokument ubezpieczenia potwierdzajàcy zawarcie umowy
ubezpieczenia;

45) pomieszczenia gospodarcze poza lokalem mieszkalnym – po-
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mieszczenia przynale˝ne do lokalu mieszkalnego, takie jak: piwnica,
pralnia domowa, suszarnia, strych i inne pomieszczenia gospodar-
cze, w których znajdujà si´ ubezpieczone ruchomoÊci domowe. Do
pomieszczeƒ gospodarczych nie zalicza si´ zabudowanych korytarzy,
o ile umowa ubezpieczenia nie wprowadza uregulowaƒ odmiennych;

46) pomieszczenia gospodarcze poza jednorodzinnym budynkiem
mieszkalnym – piwnic´, pralni´, suszarni´ i inne pomieszczenia go-
spodarcze poza ubezpieczonym, jednorodzinnym budynkiem miesz-
kalnym, znajdujàce si´ w budynkach na terenie posesji, na której stoi
ubezpieczony jednorodzinny budynek mieszkalny;

47) pomoc domowa – osob´ wykonujàcà prace w zakresie czynnoÊci
˝ycia codziennego na podstawie umowy o prac´ lub umowy cywilno-
prawnej zawartej z Ubezpieczonym;

48) posesja – zabudowanà nieruchomoÊç gruntowà, stanowiàcà w∏a-
snoÊç Ubezpieczonego lub b´dàcà w jego posiadaniu na podstawie
umowy cywilno-prawnej wraz z budynkiem mieszkalnym i ewentual-
nie innymi zabudowaniami;

49) powierzchnia u˝ytkowa lokalu mieszkalnego – powierzchni´
wszystkich pomieszczeƒ znajdujàcych si´ w lokalu mieszkalnym,
a w szczególnoÊci pokoi, kuchni, przedpokoi, korytarzy, ∏azienek. Przy
ustalaniu powierzchni u˝ytkowej nie wlicza si´ powierzchni balkonów,
tarasów, loggi, antresoli oraz pomieszczeƒ przynale˝nych do lokalu
mieszkalnego (np. piwnica);

50) powódê:
a) zalanie terenów w nast´pstwie podniesienia si´ poziomu wody

w korytach wód p∏ynàcych lub stojàcych, 
b) zalanie terenów wskutek deszczu nawalnego, lub
c) sp∏yw wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i fali-

stych;
51) przedstawiciel ustawowy – rodzica sprawujàcego w∏adz´ rodziciel-

skà albo opiekuna ustanowionego przez sàd;
52) przepi´cie – nag∏y wzrost napi´cia w sieci elektrycznej;
53) rabunek – zabór ubezpieczonego mienia dokonany:

a) z zastosowaniem przemocy fizycznej wobec Ubezpieczonego al-
bo groêby natychmiastowego jej u˝ycia lub z doprowadzeniem
Ubezpieczonego do nieprzytomnoÊci lub bezbronnoÊci,

b) przez sprawc´, który z zastosowaniem przemocy fizycznej lub
groêby natychmiastowego jej u˝ycia, doprowadzi∏ osob´ posiada-
jàcà klucze do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego
i zmusi∏ jà do otworzenia budynku mieszkalnego lub lokalu miesz-
kalnego b´dàcych przedmiotem ubezpieczenia lub w których
znajdujà si´ ubezpieczone ruchomoÊci domowe i sta∏e elementy, 

c) poprzez przyw∏aszczenie lub wy∏udzenie mienia dokonane z u˝y-
ciem podst´pu wobec osób ma∏oletnich, niedo∏´˝nych – b´dàcych
w podesz∏ym wieku lub nie w pe∏ni sprawnych, je˝eli sprawca zo-
sta∏ zatrzymany i skazany prawomocnym wyrokiem sàdu lub sam
fakt podst´pu jest bezsporny w Êwietle przedstawionych dowodów;

54) remont – wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych lub elektrycz-
nych, wykraczajàcych poza zakres bie˝àcej konserwacji, polegajà-
cych na odtworzeniu stanu pierwotnego;

55) roÊliny – trwale zwiàzane z gruntem, pe∏niàce funkcj´ ozdobnà lub
u˝ytkowà drzewa, krzewy, pnàcza, byliny lub trawy; 

56) rozbudowa – powi´kszenie powierzchni zabudowanej istniejàcego
budynku;

57) ruchomoÊci domowe – mienie ruchome, w szczególnoÊci:
a) meble, sprz´t zmechanizowany, dywany, odzie˝, ksià˝ki, inne

przedmioty osobistego u˝ytku oraz zapasy gospodarstwa domo-
wego,

b) sprz´t audiowizualny (w tym równie˝ anteny telewizyjne i radiowe
zainstalowane na zewnàtrz budynku mieszkalnego lub lokalu
mieszkalnego), komputerowy, fotograficzny, instrumenty muzyczne,

c) mienie s∏u˝bowe,
d) wyroby ze srebra, z∏ota i platyny, monety, bi˝uteri´, dzie∏a sztuki,

znaczki filatelistyczne,
e) pieniàdze i inne Êrodki p∏atnicze, papiery wartoÊciowe,
f) rowery, narz´dzia gospodarcze, sprz´t turystyczny i sportowy oraz

wózki dzieci´ce i inwalidzkie,
g) cz´Êci zamienne samochodów, motocykli i motorowerów oraz ich

dodatkowe wyposa˝enie,
h) roÊliny doniczkowe oraz psy, koty, ptaki, ryby w akwariach i inne

zwierz´ta z wyjàtkiem roÊlin i zwierzàt utrzymywanych w celach
hodowlanych lub handlowych;

58) sporty wysokiego ryzyka – sporty motorowe i motorowodne, lotni-
cze (szybownictwo, baloniarstwo, spadochroniarstwo, lotniarstwo, pa-
ralotniarstwo, motolotniarstwo oraz wszelkie ich odmiany), alpinizm,
speleologia, wspinaczka skalna, trekking, rafting i wszystkie jego od-
miany, nurkowanie z u˝yciem specjalistycznego sprz´tu, ˝eglarstwo
morskie, surfing, kitesurfing, windsurfing, jazda na nartach lub snow-
boardzie poza oznakowanymi trasami zjazdowymi, skoki bungee oraz
uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujàcych si´ eks-
tremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi;

59) sprz´t biurowy – sprz´t elektroniczny oraz meble s∏u˝àce do dzia∏al-
noÊci biurowej zwiàzanej z prowadzonà przez Ubezpieczonego dzia-
∏alnoÊcià gospodarczà;

60) sta∏e elementy – zamontowane na sta∏e elementy wyposa˝enia lo-
kalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w szczególnoÊci: 

a) wyk∏adziny Êcian, pod∏óg, schodów, sufitów, s∏upów trwale zwiàza-
ne z pod∏o˝em, 

b) kominki, 
c) schody wewn´trzne, antresole,
d) tynki i pow∏oki malarskie,
e) podwieszane sufity,
f) wewn´trzne Êcianki dzia∏owe dowolnej konstrukcji,
g) lustra wmontowane w Êcianach,
h) zamontowane na sta∏e: stolark´ okiennà i drzwiowà wraz z oszkle-

niami i zamkni´ciami, kraty okienne i rolety antyw∏amaniowe,
i) wbudowane lub zamontowane na sta∏e instalacje wraz z oprzyrzà-

dowaniem znajdujàce si´ w obr´bie budynku lub lokalu: telefo-
nicznà, sieciowà, antenowà (RTV), domofonu, videodomofonu,
alarmowà, klimatyzacyjnà, monitorujàcà lub przeciwpo˝arowà,

j) wbudowane lub zamontowane na sta∏e instalacje (elektrycznà, ga-
zowà, wodnà, kanalizacyjnà, centralnego ogrzewania) znajdujàce
si´ w obr´bie budynku lub lokalu wraz z ich wyposa˝eniem w po-
staci m.in. umywalek, zlewów, wanien, kabin prysznicowych, bro-
dzików, pieców, podgrzewaczy wody, gniazd wtyczkowych i w∏àcz-
ników, 

k) meble kuchenne wykonane na wymiar wraz z zamontowanym
w nich sprz´tem zmechanizowanym oraz szafy wbudowane lub
zamontowane na sta∏e;

Za sta∏e elementy wyposa˝enia uwa˝a si´ tak˝e elementy, o których
mowa w lit. a–k, które nie zosta∏y jeszcze wbudowane lub zamonto-
wane, pod warunkiem udowodnienia ich zakupu;

61) sta∏y adresat alarmu – Ubezpieczonego bàdê osob´ wyznaczonà
przez Ubezpieczonego jako odpowiedzialnà za odbiór sygna∏u alar-
mu i podj´cie dzia∏aƒ interwencyjnych;

62) stopieƒ technicznego zu˝ycia – miar´ utraty wartoÊci ubezpieczo-
nego mienia, wynikajàcà z okresu eksploatacji ubezpieczanego mie-
nia, trwa∏oÊci zastosowanych materia∏ów, jakoÊci wykonanych robót
budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, sposobu u˝ytkowania,
prowadzonej gospodarki remontowej itp.;

63) suma gwarancyjna – w ubezpieczeniu odpowiedzialnoÊci cywilnej
w ˝yciu prywatnym okreÊlonà w umowie ubezpieczenia kwot´ stano-
wiàcà górnà granic´ odpowiedzialnoÊci PZU SA;

64) suma ubezpieczenia – okreÊlonà w umowie ubezpieczenia kwot´
stanowiàcà górnà granic´ odpowiedzialnoÊci PZU SA. W przypadku,
gdy o.w.u. lub umowa ubezpieczenia przewiduje w ramach sumy
ubezpieczenia limit odpowiedzialnoÊci PZU SA z tytu∏u okreÊlonych
szkód obj´tych ochronà ubezpieczeniowà, wówczas górnà granic´
odpowiedzialnoÊci za danà szkod´ stanowi ustalony limit;

65) szkoda – w ubezpieczeniu mienia szkod´ rzeczowà; w ubezpiecze-
niu odpowiedzialnoÊci cywilnej w ˝yciu prywatnym szkod´ rzeczowà
lub szkod´ na osobie;

66) szkoda ca∏kowita w lokalu mieszkalnym – naruszenie bàdê znisz-
czenie elementów konstrukcyjnych budynku, w którym znajduje si´
ubezpieczony lokal mieszkalny w stopniu uniemo˝liwiajàcym dalsze
zamieszkiwanie tego lokalu bez zagro˝enia dla ˝ycia lub zdrowia lo-
katorów i nie dajàce si´ naprawiç albo powodujàce unicestwienie lo-
kalu mieszkalnego;

67) szkoda na osobie – w ubezpieczeniu odpowiedzialnoÊci cywilnej
w ˝yciu prywatnym szkod´ powsta∏à wskutek Êmierci, uszkodzenia
cia∏a lub rozstroju zdrowia, a tak˝e utracone korzyÊci poszkodowane-
go, które móg∏by osiàgnàç, gdyby nie dozna∏ uszkodzenia cia∏a lub
rozstroju zdrowia;

68) szkoda rzeczowa – utrat´ lub zmniejszenie wartoÊci rzeczy wskutek
ich zniszczenia, uszkodzenia lub zaboru w nast´pstwie zdarzeƒ obj´-
tych umowà ubezpieczenia. W ubezpieczeniu odpowiedzialnoÊci cy-
wilnej w ˝yciu prywatnym szkodà rzeczowà sà tak˝e utracone korzy-
Êci poszkodowanego, które móg∏by osiàgnàç, gdyby nie nastàpi∏a
utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy; 

69) Ênieg – opad atmosferyczny, który swoim ci´˝arem bezpoÊrednio od-
dzia∏uje na przedmiot ubezpieczenia albo mo˝e spowodowaç prze-
wrócenie si´ pod wp∏ywem jego ci´˝aru mienia sàsiedniego na
przedmiot ubezpieczenia, powodujàc szkody rzeczowe; 

70) trwa∏y uszczerbek na zdrowiu – trwa∏e uszkodzenie cia∏a lub roz-
strój zdrowia Ubezpieczonego spowodowane zdarzeniem obj´tym
zakresem ochrony ubezpieczeniowej;

71) trz´sienie ziemi – naturalne, gwa∏towne wstrzàsy skorupy ziemskiej;
72) Ubezpieczajàcy – osob´ fizycznà, która zawar∏a z PZU SA umow´

ubezpieczenia;
73) Ubezpieczony – osob´ fizycznà, na rachunek której zawarta zosta∏a

umowa ubezpieczenia, posiadajàcà mienie b´dàce przedmiotem
ubezpieczenia na podstawie odpowiedniego tytu∏u prawnego (m.in.
prawa w∏asnoÊci, spó∏dzielczego prawa do lokalu, decyzji administra-
cyjnej lub umowy cywilno-prawnej) oraz osoby bliskie, o ile pozostajà
z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.
W odniesieniu do ubezpieczenia nast´pstw nieszcz´Êliwych wypad-
ków przez Ubezpieczonego rozumie si´ osoby, o których mowa
w zdaniu poprzednim oraz pomoc domowà, o ile zosta∏y one wskaza-
ne w polisie;

74) uderzenie pojazdu – bezpoÊrednie uderzenie w ubezpieczony
przedmiot pojazdu drogowego lub szynowego nie nale˝àcego do
Ubezpieczonego lub Ubezpieczajàcego i nie b´dàcego pod ich kon-
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trolà, a tak˝e uderzenie cz´Êci tego pojazdu lub przewo˝onego nim
∏adunku;

75) unicestwienie – ca∏kowite zniszczenie budynku, budowli, lokalu
mieszkalnego, wyposa˝enia posesji, obiektu specjalistycznego lub
nagrobka cmentarnego, w takim stopniu, ˝e nie jest mo˝liwa ich na-
prawa lub odbudowa, a odtworzenie przedmiotu tego samego rodzaju
wymaga usuni´cia pozosta∏oÊci i wzniesienia nowego budynku, bu-
dowli lub lokalu mieszkalnego, wyposa˝enia posesji, obiektu specjali-
stycznego lub nagrobka cmentarnego;

76) upadek statku powietrznego – katastrof´ albo przymusowe làdo-
wanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu lata-
jàcego, a tak˝e upadek ich cz´Êci lub przewo˝onego ∏adunku;

77) uprawniony – osob´ wskazanà imiennie przez Ubezpieczonego jako
upowa˝nionà do odbioru nale˝nego Êwiadczenia w razie Êmierci
Ubezpieczonego. W przypadku nie wskazania imiennie uprawnione-
go, Êwiadczenie przys∏uguje cz∏onkowi rodziny wed∏ug nast´pujàcej
kolejnoÊci: 
a) ma∏˝onek,
b) dzieci,
c) rodzice,
d) inni krewni powo∏ani do dziedziczenia z ustawy; 

78) wartoÊç w stadium budowy – wartoÊç nowà budynku na dzieƒ za-
warcia umowy ubezpieczenia, powi´kszonà o koszt robót budowla-
nych, instalacyjnych, elektrycznych, planowanych do wykonania
w okresie ubezpieczenia; 

79) wartoÊç nowa – wartoÊç odpowiadajàcà kosztom przywrócenia
ubezpieczonego mienia do stanu nowego lecz nie ulepszonego, to
jest:
a) dla budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych lub budowli –

wartoÊç odpowiadajàcà kosztom naprawy lub odbudowy okreÊlo-
nà zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowla-
nych, elektrycznych i instalacyjnych, stosowanymi w budownictwie
z uwzgl´dnieniem dotychczasowej konstrukcji, wymiarów i stan-
dardu wykoƒczenia, przy zastosowaniu takich samych lub najbar-
dziej zbli˝onych materia∏ów;

b) dla ruchomoÊci domowych i sta∏ych elementów – wartoÊç odpo-
wiadajàcà kosztom naprawy lub nabycia (wytworzenia) nowego
przedmiotu tego samego lub najbardziej zbli˝onego rodzaju, tej
samej lub najbardziej zbli˝onej marki przy uwzgl´dnieniu Êrednich
cen obowiàzujàcych na danym terenie oraz kosztów monta˝u;

80) wartoÊç rynkowa lokalu mieszkalnego – wartoÊç odpowiadajàcà
iloczynowi powierzchni u˝ytkowej lokalu mieszkalnego i Êredniej ceny
rynkowej 1 m2 w danej miejscowoÊci lub dzielnicy miasta w odniesie-
niu do lokalu mieszkalnego o podobnych parametrach, standardzie
wykoƒczenia i porównywalnym stanie technicznym;

81) wartoÊç rzeczywista – wartoÊç nowà pomniejszonà o stopieƒ zu˝y-
cia technicznego;

82) wyczynowe uprawianie sportu – form´ aktywnoÊci fizycznej pole-
gajàcà na uprawianiu dyscyplin sportu w celu uzyskania w drodze ry-
walizacji, maksymalnych wyników sportowych przez osoby b´dàce
cz∏onkami wszelkiego rodzaju klubów, zwiàzków i organizacji sporto-
wych;

83) wyposa˝enie posesji – usytuowane na terenie posesji:
a) obiekty ma∏ej architektury: posàgi, murki ogrodowe, grille murowa-

ne, fontanny, baseny, pergole, altany, urzàdzenia sportowe s∏u˝à-
ce do rekreacji, piaskownice, Êmietniki i inne,

b) zamontowane na sta∏e instalacje: zraszajàcà, oÊwietleniowà
i inne; 

84) zalanie – bezpoÊrednie dzia∏anie wody lub innych cieczy, polegajàce
na:
a) spowodowanym awarià wydostaniu si´ wody, pary lub innych p∏y-

nów z prawid∏owo konserwowanych instalacji: wodnych, centralne-
go ogrzewania lub kanalizacyjnych, znajdujàcych si´ wewnàtrz
ubezpieczonego lokalu mieszkalnego lub budynku, bàdê poza
nim, 

b) cofni´ciu si´ wody lub Êcieków z instalacji kanalizacyjnej usytu-
owanej wewnàtrz ubezpieczonego lokalu mieszkalnego lub bu-
dynku, bàdê poza nim,

c) zalaniu wodà pochodzàcà z urzàdzeƒ domowych znajdujàcych
si´ wewnàtrz ubezpieczonego lokalu mieszkalnego lub budynku,
bàdê poza nim,

d) nieumyÊlnym pozostawieniu otwartych kranów lub innych zawo-
rów zamontowanych na instalacji wewnàtrz ubezpieczonego loka-
lu mieszkalnego lub budynku, bàdê poza nim, lub

e) zalaniu wodà pochodzàcà z opadów atmosferycznych oraz zala-
niu wodà lub innym p∏ynem przez osoby trzecie; 

85) zamek mechaniczno-elektroniczny – zamek, którego uruchamianie
nast´puje przy zastosowaniu systemu elektronicznego;

86) zamek wielopunktowy – zamek powodujàcy ryglowanie skrzyd∏a
drzwi w oÊcie˝nicy w kilku odleg∏ych od siebie miejscach;

87) zamek wielozastawkowy – zamek posiadajàcy przynajmniej dwie
ruchome zastawki s∏u˝àce do blokowania zasuwki zamka. IloÊç za-
stawek w zamku mo˝na ustaliç na podstawie naci´ç profilowanych
w kluczu;

88) zapadanie si´ ziemi – obni˝enie terenu z powodu zawalenia si´ na-
turalnych, podziemnych, pustych przestrzeni w gruncie;

89) zawa∏ serca – martwic´ cz´Êci mi´Ênia sercowego spowodowanà na-
g∏ym zmniejszeniem dop∏ywu krwi do tej cz´Êci mi´Ênia sercowego;

90) zdarzenie ubezpieczeniowe – 
a) w ubezpieczeniu mienia – niezale˝ne od woli Ubezpieczajàcego

lub Ubezpieczonego okreÊlone w o.w.u. zdarzenie przysz∏e i nie-
pewne o charakterze nag∏ym,

b) w ubezpieczeniu odpowiedzialnoÊci cywilnej w ˝yciu prywatnym –
dzia∏anie lub zaniechanie Ubezpieczonego, z którego wynik∏a
szkoda rzeczowa lub szkoda na osobie,

c) w ubezpieczeniu nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków – nie-
szcz´Êliwy wypadek lub zdarzenie, o którym mowa w § 36
ust. 2 i 3.

CZ¢Âå II 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓ¸OWE 

Rozdzia∏ 1 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA
I INNYCH ZDARZE¡ LOSOWYCH

Przedmiot ubezpieczenia

§ 3

1. Przedmiotem ubezpieczenia sà znajdujàce si´ na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej:
1) budynki mieszkalne – w tym równie˝ w stadium budowy;
2) budynki niemieszkalne – w tym równie˝ w stadium budowy;
3) budowle;
4) obiekty specjalistyczne;
5) wyposa˝enie posesji;
6) lokale mieszkalne;
7) ruchomoÊci domowe i sta∏e elementy, z zastrze˝eniem § 4;
8) nagrobki cmentarne.

2. Warunkiem ubezpieczenia obiektów specjalistycznych i wyposa˝enia
posesji jest jednoczesne ubezpieczenie budynku mieszkalnego usytu-
owanego na terenie tej posesji.

3. Przedmiotem ubezpieczenia mogà byç tak˝e budynki mieszkalne i lo-
kale mieszkalne, w cz´Êci których prowadzona jest przez Ubezpieczo-
nego dzia∏alnoÊç gospodarcza oraz sprz´t biurowy, który si´ w nich
znajduje.

4. W ramach ubezpieczenia budynku mieszkalnego w stadium budowy,
ochronà ubezpieczeniowà obj´te sà równie˝ – poza konstrukcjà mate-
ria∏owà budynku – materia∏y budowlane, instalacyjne, elektryczne
przeznaczone do wbudowania lub zamontowania, sk∏adowane w ob-
r´bie posesji.

§ 4

1. Przedmiotem ubezpieczenia sà ruchomoÊci domowe i sta∏e elementy
b´dàce w∏asnoÊcià (wspó∏w∏asnoÊcià) Ubezpieczonego, znajdujàce
si´ w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym wskazanym w po-
lisie, w tym równie˝ w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym
nie b´dàcym w∏asnoÊcià Ubezpieczonego, a znajdujàcym si´ w jego
posiadaniu na podstawie umowy najmu lub innej umowy cywilno-
-prawnej albo decyzji administracyjnej.

2. Ponadto przedmiotem ubezpieczenia sà ruchomoÊci domowe znajdu-
jàce si´ w pomieszczeniach gospodarczych poza lokalem mieszkal-
nym, w pomieszczeniach gospodarczych poza jednorodzinnym bu-
dynkiem mieszkalnym oraz w gara˝u wolnostojàcym. 

3. Przedmiotem ubezpieczenia sà równie˝ ruchomoÊci domowe znajdu-
jàce si´ czasowo w posiadaniu Ubezpieczonego, je˝eli zosta∏y mu wy-
po˝yczone lub oddane do u˝ywania pod warunkiem, ˝e fakt wypo˝y-
czenia lub oddania do u˝ywania zosta∏ udowodniony.

Zakres ubezpieczenia

§ 5

1. W odniesieniu do lokali mieszkalnych, budynków mieszkalnych i bu-
dynków niemieszkalnych PZU SA odpowiada za szkody powsta∏e
w nast´pstwie:
1) zdarzeƒ losowych: ognia, piorunu, eksplozji, upadku statku po-

wietrznego, dymu i sadzy, powodzi, Êniegu, gradu, huraganu, zala-
nia, osuwania si´ ziemi, zapadania si´ ziemi, lawiny, uderzenia po-
jazdu, trz´sienia ziemi, huku ponadêwi´kowego;

2) przepi´cia;
3) dewastacji;
4) akcji ratowniczej prowadzonej w zwiàzku ze zdarzeniami ubezpie-

czeniowymi obj´tymi ochronà ubezpieczeniowà. 
2. W odniesieniu do przedmiotów wymienionych w ust. 1 na wniosek

Ubezpieczajàcego z zakresu ubezpieczenia mo˝e zostaç wy∏àczone
ryzyko zalania.

3. W przypadku wystàpienia awarii, o której mowa w § 2 pkt 84 lit. a,
PZU SA odpowiada równie˝ za szkody w samych elementach 
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instalacji i wyposa˝eniu instalacyjnym, znajdujàcych si´ wewnàtrz
ubezpieczonego lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego 
lub budynku niemieszkalnego, polegajàce na ich p´kni´ciu ∏àcznie
z kosztami robót pomocniczych i remontowych zwiàzanych z na-
prawà.

§ 6

W odniesieniu do budynków mieszkalnych lub niemieszkalnych w sta-
dium budowy oraz materia∏ów, o których mowa w § 3 ust. 4, PZU SA
odpowiada za szkody powsta∏e w nast´pstwie:

1) zdarzeƒ losowych wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 1;
2) akcji ratowniczej prowadzonej w zwiàzku ze zdarzeniami ubezpie-

czeniowymi obj´tymi ochronà ubezpieczeniowà.

§ 7

W odniesieniu do wyposa˝enia posesji PZU SA odpowiada za szkody po-
wsta∏e w nast´pstwie:

1) zdarzeƒ losowych wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 1;
2) kradzie˝y z w∏amaniem, w odniesieniu do obiektów, o których mo-

wa w § 2 pkt 83 lit. a;
3) dewastacji, w odniesieniu do obiektów, o których mowa w § 2 pkt

83 lit. a;
4) przepi´cia w odniesieniu do instalacji zraszajàcej i oÊwietleniowej,

o których mowa w § 2 pkt 83 lit b;
5) akcji ratowniczej prowadzonej w zwiàzku ze zdarzeniami ubezpie-

czeniowymi obj´tymi ochronà ubezpieczeniowà. 

§ 8

W odniesieniu do obiektów specjalistycznych PZU SA odpowiada za
szkody powsta∏e w nast´pstwie:

1) zdarzeƒ losowych wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 1;
2) akcji ratowniczej prowadzonej w zwiàzku ze zdarzeniami ubezpie-

czeniowymi obj´tymi ochronà ubezpieczeniowà. 

§ 9

W odniesieniu do nagrobków cmentarnych PZU SA odpowiada za szkody
powsta∏e w nast´pstwie:

1) zdarzeƒ losowych wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 1;
2) kradzie˝y z w∏amaniem;
3) dewastacji;
4) akcji ratowniczej prowadzonej w zwiàzku ze zdarzeniami ubezpie-

czeniowymi obj´tymi ochronà ubezpieczeniowà.

§ 10

W odniesieniu do budowli PZU SA odpowiada za szkody powsta∏e w na-
st´pstwie:

1) zdarzeƒ losowych wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 1;
2) przepi´cia;
3) akcji ratowniczej prowadzonej w zwiàzku ze zdarzeniami ubezpie-

czeniowymi obj´tymi ochronà ubezpieczeniowà. 

§ 11

1. W odniesieniu do ruchomoÊci domowych i sta∏ych elementów PZU SA
odpowiada za szkody powsta∏e w nast´pstwie:
1) zdarzeƒ losowych wymienionych w § 5 ust.1 pkt 1;
2) kradzie˝y z w∏amaniem, z zastrze˝eniem ust. 3 i 4; 
3) rabunku, w tym równie˝ rabunku poza miejscem ubezpieczenia;
4) przepi´cia;
5) dewastacji;
6) akcji ratowniczej prowadzonej w zwiàzku ze zdarzeniami ubezpie-

czeniowymi obj´tymi ochronà ubezpieczeniowà. 
2. Na wniosek Ubezpieczajàcego z zakresu ubezpieczenia mo˝e zostaç

wy∏àczone ryzyko przepi´cia.
3. PZU SA odpowiada za szkod´ spowodowanà przez kradzie˝ z w∏ama-

niem, pod warunkiem, ˝e budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny by∏
nale˝ycie zabezpieczony w rozumieniu § 26 oraz gdy zachowa∏y si´
widoczne Êlady Êwiadczàce o dokonaniu lub próbie kradzie˝y z w∏a-
maniem ubezpieczonego mienia.

4. PZU SA odpowiada za szkody powsta∏e w wyniku kradzie˝y z w∏ama-
niem w ruchomoÊciach domowych i sta∏ych elementach znajdujàcych
si´ na zabudowanych tarasach lub balkonach pod warunkiem, ˝e za-
budowane tarasy lub balkony spe∏niajà wymagania dotyczàce zabez-
pieczeƒ antyw∏amaniowych, okreÊlone w § 26 ust. 1.

5. Postanowienia, o których mowa w ust. 4, nie dotyczà anten telewizyj-
nych i radiowych, zainstalowanych na zewnàtrz budynku mieszkalne-
go lub lokalu mieszkalnego.

§ 12

Ubezpieczajàcy po zap∏aceniu dodatkowej sk∏adki mo˝e dla wszystkich
rodzajów przedmiotów ubezpieczenia, o których mowa w § 3 ust. 1, roz-
szerzyç zakres ochrony o szkody powsta∏e w wyniku aktów terroryzmu.

§ 13

1. PZU SA w granicach sumy ubezpieczenia pokrywa równie˝ poniesio-
ne i udokumentowane przez Ubezpieczonego koszty zwiàzane z:
1) zabezpieczeniem przed szkodà ubezpieczonego mienia w razie je-

go zagro˝enia dzia∏aniem zdarzenia ubezpieczeniowego;
2) akcjà ratowniczà (gaszeniem, rozbiórkà, ewakuacjà, dozorem, itp.),

je˝eli ratunek mia∏ na celu zmniejszenie szkody lub niedopuszcze-
nie do jej zwi´kszenia.

2. PZU SA w granicach sumy ubezpieczenia, pokrywa poniesione i udo-
kumentowane koszty uprzàtni´cia miejsca szkody, ∏àcznie z kosztami
rozbiórki i demonta˝u cz´Êci niezdatnych do u˝ytku.

Wy∏àczenia odpowiedzialnoÊci 

§ 14

PZU SA nie odpowiada za szkody powsta∏e wskutek:
1) b∏´dów konstrukcyjnych w ubezpieczonym mieniu zaistnia∏ych za-

równo na etapie projektu jak i wykonawstwa;
2) systematycznego zawilgocenia pomieszczeƒ z powodu nieszczel-

noÊci instalacji wodnej, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnej,
klimatyzacji oraz niew∏aÊciwej wentylacji pomieszczeƒ, w tym
równie˝ kondensacji wilgoci zawartej w powietrzu na powierzchni
rur lub Êcian; 

3) przenikania wód gruntowych;
4) p´kni´cia rur i wyposa˝enia instalacyjnego z powodu zamarzni´-

cia wody lub innej cieczy, je˝eli Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony
nie dope∏ni∏ nale˝ytej starannoÊci w utrzymaniu odpowiedniej
temperatury w pomieszczeniach;

5) zalania wodà pochodzàcà z opadów atmosferycznych poprzez
niezabezpieczone albo niezamkni´te okna, drzwi lub inne otwory,
je˝eli obowiàzek ich zamkni´cia lub zabezpieczenia nale˝a∏ do
Ubezpieczajàcego lub Ubezpieczonego; 

6) zalania wodà pochodzàcà z opadów atmosferycznych budynków
niemieszkalnych i ruchomoÊci domowych i sta∏ych elementów
w nich si´ znajdujàcych oraz budowli poprzez dach, Êciany, balko-
ny, tarasy, okna, je˝eli obowiàzek konserwacji nale˝a∏ do Ubezpie-
czajàcego lub Ubezpieczonego; 

7) zalania wodà pochodzàcà z opadów atmosferycznych innych ni˝
deszcz nawalny budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych
oraz ruchomoÊci domowych i sta∏ych elementów w nich si´ znaj-
dujàcych poprzez dach, Êciany, balkony, tarasy, okna, je˝eli obo-
wiàzek ich konserwacji nale˝a∏ do Ubezpieczajàcego lub Ubez-
pieczonego; 

8) opadów atmosferycznych w ruchomoÊciach domowych znajdujà-
cych si´ na balkonach, tarasach i loggiach z wy∏àczeniem anten
telewizyjnych i radiowych, zainstalowanych na zewnàtrz budynku
mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;

9) przemarzania elementów konstrukcyjnych budynków lub budowli;
10) zapadania si´ ziemi powsta∏ego w zwiàzku z prowadzonymi robo-

tami ziemnymi;
11) pokrycia elewacji ubezpieczonego budynku lub budowli graffiti. 

§ 15

Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj´te nast´pujàce ruchomoÊci
domowe:

1) karty p∏atnicze i kredytowe;
2) dokumenty i r´kopisy;
3) metale szlachetne w z∏omie i sztabach;
4) nieoprawione kamienie szlachetne i syntetyczne nie stanowiàce

wyrobu u˝ytkowego;
5) przedmioty s∏u˝àce do prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej,

z zastrze˝eniem postanowieƒ § 3 ust. 3;
6) dane i dokumenty przechowywane w jednostkach centralnych

komputerów i wymiennych noÊnikach danych;
7) ruchomoÊci domowe znajdujàce si´ w budynkach mieszkalnych

w stadium budowy.

§ 16

1. PZU SA nie odpowiada za szkody:
1) w tunelach foliowych – powsta∏e wskutek huraganu; 
2) w nagrobkach cmentarnych – powsta∏e wskutek:

a) dzia∏aƒ zarzàdów cmentarzy, przedsi´biorstw pogrzebowych,
firm kamieniarskich,

b) osuwania si´ ziemi,
c) zapadania si´ ziemi;

3) w pieniàdzach i Êrodkach p∏atniczych innych ni˝ karty p∏atnicze
i kredytowe, papierach wartoÊciowych, dzie∏ach sztuki, przedmio-
tach ze srebra, z∏ota i platyny, znaczkach filatelistycznych, bi˝uterii
– polegajàce na ich zagini´ciu w czasie akcji ratowniczej;

4) w pieniàdzach i Êrodkach p∏atniczych innych ni˝ karty p∏atnicze
i kredytowe, papierach wartoÊciowych, dzie∏ach sztuki, przedmio-
tach ze srebra, z∏ota i platyny, znaczkach filatelistycznych, bi˝uterii
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– w razie nieobecnoÊci Ubezpieczonego w lokalu mieszkalnym lub
budynku mieszkalnym d∏u˝szej ni˝ 3 miesiàce;

5) w materia∏ach budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych – powsta-
∏e wskutek sk∏adowania niezgodnego z zaleceniami producenta.

2. W przypadku, gdy Ubezpieczony b´dàcy w∏aÊcicielem ubezpieczone-
go budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego nie mieszka w nim
na sta∏e lub oddaje go do u˝ywania osobie trzeciej, lecz w budynku
mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym znajduje si´ mienie b´dàce jego
w∏asnoÊcià, ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj´te nast´pujàce ru-
chomoÊci domowe:
1) wyroby ze srebra, z∏ota i platyny, monety, bi˝uteria, dzie∏a sztuki

oraz znaczki filatelistyczne;
2) pieniàdze i Êrodki p∏atnicze inne ni˝ karty p∏atnicze i kredytowe

oraz papiery wartoÊciowe.
3. Z zastrze˝eniem § 23 ust. 4 w pomieszczeniach gospodarczych poza

lokalem mieszkalnym, pomieszczeniach gospodarczych poza jednoro-
dzinnym budynkiem mieszkalnym oraz w gara˝ach wolnostojàcych
ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj´te nast´pujàce ruchomoÊci do-
mowe:
1) sprz´t audiowizualny, komputerowy, fotograficzny, instrumenty mu-

zyczne;
2) przedmioty ze srebra, z∏ota i platyny, monety, bi˝uteria, dzie∏a sztu-

ki, znaczki filatelistyczne;
3) pieniàdze i Êrodki p∏atnicze inne ni˝ karty p∏atnicze i kredytowe, pa-

piery wartoÊciowe.

Suma ubezpieczenia

§ 17

1. Sum´ ubezpieczenia ustala Ubezpieczajàcy odr´bnie dla poszczegól-
nych rodzajów mienia. 

2. Je˝eli w okresie ubezpieczenia nastàpi wzrost wartoÊci b´dàcych pod-
stawà ustalenia sumy ubezpieczenia, Ubezpieczajàcy mo˝e w porozu-
mieniu z PZU SA podwy˝szyç sum´ ubezpieczenia. Podwy˝szenie
sumy ubezpieczenia skutkuje obowiàzkiem zap∏aty dodatkowej sk∏ad-
ki liczonej od ró˝nicy mi´dzy nowà, a dotychczasowà sumà ubezpie-
czenia, poczàwszy od dnia nast´pnego po zg∏oszeniu przez Ubezpie-
czajàcego podwy˝szenia sumy ubezpieczenia.

3. Je˝eli w okresie ubezpieczenia nastàpi spadek wartoÊci ubezpieczo-
nego mienia, Ubezpieczajàcy mo˝e ˝àdaç odpowiedniego zmniejsze-
nia sumy ubezpieczenia. Zmniejszenia sumy ubezpieczenia mo˝e
z tej samej przyczyny dokonaç jednostronnie PZU SA, zawiadamiajàc
o tym jednoczeÊnie Ubezpieczajàcego.

4. Zmniejszenie sumy ubezpieczenia pociàga za sobà zmniejszenie
sk∏adki poczàwszy od dnia pierwszego tego miesiàca, w którym Ubez-
pieczajàcy za˝àda∏ zmniejszenia sumy ubezpieczenia lub w którym
PZU SA zawiadomi∏ Ubezpieczajàcego o jednostronnym zmniejszeniu
tej sumy. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, kwot´ dodatkowej sk∏adki liczy
si´ co do dnia, poczàwszy od dnia, od którego nowa suma ubezpie-
czenia stanowi górnà granic´ odpowiedzialnoÊci.

§ 18

Suma ubezpieczenia mo˝e byç okreÊlona: 
1) dla budynków:

a) w wartoÊci nowej – w odniesieniu do budynków, których stopieƒ
zu˝ycia technicznego w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia
nie przekracza 30%,

b) w wartoÊci rzeczywistej, albo
c) w wartoÊci w stadium budowy – w odniesieniu do budynków

w stadium budowy;
2) dla budowli, wyposa˝enia posesji, nagrobków cmentarnych – we-

d∏ug wyboru Ubezpieczajàcego w wartoÊci rzeczywistej lub nowej;
3) dla obiektów specjalistycznych – w wartoÊci rzeczywistej;
4) dla lokali mieszkalnych – w wartoÊci rynkowej.

§ 19

1. Suma ubezpieczenia dla ruchomoÊci domowych i sta∏ych elementów
mo˝e zostaç okreÊlona wed∏ug wyboru Ubezpieczajàcego w wartoÊci
nowej albo rzeczywistej.

2. Ubezpieczajàcy mo˝e ubezpieczyç ruchomoÊci domowe i sta∏e ele-
menty w wariancie standardowym, o którym mowa w § 20, w warian-
cie wybranych ryzyk, o którym mowa w § 21 oraz w wariancie wybra-
nych ryzyk i grup mienia, o którym mowa w § 22. 

§ 20

1. W wariancie standardowym Ubezpieczajàcy ustala jednà sum´ ubez-
pieczenia dla wszystkich rodzajów ruchomoÊci domowych i sta∏ych
elementów.

2. W granicach sumy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, ustanawia
si´ nast´pujàce limity odpowiedzialnoÊci PZU SA:
1) z tytu∏u szkód w sprz´cie audiowizualnym (w tym równie˝ w ante-

nach telewizyjnych i radiowych zainstalowanych na zewnàtrz bu-

dynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego), komputerowym, fo-
tograficznym oraz instrumentach muzycznych – w wysokoÊci 70%
sumy ubezpieczenia;

2) z tytu∏u szkód w przedmiotach ze srebra, z∏ota i platyny, monetach,
bi˝uterii, dzie∏ach sztuki oraz znaczkach filatelistycznych – w wyso-
koÊci 40% sumy ubezpieczenia;

3) z tytu∏u szkód w sta∏ych elementach – w wysokoÊci 70% sumy
ubezpieczenia;

4) z tytu∏u szkód w pieniàdzach i Êrodkach p∏atniczych innych ni˝ kar-
ty p∏atnicze i kredytowe – w wysokoÊci 5% sumy ubezpieczenia;

5) z tytu∏u szkód w papierach wartoÊciowych – w wysokoÊci 20% su-
my ubezpieczenia;

6) z tytu∏u szkód w mieniu wypo˝yczonym – w wysokoÊci 20% sumy
ubezpieczenia; 

7) z tytu∏u szkód w mieniu s∏u˝bowym – w wysokoÊci 20% sumy
ubezpieczenia; 

8) z tytu∏u szkód w sprz´cie biurowym – w wysokoÊci 40% sumy
ubezpieczenia;

9) z tytu∏u szkód w mieniu innym ni˝ wymienione w pkt 1–8 – w wyso-
koÊci 100% sumy ubezpieczenia.

3. JeÊli dany przedmiot ubezpieczenia kwalifikuje si´ do wi´cej ni˝ jed-
nej grupy, spoÊród okreÊlonych w ust. 2, górnà granicà odpowie-
dzialnoÊci PZU SA jest najni˝szy limit spoÊród limitów wymienionych
w ust. 2.

§ 21

1. W wariancie wybranych ryzyk Ubezpieczajàcy mo˝e ustaliç odr´bne
sumy ubezpieczenia dla ryzyka:
1) ognia i innych zdarzeƒ losowych wymienionych w § 5 ust. 1

pkt 1 oraz przepi´cia, lub 
2) kradzie˝y z w∏amaniem, rabunku i dewastacji.

2. Je˝eli Ubezpieczajàcy rozszerzy zakres ochrony o ryzyko aktów terro-
ryzmu, PZU SA odpowiada za szkody do wysokoÊci:
1) sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia dla ryzy-

ka, o którym mowa w ust. 1 pkt 1; 
2) sumy ubezpieczenia ustalonej dla ryzyka, o którym mowa w ust. 1

pkt 2, je˝eli w umowie ubezpieczenia ustalona zosta∏a suma ubez-
pieczenia tylko dla tego ryzyka.

3. W granicach sum ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 majà za-
stosowanie limity, o których mowa w § 20 ust. 2.

§ 22

1. W wariancie wybranych ryzyk i grup mienia Ubezpieczajàcy mo˝e
ustaliç odr´bne sumy ubezpieczenia dla:
1) sprz´tu audiowizualnego (w tym równie˝ anten telewizyjnych i ra-

diowych zainstalowanych na zewnàtrz budynku mieszkalnego),
komputerowego, fotograficznego, instrumentów muzycznych,
w tym równie˝ mienia s∏u˝bowego; 

2) przedmiotów ze srebra, z∏ota i platyny, monet, bi˝uterii, dzie∏ sztuki,
znaczków filatelistycznych, lub 

3) sta∏ych elementów mieszkania, urzàdzeƒ domowych, odzie˝y,
ksià˝ek i innych ruchomoÊci domowych nie wymienionych 
w pkt 1 i 2

od ryzyka:
a) ognia i innych zdarzeƒ losowych wymienionych w § 5 ust. 1

pkt 1 oraz przepi´cia lub 
b) kradzie˝y z w∏amaniem, rabunku i dewastacji.

2. W wariancie wybranych ryzyk i grup mienia nie mo˝na ubezpieczyç
sprz´tu elektronicznego s∏u˝àcego do dzia∏alnoÊci gospodarczej
o charakterze biurowym.

3. Je˝eli Ubezpieczajàcy rozszerzy zakres ochrony o ryzyko aktów terro-
ryzmu, PZU SA odpowiada za szkody do wysokoÊci:
1) sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia dla ryzy-

ka, o którym mowa w ust. 1 lit. a; 
2) sumy ubezpieczenia ustalonej dla ryzyka, o którym mowa 

w ust. 1 lit. b je˝eli w umowie ubezpieczenia ustalone zosta∏y sumy
ubezpieczenia tylko dla tego ryzyka.

§ 23

1. Górnà granic´ odpowiedzialnoÊci PZU SA za ruchomoÊci domowe
i sta∏e elementy znajdujàce si´ w piwnicy, pralni domowej, suszarni,
strychu, gara˝u w jednorodzinnym budynku mieszkalnym stanowi
w przypadku ubezpieczenia ruchomoÊci domowych i sta∏ych elemen-
tów w wariancie:
1) standardowym – suma ubezpieczenia ustalona dla ruchomoÊci do-

mowych i sta∏ych elementów zgodnie z § 20 ust. 1 z uwzgl´dnie-
niem limitów, o których mowa w § 20 ust. 2;

2) wybranych ryzyk – suma ubezpieczenia ustalona dla ruchomoÊci
domowych i sta∏ych elementów § 21, z uwzgl´dnieniem limitów
o których mowa w § 20 ust. 2; 

3) wybranych ryzyk i grup mienia – suma ubezpieczenia ustalona dla
poszczególnej grupy mienia zgodnie z postanowieniami § 22
ust. 1 i 3.
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2. Górnà granic´ odpowiedzialnoÊci za ruchomoÊci domowe w pomiesz-
czeniach gospodarczych poza lokalem mieszkalnym, w pomieszcze-
niach gospodarczych poza jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym
oraz w gara˝u wolnostojàcym stanowi kwota odpowiadajàca 5% sumy
ubezpieczenia ustalonej dla ruchomoÊci domowych i sta∏ych elemen-
tów zgodnie z: 
1) § 20 ust. 1 – w przypadku ubezpieczenia ruchomoÊci domowych

i sta∏ych elementów w wariancie standardowym;
2) § 21 ust. 1 pkt 1 – w przypadku ubezpieczenia ruchomoÊci domo-

wych i sta∏ych elementów w wariancie wybranych ryzyk, gdy szko-
da w ruchomoÊciach domowych powsta∏a w wyniku dzia∏ania
ognia i innych zdarzeƒ losowych wymienionych § 5 ust. 1 pkt
1 oraz przepi´cia;

3) § 21 ust. 1 pkt 2 – w przypadku ubezpieczenia ruchomoÊci domo-
wych i sta∏ych elementów w wariancie wybranych ryzyk, gdy szko-
da w ruchomoÊciach domowych powsta∏a w wyniku kradzie˝y
z w∏amaniem, rabunku i dewastacji;

4) § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 – w przypadku ubezpieczenia rucho-
moÊci domowych i sta∏ych elementów w wariancie wybranych ry-
zyk, gdy szkoda powsta∏a w wyniku aktów terroryzmu;

5) § 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 – w przypadku ubezpieczenia rucho-
moÊci domowych i sta∏ych elementów w wariancie wybranych ry-
zyk tylko od kradzie˝y z w∏amaniem, rabunku i dewastacji oraz ak-
tów terroryzmu, gdy szkoda powsta∏a w wyniku aktów terroryzmu;

6) § 22 ust. 1 pkt 3 i lit. a – w przypadku ubezpieczenia ruchomoÊci
domowych i sta∏ych elementów w wariancie wybranych ryzyk
i grup mienia, gdy szkoda w ruchomoÊciach domowych powsta∏a
w wyniku dzia∏ania ognia i innych zdarzeƒ losowych wymienionych
§ 5 ust. 1 pkt 1 oraz przepi´cia;

7) § 22 ust. 1 pkt 3 i lit. b – w przypadku ubezpieczenia ruchomoÊci
domowych i sta∏ych elementów w wariancie wybranych ryzyk
i grup mienia, gdy szkoda w ruchomoÊciach domowych powsta∏a
w wyniku kradzie˝y z w∏amaniem, rabunku i dewastacji;

8) § 22 ust. 1 pkt 3 i lit. a oraz ust. 3 pkt 1 – w przypadku ubezpiecze-
nia ruchomoÊci domowych i sta∏ych elementów w wariancie wybra-
nych ryzyk i grup mienia, gdy szkoda w ruchomoÊciach domowych
powsta∏a w wyniku aktów terroryzmu, albo

9) § 22 ust. 1 pkt 3 i lit. b oraz ust. 3 pkt 2 – w przypadku ubezpiecze-
nia ruchomoÊci domowych i sta∏ych elementów w wariancie wybra-
nych ryzyk i grup mienia tylko od kradzie˝y z w∏amaniem, rabunku
i dewastacji oraz aktów terroryzmu, gdy szkoda w ruchomoÊciach
domowych powsta∏a w wyniku aktów terroryzmu.

3. Z zastrze˝eniem ust. 4 górnà granic´ odpowiedzialnoÊci za szkody
w ruchomoÊciach domowych z tytu∏u rabunku poza miejscem ubez-
pieczenia stanowi kwota odpowiadajàca 10% sumy ubezpieczenia dla
ruchomoÊci domowych i sta∏ych elementów ustalonej zgodnie z:
1) § 20 ust. 1 – w przypadku ubezpieczenia ruchomoÊci domowych

i sta∏ych elementów w wariancie standardowym;
2) § 21 ust. 1 pkt 2 – w przypadku ubezpieczenia ruchomoÊci domo-

wych i sta∏ych elementów w wariancie wybranych ryzyk, albo 
3) § 22 ust. 1 pkt 1–3 i lit. b – w przypadku ubezpieczenia ruchomoÊci

domowych i sta∏ych elementów w wariancie wybranych ryzyk
i grup mienia.

4. Górnà granic´ odpowiedzialnoÊci za szkody w pieniàdzach i Êrodkach
p∏atniczych innych ni˝ karty p∏atnicze i kredytowe z tytu∏u rabunku po-
za miejscem ubezpieczenia stanowi kwota odpowiadajàca 5% sumy
ubezpieczenia dla ruchomoÊci domowych i sta∏ych elementów ustalo-
nej zgodnie z:
1) § 20 ust. 1 – w przypadku ubezpieczenia ruchomoÊci domowych

i sta∏ych elementów w wariancie standardowym;
2) § 21 ust. 1 pkt 2 – w przypadku ubezpieczenia ruchomoÊci domo-

wych i sta∏ych elementów w wariancie wybranych ryzyk, albo 
3) § 22 ust. 1 pkt 3 i lit. b – w przypadku ubezpieczenia ruchomoÊci

domowych i sta∏ych elementów w wariancie wybranych ryzyk
i grup mienia.

§ 24

1. Po wyp∏acie odszkodowania suma ubezpieczenia:
1) w przypadku budynków, budowli, wyposa˝enia posesji, obiektów

specjalistycznych, lokali mieszkalnych i nagrobków cmentarnych –
nie ulega pomniejszeniu o kwot´ wyp∏aconego odszkodowania;

2) w przypadku ruchomoÊci domowych i sta∏ych elementów – ulega
pomniejszeniu o kwot´ wyp∏aconego odszkodowania.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Ubezpieczajàcy mo˝e
uzupe∏niç sum´ ubezpieczenia p∏acàc dodatkowà sk∏adk .́ W przeciw-
nym razie górnà granic´ odpowiedzialnoÊci PZU SA za kolejnà szko-
d´ powsta∏à w danym okresie ubezpieczenia stanowi ró˝nica mi´dzy
sumà ubezpieczenia wskazanà w umowie ubezpieczenia, a kwotà wy-
p∏aconego odszkodowania.

Wymogi w zakresie zabezpieczenia mienia

§ 25

1. Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony obowiàzany jest:

1) przestrzegaç obowiàzujàcych przepisów z zakresu ochrony prze-
ciwpo˝arowej;

2) przeprowadzaç konserwacje i okresowe remonty w ubezpieczo-
nym mieniu;

3) stosowaç w∏aÊciwe Êrodki ochronne w celu zabezpieczenia instala-
cji wodnych i centralnego ogrzewania przed mrozem;

4) zamknàç, opró˝niç z wody i utrzymywaç opró˝nione instalacje
wodne i centralnego ogrzewania w obiektach nieu˝ywanych i nie-
dozorowanych lub czasowo nieczynnych;

5) wykonywaç niezw∏ocznie wszelkie inwestycje i naprawy niezb´dne
w ocenie rzeczoznawców lub w Êwietle obowiàzujàcych przepisów
dotyczàcych prawid∏owego dzia∏ania instalacji.

2. W razie naruszenia z winy umyÊlnej lub wskutek ra˝àcego niedbal-
stwa obowiàzków, o których mowa w ust. 1, PZU SA wolny jest od od-
powiedzialnoÊci za szkody powsta∏e z tego powodu.

§ 26

1. Budynek mieszkalny i lokal mieszkalny uwa˝a si´ za nale˝ycie zabez-
pieczony, je˝eli spe∏nione zosta∏y ∏àcznie nast´pujàce warunki:
1) z zastrze˝eniem ust. 3 wszystkie drzwi zewn´trzne prowadzàce do

budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego by∏y zamkni´te co
najmniej na dwa zamki wielozastawkowe lub na jeden zamek wie-
lopunktowy, bàdê na zamek mechaniczno-elektroniczny;

2) oszklone drzwi zewn´trzne prowadzàce do budynku mieszkalnego
lub lokalu mieszkalnego nie by∏y zaopatrzone w zamki, które mo˝-
na otworzyç bez u˝ycia klucza przez otwór wybity w szybie;

3) drzwi zewn´trzne, okna, drzwi balkonowe i tarasowe znajdowa∏y
si´ w nale˝ytym stanie technicznym i by∏y tak umocowane, osadzo-
ne i zamkni´te, ˝e wy∏amanie ich lub wywa˝enie nie by∏o mo˝liwe
bez pozostawienia widocznych Êladów stanowiàcych dowód u˝ycia
si∏y i narz´dzi;

4) w Êcianach i stropach nie by∏o otworów umo˝liwiajàcych wydosta-
nie przedmiotów bez w∏amania; nie dotyczy to otworów na kondy-
gnacjach powy˝ej parteru (z wyjàtkiem drzwi balkonowych), je˝eli
nie ma do tych otworów dost´pu z po∏o˝onych pod nimi lub obok
nich przybudówek, balkonów, tarasów, schodów lub zamontowa-
nych na sta∏e drabinek;

5) klucze (inne urzàdzenia otwierajàce) od zamków by∏y w wy∏àcznym
posiadaniu Ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do ich prze-
chowywania.

2. Pomieszczenie gospodarcze poza jednorodzinnym budynkiem miesz-
kalnym lub lokalem mieszkalnym uwa˝a si´ za nale˝ycie zabez-
pieczone, je˝eli spe∏nione zosta∏y ∏àcznie warunki wymienione 
w ust. 1 z tym, ˝e drzwi zewn´trzne prowadzàce do pomieszczenia
gospodarczego powinny byç zamkni´te co najmniej na jeden zamek
wielozastawkowy lub k∏ódk´ wielozastawkowà. 

3. Gara˝e w budynkach mieszkalnych oraz gara˝e wolnostojàce uwa˝a
si´ za nale˝ycie zabezpieczone, je˝eli spe∏nione zosta∏y ∏àcznie warun-
ki wymienione w ust. 1 z tym, ˝e drzwi zewn´trzne prowadzàce do ga-
ra˝u powinny byç zamkni´te co najmniej na jeden zamek wielozastaw-
kowy lub k∏ódk´ wielozastawkowà. Za równorz´dne zamkni´cie drzwi
gara˝owych uznaje si´ tak˝e elektroniczny system zamykania drzwi.

Ustalenie wysokoÊci szkody i odszkodowania

§ 27

1. WysokoÊç szkody ustalana jest dla:
1) budynków ubezpieczonych w:

a) wartoÊci nowej – wed∏ug wysokoÊci kosztów okreÊlonych 
w § 2 pkt 79 lit. a,

b) wartoÊci w stadium budowy – wed∏ug wysokoÊci kosztów okre-
Êlonych w § 2 pkt 79 lit. a, 

c) wartoÊci rzeczywistej – wed∏ug wysokoÊci kosztów okreÊlonych
w § 2 pkt 79 lit. a pomniejszonych o stopieƒ zu˝ycia technicznego;

2) budowli, wyposa˝enia posesji, nagrobków cmentarnych ubezpie-
czonych w:
a) wartoÊci nowej – wed∏ug wysokoÊci kosztów okreÊlonych 

w § 2 pkt 79 lit. a,
b) wartoÊci rzeczywistej – wed∏ug wysokoÊci kosztów okreÊlonych

w § 2 pkt 79 lit. a pomniejszonych o stopieƒ zu˝ycia technicznego;
3) obiektów specjalistycznych – wed∏ug wysokoÊci kosztów okreÊlo-

nych w § 2 pkt 79 lit. a pomniejszonych o stopieƒ zu˝ycia technicz-
nego;

4) lokali mieszkalnych:
a) w przypadku szkody ca∏kowitej – wed∏ug wartoÊci rynkowej

okreÊlonej w § 2 pkt 80, 
b) w przypadku szkody cz´Êciowej – wed∏ug wysokoÊci kosztów

okreÊlonych w § 2 pkt 79 lit. a;
5) ruchomoÊci domowych i sta∏ych elementów ubezpieczonych

w wartoÊci:
a) nowej – wed∏ug wysokoÊci kosztów okreÊlonych w § 2 pkt 79 lit. b,
b) rzeczywistej – wed∏ug wysokoÊci kosztów okreÊlonych w § 2

pkt 79 lit. b ustalonà z uwzgl´dnieniem stopnia zu˝ycia tech-
nicznego zniszczonego lub uszkodzonego przedmiotu, z za-
strze˝eniem ust. 2 i 3.
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2. W odniesieniu do ruchomoÊci domowych i sta∏ych elementów wyso-
koÊç szkody ustala si´ – w przypadku szkody:
1) w pieniàdzach – wed∏ug ich nominalnej wartoÊci. Pieniàdze stano-

wiàce walut´ obcà, przelicza si´ na z∏ote polskie wed∏ug Êredniego
kursu danej waluty w NBP, obowiàzujàcego w dniu powstania szko-
dy;

2) w monetach – wed∏ug wartoÊci z∏omu, chyba ˝e monety te stano-
wià prawny Êrodek p∏atniczy, a ich nominalna wartoÊç jest wy˝sza
od wartoÊci z∏omu. Za wysokoÊç szkody przyjmuje si´ wówczas
wartoÊç nominalnà tych monet;

3) w czekach – wed∏ug potwierdzonej kwoty zrealizowanego czeku;
4) w papierach wartoÊciowych b´dàcych przedmiotem obrotu gie∏do-

wego – wed∏ug ceny gie∏dowej w dniu powstania szkody, pomniej-
szonej o prowizj´ maklerskà;

5) w akcjach na okaziciela nie b´dàcych przedmiotem obrotu gie∏do-
wego – wed∏ug wartoÊci ksi´gowej przypadajàcej na jednà akcj´
na dzieƒ sporzàdzenia bilansu za okres obrachunkowy poprzedza-
jàcy dzieƒ powstania szkody;

6) w obligacjach nie b´dàcych przedmiotem obrotu gie∏dowego – we-
d∏ug wartoÊci nominalnej powi´kszonej o wartoÊç oprocentowania
nale˝nego na dzieƒ powstania szkody;

7) w zwierz´tach – wed∏ug przeci´tnej wartoÊci zwierz´cia tej samej
rasy tego samego gatunku, ustalonej na podstawie cen wyst´pujà-
cych w handlu w dniu powstania szkody, powi´kszonej o ewentual-
ne koszty uÊpienia z koniecznoÊci;

8) w roÊlinach doniczkowych – wed∏ug przeci´tnej wartoÊci roÊliny do-
niczkowej tego samego gatunku i odmiany oraz takiej samej lub
podobnej wielkoÊci, ustalonej na podstawie cen wyst´pujàcych
w handlu w dniu powstania szkody.

3. W odniesieniu do kosztów naprawy pow∏ok malarskich wewnàtrz bu-
dynku lub lokalu mieszkalnego nie odlicza si´ stopnia zu˝ycia tech-
nicznego.

4. W razie nieudokumentowania kosztów naprawy przedmiotu szkody, ja-
ko wysokoÊç szkody, przyjmuje si´ okreÊlony procentowo w porozu-
mieniu z Ubezpieczonym lub przez rzeczoznawc´ ubytek wartoÊci rze-
czywistej przedmiotu szkody.

§ 28

1. PZU SA ustala nale˝ne odszkodowanie w kwocie odpowiadajàcej wy-
sokoÊci poniesionej szkody.

2. Przy ustalaniu wysokoÊci odszkodowania:
1) uwzgl´dnia si´ : 

a) wartoÊç pozosta∏oÊci,
b) w przedmiotach stanowiàcych komplet lub tworzàcych jednà ca-

∏oÊç – ubytek wartoÊci, jakiemu uleg∏a ca∏oÊç lub komplet pod
warunkiem, ˝e nie ma mo˝liwoÊci rekonstrukcji ca∏oÊci lub kom-
pletu przez zakup, dorobienie lub uzupe∏nienie utraconych ele-
mentów;

2) nie uwzgl´dnia si´:
a) wartoÊci naukowej, kolekcjonerskiej, artystycznej, zabytkowej

czy amatorskiej ubezpieczonego mienia, 
b) kosztów wynikajàcych z braku cz´Êci zamiennych lub materia-

∏ów potrzebnych do przywrócenia stanu istniejàcego przed szko-
dà z zastrze˝eniem postanowieƒ zawartych w pkt 1 lit. b.

§ 29

1. WysokoÊç odszkodowania w budynkach, budowlach, wyposa˝eniu
posesji, obiektach specjalistycznych, lokalach mieszkalnych i nagrob-
kach cmentarnych ustala si´ wed∏ug:
1) cenników budowlanych stosowanych przez PZU SA, opracowa-

nych przez przedsi´biorstwa wyspecjalizowane w zakresie budow-
nictwa; ustalenie wysokoÊci odszkodowania na podstawie cenni-
ków nast´puje mi´dzy innymi w przypadku:
a) niepodejmowania przez Ubezpieczonego odbudowy lub napra-

wy zniszczonego lub uszkodzonego mienia,
b) braku rachunków, o których mowa w pkt 2, 
c) braku kosztorysu, o którym mowa w pkt 3;

2) rachunków odbudowy lub naprawy, przed∏o˝onych przez Ubezpie-
czonego w terminie 12 miesi´cy od dnia powstania szkody, po-
twierdzonych:
a) kosztorysem powykonawczym sporzàdzonym przez podmiot

dokonujàcy odbudowy lub naprawy, lub 
b) specyfikacjà zakresu wykonanych robót sporzàdzonà przez

podmiot dokonujàcy odbudowy lub naprawy, w odniesieniu do
szkody, której wysokoÊç nie przekracza przed uwzgl´dnieniem
zu˝ycia technicznego kwoty 10 000 z∏;

3) kosztorysu odbudowy lub naprawy dokonanej przez Ubezpieczo-
nego systemem gospodarczym, przed∏o˝onego w terminie 12 mie-
si´cy od dnia powstania szkody;

4) ceny 1 m2 powierzchni u˝ytkowej lokalu mieszkalnego dla szkody
ca∏kowitej w lokalu mieszkalnym ustalonej wed∏ug zasad okreÊlo-
nych w § 2 pkt 80.

2. WysokoÊç odszkodowania ustala si´ na podstawie cen z dnia powsta-
nia szkody, za wyjàtkiem szkód udokumentowanych rachunkiem odbu-
dowy lub naprawy albo kosztorysem. 

§ 30

1. Koszty, o których mowa w § 13 ust. 1 ∏àcznie z odszkodowaniem nie
mogà przewy˝szyç sumy ubezpieczenia okreÊlonej dla zagro˝onych
zniszczeniem lub obj´tych akcjà ratunkowà poszczególnych sk∏adni-
ków mienia. Ograniczenie to nie dotyczy sytuacji, gdy wy˝ej wymienio-
ne koszty zosta∏y poniesione przez Ubezpieczonego na polecenie
PZU SA. 

2. W przypadku, gdy koszty, o których mowa w § 13 ust. 1, dotyczà mie-
nia ubezpieczonego i nieubezpieczonego, PZU SA pokrywa poniesio-
ne przez Ubezpieczonego koszty w takiej proporcji, w jakiej pozostaje
wartoÊç mienia ubezpieczonego do ∏àcznej wartoÊci mienia ubezpie-
czonego i nieubezpieczonego. Je˝eli ustalenie proporcji nie jest mo˝li-
we PZU SA pokryje 50% poniesionych kosztów.

3. Koszty, o których mowa w § 13 ust. 2 nie mogà przewy˝szyç 5% wy-
sokoÊci nale˝nego odszkodowania. 

Rozdzia∏ 2 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ
W ˚YCIU PRYWATNYM

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§ 31

1. PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonemu, gdy
w zwiàzku z wykonywaniem czynnoÊci w ˝yciu prywatnym lub posia-
danym mieniem, w nast´pstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzial-
noÊç deliktowa) jest on zobowiàzany do naprawienia szkody na osobie
bàdê szkody rzeczowej wyrzàdzonej osobie trzeciej. 

2. PZU SA udziela równie˝ ochrony ubezpieczeniowej w przypadku wy-
rzàdzenia szkód na osobie bàdê szkód rzeczowych wskutek ra˝àcego
niedbalstwa Ubezpieczonego. 

3. Warunkiem odpowiedzialnoÊci PZU SA jest zajÊcie zdarzenia ubez-
pieczeniowego w okresie ubezpieczenia i zg∏oszenie roszczeƒ przez
poszkodowanego przed up∏ywem okresu przedawnienia.

4. W zale˝noÊci od wyboru Ubezpieczajàcego zakres ochrony ubezpie-
czeniowej, o którym mowa w ust. 1 mo˝e obejmowaç szkody powsta∏e:
1) na terenie posesji, gdy przedmiotem ubezpieczenia jest budynek

mieszkalny jednorodzinny w zabudowie pojedynczej, bliêniaczej
lub szeregowej lub ruchomoÊci domowe i sta∏e elementy w takim
budynku albo na terenie budynku wielorodzinnego, gdy przedmio-
tem ubezpieczenia jest lokal mieszkalny w tym budynku lub rucho-
moÊci domowe i sta∏e elementy w takim lokalu;

2) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, albo
3) na obszarze ca∏ego Êwiata za wyjàtkiem Kanady i Stanów Zjedno-

czonych Ameryki oraz ich terytoriów zale˝nych. 
5. PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzial-

noÊci ustawowej Ubezpieczonego, z zastrze˝eniem postanowieƒ
o.w.u.

§ 32

1. Z zastrze˝eniem ust. 3 zakresem ochrony obj´te sà w szczególnoÊci
szkody powsta∏e z tytu∏u:
1) u˝ytkowania budynków, budowli, obiektów specjalistycznych lub lo-

kalu mieszkalnego wskazanych w polisie, w tym za szkody wyrzà-
dzone posiadaczom innych lokali w nast´pstwie nieumyÊlnego po-
zostawienia otwartych kranów w urzàdzeniach wodno-kanalizacyj-
nych lub zalania z innych przyczyn, za które Ubezpieczony ponosi
win´;

2) wykonywania czynnoÊci ˝ycia codziennego przez Ubezpieczo-
nego;

3) u˝ytkowania wózka inwalidzkiego;
4) posiadania zwierzàt domowych.

2. PZU SA ponosi tak˝e odpowiedzialnoÊç za szkody powsta∏e wskutek:
1) wyrzucenia, wylania lub spadni´cia jakiegokolwiek przedmiotu z lo-

kalu mieszkalnego lub budynku, o których mowa w § 31 ust. 4 pkt. 1; 
2) zawalenia si´ budynków, budowli, obiektów specjalistycznych,

wyposa˝enia posesji, znajdujàcych si´ na posesji, o której mowa
w § 31 ust. 4 pkt 1 lub budynku wielorodzinnego, o którym mowa
w § 31 ust. 4 pkt 1, lub oderwania si´ ich cz´Êci;

chocia˝by wyrzàdzone zosta∏y poza terenem posesji lub poza tere-
nem budynku wielorodzinnego, o których mowa w § 31 ust. 4 pkt 1.

3. PZU SA ponosi odpowiedzialnoÊç za szkody rzeczowe lub szkody na
osobie wyrzàdzone przez pomoc domowà przy wykonywaniu prac zleco-
nych przez Ubezpieczonego w zakresie czynnoÊci ˝ycia codziennego. 

4. Wszystkie szkody b´dàce nast´pstwem tego samego zdarzenia ubez-
pieczeniowego uwa˝a si´ za nast´pstwa jednego wypadku ubezpie-
czeniowego niezale˝nie od liczby poszkodowanych i momentu po-
wstania szkody oraz przyjmuje si´, ˝e mia∏y miejsce w chwili powsta-
nia pierwszej szkody. 

§ 33

Na wniosek Ubezpieczajàcego za zap∏atà dodatkowej sk∏adki zakres
ochrony w ubezpieczeniu odpowiedzialnoÊci cywilnej w ˝yciu prywatnym
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mo˝e zostaç rozszerzony o szkody wynik∏e z amatorskiego uprawiania nar-
ciarstwa, sportów walki oraz u˝ytkowania ma∏ych jednostek p∏ywajàcych.

Wy∏àczenia odpowiedzialnoÊci

§ 34

PZU SA nie odpowiada za szkody:
1) wyrzàdzone przez Ubezpieczonego osobie bliskiej lub pomocy

domowej podczas wykonywania przez nià powierzonych czynno-
Êci w gospodarstwie domowym albo wyrzàdzone przez te osoby
Ubezpieczonemu;

2) wyrzàdzone przez Ubezpieczonego w stanie nietrzeêwoÊci, w sta-
nie po u˝yciu alkoholu lub pod wp∏ywem narkotyków, Êrodków
odurzajàcych, substancji psychotropowych lub Êrodków zast´p-
czych w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdzia∏aniu narko-
manii, chyba ˝e stan nietrzeêwoÊci, stan po u˝yciu alkoholu, za˝y-
cie narkotyków, substancji odurzajàcych, substancji psychotropo-
wych lub Êrodków zast´pczych nie mia∏o wp∏ywu na zaistnienie
zdarzenia ubezpieczeniowego;

3) wynikajàce z wykonywania zawodu lub prowadzenia dzia∏alnoÊci
gospodarczej;

4) wyrzàdzone przez zwierz´ta hodowlane w tym równie˝ pszczo∏y,
je˝eli pasieka Ubezpieczonego liczy wi´cej ni˝ pi´ç uli;

5) za które przys∏uguje odszkodowanie z innych umów ubezpiecze-
nia odpowiedzialnoÊci cywilnej, w tym obowiàzkowych zawartych
z PZU SA;

6) wynik∏e z posiadania broni palnej;
7) wynik∏e z wyczynowego uprawiania sportów;
8) wynik∏e z amatorskiego uprawiania narciarstwa i sportów walki

oraz u˝ytkowania ma∏ych jednostek p∏ywajàcych, chyba ˝e ryzyko
to zosta∏o obj´te ochronà za zap∏atà dodatkowej sk∏adki;

9) wynik∏e z przeniesienia chorób zakaênych;
10) wyrzàdzone w Êrodowisku przez jego zanieczyszczenie oraz

w drzewostanie lasów i parków;
11) powsta∏e wskutek powolnego dzia∏ania czynnika termicznego,

chemicznego, biologicznego lub innego czynnika dzia∏ajàcego po-
dobnie;

12) powsta∏e wskutek oddzia∏ywania energii jàdrowej, promieni lase-
rowych, maserowych, promieniowania jonizujàcego, pola magne-
tycznego lub elektromagnetycznego, lub ska˝enia radioaktywne-
go;

13) polegajàce na zap∏acie wszelkiego rodzaju kar pieni´˝nych, grzy-
wien sàdowych i kar administracyjnych, mandatów, podatków, na-
le˝noÊci publicznoprawnych;

14) zwiàzane z naruszeniem dóbr osobistych innych ni˝ obj´te zakre-
sem szkody na osobie oraz zwiàzane z naruszeniem praw w∏a-
snoÊci intelektualnych;

15) powsta∏e w mieniu powierzonym, w tym tak˝e w mieniu s∏u˝bo-
wym, z którego Ubezpieczony korzysta∏ na podstawie umowy naj-
mu, dzier˝awy, u˝yczenia, przechowania lub innej podobnej formy
(np. leasingu);

16) wyrzàdzone w zwiàzku z posiadaniem, kierowaniem lub u˝ywa-
niem pojazdów mechanicznych;

17) wyrzàdzone przez pomoc domowà czynnoÊciami nie mieszczàcy-
mi si´ w zakresie jej obowiàzków wynikajàcych z umowy o prac´
lub umowy cywilno-prawnej;

18) polegajàce na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie pieni´dzy i in-
nych Êrodków p∏atniczych, bi˝uterii, papierów wartoÊciowych,
wszelkiego rodzaju dokumentów oraz znaczków filatelistycznych
i monet.

Suma gwarancyjna

§ 35

1. WysokoÊç sumy gwarancyjnej okreÊlana jest przez Ubezpieczajàcego
w uzgodnieniu z PZU SA, przy czym minimalna suma gwarancyjna
wynosi 10 000 z∏. 

2. Suma gwarancyjna okreÊlona jest na jedno i na wszystkie zdarzenia
ubezpieczeniowe zaistnia∏e w okresie ubezpieczenia.

3. W ramach sumy gwarancyjnej PZU SA jest obowiàzany do: 
1) pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powo∏anych za

zgodà PZU SA w celu ustalenia okolicznoÊci lub rozmiaru szkody;
2) pokrycia niezb´dnych kosztów obrony sàdowej przed roszczeniem

poszkodowanego, o ile prowadzenie tego sporu PZU SA uzna za
uzasadnione; 

3) pokrycia kosztów post´powania cywilnego, w tym mediacji lub po-
jednawczego, prowadzonego w zwiàzku ze zg∏oszonymi roszcze-
niami odszkodowawczymi, o ile PZU SA uzna prowadzenie media-
cji lub post´powania pojednawczego za uzasadnione.

4. Ka˝dorazowa wyp∏ata odszkodowania lub kosztów, o których mowa
w ust. 3, powoduje zmniejszenie sumy gwarancyjnej o wyp∏aconà
kwot .́

5. Ubezpieczajàcy mo˝e uzupe∏niç zmniejszonà sum´ gwarancyjnà. 
6. Je˝eli tytu∏em odszkodowania za szkody na osobie przys∏ugujà po-

szkodowanemu zarówno Êwiadczenia jednorazowe jak i renty,
PZU SA zaspokaja je z obowiàzujàcej sumy gwarancyjnej w nast´pu-
jàcej kolejnoÊci:
1) Êwiadczenie jednorazowe;
2) renty czasowe;
3) renty do˝ywotnie.

Rozdzia∏ 3 UBEZPIECZENIE NAST¢PSTW
NIESZCZ¢ÂLIWYCH WYPADKÓW

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§ 36

1. Przedmiotem ubezpieczenia sà nast´pstwa nieszcz´Êliwych wypad-
ków zaistnia∏ych w okresie ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej i poza jej granicami, w postaci trwa∏ego uszczerbku na
zdrowiu, rozstroju zdrowia albo Êmierci Ubezpieczonego.

2. Ubezpieczeniem obj´te sà równie˝ trwa∏e nast´pstwa obra˝eƒ cia∏a,
do których dosz∏o w czasie ataku epilepsji albo omdlenia o nieustalo-
nej przyczynie.

3. Na wniosek Ubezpieczajàcego i za zap∏atà dodatkowej sk∏adki, ochro-
nà ubezpieczeniowà mo˝e zostaç obj´te ryzyko nast´pstw zawa∏u
serca oraz krwotoków Êródczaszkowych.

§ 37

Umow´ ubezpieczenia mo˝na zawrzeç w jednym z dwóch wariantów,
o których mowa w § 38 i § 39.

§ 38

W wariancie I, Ubezpieczonemu przys∏ugujà nast´pujàce Êwiadczenia: 
1) Êwiadczenie z tytu∏u Êmierci zaistnia∏ej w wyniku nieszcz´Êliwego

wypadku, w wysokoÊci 100% sumy ubezpieczenia;
2) Êwiadczenie z tytu∏u trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu b´dàcego na-

st´pstwem nieszcz´Êliwego wypadku przy czym, je˝eli Ubezpie-
czony dozna∏ 100% trwa∏ego uszczerbku PZU SA wyp∏aca Êwiad-
czenie w pe∏nej wysokoÊci sumy ubezpieczenia, a w razie cz´Êcio-
wego uszczerbku taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim Ubez-
pieczony dozna∏ trwa∏ego uszczerbku.

§ 39

W wariancie II Ubezpieczonemu przys∏ugujà nast´pujàce Êwiadczenia: 
1) Êwiadczenie z tytu∏u Êmierci zaistnia∏ej w wyniku nieszcz´Êliwego

wypadku w wysokoÊci 100% sumy ubezpieczenia;
2) Êwiadczenie z tytu∏u trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu b´dàcego na-

st´pstwem nieszcz´Êliwego wypadku, które ustalane jest progre-
sywnie. WysokoÊç Êwiadczenia stanowi iloczyn sumy ubezpiecze-
nia, procentu trwa∏ego uszczerbku oraz wskaênika progresji. Wy-
sokoÊç wskaênika progresji uzale˝niona jest od wysokoÊci trwa∏e-
go uszczerbku i wynosi odpowiednio:

§ 40

1. Niezale˝nie od Êwiadczeƒ, o których mowa w § 38 i § 39 PZU SA
zwraca poniesione przez Ubezpieczonego:
1) koszty jednorazowego nabycia przedmiotów ortopedycznych

i Êrodków pomocniczych – do wysokoÊci 20% sumy ubezpiecze-
nia, ale nie wi´cej ni˝ 5 000 z∏ na jedno zdarzenie;

2) koszty przeszkolenia zawodowego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej osób niepe∏nosprawnych – do wysokoÊci 20% sumy ubez-
pieczenia, ale nie wi´cej ni˝ 5 000 z∏ na jedno zdarzenie;

3) koszty leczenia nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków poniesione
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – do wysokoÊci 20% sumy
ubezpieczenia, ale nie wi´cej ni˝ 5 000 z∏ na jedno zdarzenie.

2. Za koszty leczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 3, uwa˝a si´ koszty
wizyt lekarskich, leczenia ambulatoryjnego, leczenia szpitalnego, za-
biegów ambulatoryjnych, zabiegów operacyjnych, badaƒ zleconych
przez lekarza, zakupu leków oraz Êrodków opatrunkowych przepisa-
nych przez lekarza, transportu z miejsca wypadku do szpitala lub am-
bulatorium, rehabilitacji.

3. Niezale˝nie od Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych Ubezpieczonemu na pod-
stawie umowy ubezpieczenia, PZU SA zwraca Ubezpieczonemu nie-
zb´dne, udokumentowane wydatki poniesione na przejazdy na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej do wskazanych przez PZU SA lekarzy
lub na obserwacj´ klinicznà oraz koszty badaƒ lekarskich zleconych
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przez lekarzy PZU SA, wymaganych dla uzasadnienia zg∏oszonych
roszczeƒ.

4. Je˝eli Ubezpieczonemu przys∏ugujà Êwiadczenia na podstawie kilku
umów ubezpieczenia w zakresie nast´pstw nieszcz´Êliwych wypad-
ków, Êwiadczenia przys∏ugujà z ka˝dej umowy, jednak poniesione
koszty z tytu∏u przeprowadzonego leczenia, nabycia przedmiotów or-
topedycznych i Êrodków pomocniczych oraz przeszkolenia zawodowe-
go osób niepe∏nosprawnych zwracane sà do wysokoÊci rzeczywistych,
udowodnionych wydatków maksymalnie jednak do wysokoÊci limitów
wynikajàcych z zawartych umów.

Wy∏àczenia odpowiedzialnoÊci 

§ 41

1. Z odpowiedzialnoÊci PZU SA wy∏àczone sà nast´pstwa nieszcz´Êli-
wych wypadków powsta∏e:
1) podczas kierowania pojazdem przez Ubezpieczonego, który nie

posiada∏ wymaganych prawem uprawnieƒ;
2) podczas kierowania przez Ubezpieczonego pojazdem w stanie

nietrzeêwoÊci albo w stanie po u˝yciu alkoholu, narkotyków, Êrod-
ków odurzajàcych, substancji psychotropowych lub Êrodków za-
st´pczych w rozumieniu przepisów o przeciwdzia∏aniu narkomanii; 

3) w stanie nietrzeêwoÊci, w stanie po u˝yciu alkoholu albo po u˝yciu
narkotyków, Êrodków odurzajàcych, substancji psychotropowych
lub Êrodków zast´pczych w rozumieniu przepisów o przeciwdzia-
∏aniu narkomanii, chyba ˝e stan nietrzeêwoÊci, stan po u˝yciu al-
koholu, za˝ycie narkotyków, Êrodków odurzajàcych, substancji
psychotropowych lub Êrodków zast´pczych nie mia∏o wp∏ywu na
zaistnienie zdarzenia;

4) w wyniku zatrucia spowodowanego spo˝ywaniem alkoholu albo
u˝ywaniem narkotyków, Êrodków odurzajàcych, substancji psy-
chotropowych lub Êrodków zast´pczych w rozumieniu przepisów
o przeciwdzia∏aniu narkomanii;

5) w wyniku udzia∏u Ubezpieczonego w zak∏adach, bójkach (z wyjàt-
kiem dzia∏ania w obronie koniecznej);

6) podczas udzia∏u Ubezpieczonego w strajkach, rozruchach, za-
mieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg lub sabota-
˝u, chyba ˝e udzia∏ w strajkach, rozruchach, zamieszkach, ak-
cjach protestacyjnych, blokadach dróg wynika∏ z wykonywania
czynnoÊci s∏u˝bowych;

7) w zwiàzku z pope∏nieniem albo usi∏owaniem pope∏nienia samobój-
stwa przez Ubezpieczonego, który ukoƒczy∏ 17 lat;

8) wskutek utraty przytomnoÊci spowodowanej przyczynà chorobo-
wà z wy∏àczeniem obra˝eƒ cia∏a, do których dosz∏o w czasie ata-
ku epilepsji albo omdlenia o nieustalonej przyczynie chorobowej;

9) w wyniku uszkodzenia cia∏a lub rozstroju zdrowia Ubezpieczone-
go, powsta∏ych w zwiàzku z wykonywaniem procedur medycznych
bez wzgl´du na to, przez kogo by∏y wykonywane, chyba ˝e wyko-
nanie procedur medycznych dotyczy∏o leczenia bezpoÊrednich
nast´pstw nieszcz´Êliwego wypadku;

10) podczas wyczynowego uprawiania wszystkich dyscyplin sportu
oraz amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka.

2. Z odpowiedzialnoÊci PZU SA wy∏àczone sà choroby zawodowe oraz
wszelkie choroby lub stany chorobowe nawet takie, które wyst´pujà
nagle, z zastrze˝eniem § 36 ust. 2 i 3. 

3. OdpowiedzialnoÊç PZU SA nie obejmuje zadoÊçuczynienia za dozna-
ny ból, cierpienia fizyczne i moralne oraz odszkodowania za poniesio-
ne straty materialne polegajàce na utracie, uszkodzeniu lub zniszcze-
niu rzeczy.

Suma ubezpieczenia 

§ 42

1. Suma ubezpieczenia ustalana jest przez Ubezpieczajàcego w porozu-
mieniu z PZU SA na ka˝dy nieszcz´Êliwy wypadek zaistnia∏y w okre-
sie ubezpieczenia w odniesieniu do jednego Ubezpieczonego.

2. Minimalna suma ubezpieczenia wynosi 3 000 z∏. 

Ustalenie wysokoÊci Êwiadczenia 

§ 43

1. Rodzaje i wysokoÊç przys∏ugujàcych Êwiadczeƒ ustala si´ po stwier-
dzeniu, ˝e istnieje zwiàzek przyczynowy pomi´dzy nieszcz´Êliwym
wypadkiem a Êmiercià, trwa∏ym uszczerbkiem na zdrowiu lub rozstro-
jem zdrowia.

2. Ustalenie zwiàzku przyczynowego, o którym mowa w ust. 1 oraz ro-
dzaju i wysokoÊci przys∏ugujàcych Êwiadczeƒ nast´puje na podstawie
dostarczonych dokumentów okreÊlonych w § 78 ust. 1 pkt 2 lit. b lub
wyników badaƒ lekarskich. 

3. Âwiadczenie z tytu∏u trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu lub Êmierci
Ubezpieczonego wyp∏aca si´ pod warunkiem, ˝e trwa∏y uszczerbek na
zdrowiu lub Êmierç wystàpi∏y w ciàgu 24 miesi´cy od dnia zajÊcia nie-
szcz´Êliwego wypadku.

§ 44

1. Procent trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu okreÊlajà powo∏ani przez
PZU SA lekarze w oparciu o „Tabel´ norm oceny procentowej trwa∏e-
go uszczerbku na zdrowiu PZU SA”. 

2. Procent trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu powinien byç ustalony po ca∏-
kowitym zakoƒczeniu leczenia, z uwzgl´dnieniem zaleconej przez le-
karza rehabilitacji, a w razie d∏u˝szego leczenia – najpóêniej w 24-tym
miesiàcu od dnia nieszcz´Êliwego wypadku. Póêniejsza zmiana stop-
nia trwa∏ego uszczerbku, polegajàca na polepszeniu lub pogorszeniu
stanu zdrowia, nie daje podstawy do zmiany wysokoÊci Êwiadczenia.

3. Przy ustalaniu procentu trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu nie bierze si´
pod uwag´ rodzaju pracy lub czynnoÊci wykonywanych przez Ubez-
pieczonego.

4. Je˝eli w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku powstanie wi´cej ni˝ jeden
rodzaj uszkodzenia cia∏a, na wysokoÊç Êwiadczenia z tytu∏u trwa∏ego
uszczerbku na zdrowiu sk∏ada si´ suma Êwiadczeƒ nale˝nych z tytu∏u
ka˝dego uszkodzenia cia∏a, nie wi´cej jednak ni˝ do wysokoÊci sumy
ubezpieczenia okreÊlonej w umowie z zastrze˝eniem § 39 pkt 2.

5. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narzàdu, uk∏adu, których funk-
cje przed nieszcz´Êliwym wypadkiem by∏y ju˝ upoÊledzone wskutek
choroby lub urazu, procent trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu okreÊla
si´ w wysokoÊci ró˝nicy mi´dzy procentem trwa∏ego uszczerbku usta-
lonego dla stanu danego organu, narzàdu, uk∏adu po nieszcz´Êliwym
wypadku, a procentem trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu istniejàcego
bezpoÊrednio przed nieszcz´Êliwym wypadkiem.

Wyp∏ata Êwiadczenia

§ 45

1. Âwiadczenie z tytu∏u nast´pstw nieszcz´Êliwego wypadku wyp∏aca si´
Ubezpieczonemu z zastrze˝eniem ust. 2. W przypadku, gdy Ubezpie-
czony jest ma∏oletni, Êwiadczenie wyp∏aca si´ przedstawicielowi usta-
wowemu.

2. Âwiadczenie z tytu∏u Êmierci Ubezpieczonego wskutek nieszcz´Êliwe-
go wypadku wyp∏aca si´ uprawnionemu.

3. W przypadku, gdy Ubezpieczony nie wskaza∏ uprawnionego, PZU SA
wyp∏aca Êwiadczenie cz∏onkowi rodziny Ubezpieczonego wed∏ug na-
st´pujàcej kolejnoÊci:
1) ma∏˝onkowi;
2) dzieciom;
3) rodzicom;
4) osobom powo∏anym do dziedziczenia z ustawy. 

4. Je˝eli PZU SA wyp∏aci Êwiadczenie z tytu∏u trwa∏ego uszczerbku na
zdrowiu, a nast´pnie w ciàgu 24 miesi´cy od dnia nieszcz´Êliwego
wypadku nastàpi Êmierç Ubezpieczonego b´dàca nast´pstwem tego
wypadku, PZU SA wyp∏aci uprawnionemu Êwiadczenie z tytu∏u Êmierci
w wysokoÊci stanowiàcej ró˝nic´ kwoty Êwiadczenia z tytu∏u Êmierci
i kwoty Êwiadczenia wyp∏aconego z tytu∏u trwa∏ego uszczerbku. 

5. W razie Êmierci Ubezpieczonego nie b´dàcej nast´pstwem wypadku,
a przed otrzymaniem przez niego Êwiadczenia przys∏ugujàcego z tytu-
∏u nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków PZU SA wyp∏aca to Êwiad-
czenie spadkobiercom Ubezpieczonego. Je˝eli trwa∏y uszczerbek nie
zosta∏ ustalony przed Êmiercià Ubezpieczonego, przyjmuje si´ przy-
puszczalny stopieƒ trwa∏ego uszczerbku wed∏ug oceny lekarzy orze-
kajàcych, wskazanych przez PZU SA, orzeczony na podstawie przed-
∏o˝onej dokumentacji medycznej.

Rozdzia∏ 4 UBEZPIECZENIE SZKLANYCH PRZEDMIOTÓW
OD ST¸UCZENIA

Przedmiot ubezpieczenia

§ 46

Przedmiotem ubezpieczenia sà znajdujàce si´ w budynku mieszkalnym
lub lokalu mieszkalnym nast´pujàce przedmioty:

1) oszklenia okienne i drzwiowe; 
2) szyby specjalne w szczególnoÊci antyw∏amaniowe; 
3) wyk∏adziny ceramiczne, szklane i kamienne (z wy∏àczeniem pod∏o-

gowych); 
4) inne przedmioty szklane b´dàce wyposa˝eniem budynku miesz-

kalnego lub lokalu mieszkalnego takie jak: przegrody Êcienne, ele-
menty szklane stanowiàce sk∏adowà cz´Êç mebli.

Zakres ubezpieczenia

§ 47

Ubezpieczeniem obj´te sà szkody powsta∏e wskutek st∏uczenia (rozbicia)
ubezpieczonych przedmiotów w wyniku zdarzeƒ ubezpieczeniowych in-
nych ni˝ okreÊlone w § 5 lub § 11. 

Wy∏àczenia odpowiedzialnoÊci

§ 48

1. Ubezpieczeniem nie sà obj´te: 
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1) szk∏o stanowiàce osprz´t urzàdzeƒ technicznych (maszyn, apara-
tów, narz´dzi itp.) oraz osprz´t wszelkiego rodzaju instalacji; 

2) szyby, przedmioty szklane i p∏yty kamienne w stanie uszkodzonym; 
3) szyby, przedmioty szklane i p∏yty kamienne przed ich ostatecznym

zamontowaniem bàdê zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia; 
4) szyby, przedmioty szklane i p∏yty kamienne w budynkach mieszkal-

nych w stadium budowy.
2. PZU SA nie odpowiada za szkody:

1) powsta∏e przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego
przedmiotu;

2) powsta∏e wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bàdê
zmiany barwy.

3. PZU SA nie pokrywa kosztów:
1) ustawienia rusztowaƒ lub u˝ycia dêwigu w celu dokonania wymia-

ny lub naprawy ubezpieczonych przedmiotów; 
2) wykonania napisów reklamowych i informacyjnych oraz ozdób

znajdujàcych si´ na ubezpieczonych przedmiotach; 
3) pokrycia oszkleƒ folià.

Suma ubezpieczenia

§ 49

1. Sum´ ubezpieczenia ustala Ubezpieczajàcy w porozumieniu z PZU SA
kierujàc si´ przewidywanà maksymalnà szkodà w okresie ubezpiecze-
nia, przy czym minimalna suma ubezpieczenia wynosi 500 z∏. 

2. Sum´ ubezpieczenia Ubezpieczajàcy ustala oddzielnie dla:
1) oszklenia w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych;
2) szyb specjalnych;
3) wyk∏adzin ceramicznych, szklanych i kamiennych; 
4) innych przedmiotów szklanych b´dàcych wyposa˝eniem budynku

lub lokalu.
3. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadaç wartoÊci ubezpieczonych

przedmiotów ∏àcznie z kosztami ich demonta˝u, zamontowania bàdê
zainstalowania oraz transportu, z zastrze˝eniem § 48 ust. 3 pkt 1. 

4. Po wyp∏acie odszkodowania suma ubezpieczenia ulega pomniejsze-
niu o wartoÊç wyp∏aconego odszkodowania.

5. Ubezpieczajàcy mo˝e uzupe∏niç sum´ ubezpieczenia za zap∏atà do-
datkowej sk∏adki. 

Ustalenie wysokoÊci szkody i odszkodowania 

§ 50

1. WysokoÊç szkody w szybach i innych przedmiotach ubezpieczonych
od st∏uczenia (rozbicia) ustala si´ wed∏ug udokumentowanej przez
Ubezpieczonego wartoÊci przedmiotu ubezpieczenia z uwzgl´dnie-
niem kosztów jego demonta˝u, zamontowania bàdê zainstalowania
oraz transportu. 

2. W razie braku mo˝liwoÊci udokumentowania wartoÊci przedmiotu
ubezpieczenia, wysokoÊç szkody okreÊla si´ wed∏ug przeci´tnej war-
toÊci przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju i gatunku, usta-
lonej na podstawie cen detalicznych wyst´pujàcych w handlu w dniu
powstania szkody lub kosztów naprawy ustalonych stosownie do za-
kresu szkody na podstawie przeci´tnych cen zak∏adów us∏ugowych
wraz z uwzgl´dnieniem niezb´dnych kosztów demonta˝u i monta˝u
uszkodzonego przedmiotu.

3. WysokoÊç odszkodowania ustala si´ w kwocie odpowiadajàcej wyso-
koÊci szkody ustalonej zgodnie z ust. 1 i 2, z zastrze˝eniem ust. 4. 

4. W odniesieniu do elementów stolarki okiennej i drzwiowej odszkodowa-
nie obejmuje koszt wymiany elementów konstrukcyjnych stolarki tylko
wówczas, gdy nie ma technologicznej mo˝liwoÊci wymiany oszklenia
bez naruszenia konstrukcji, w której oszklenie jest osadzone.

Rozdzia∏ 5 UBEZPIECZENIE KOSZTÓW NAJMU
LOKALU ZAST¢PCZEGO LUB POBYTU W HOTELU

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§ 51

1. Ochronà ubezpieczeniowà obj´te sà koszty najmu lokalu zast´pczego
lub pobytu w hotelu w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ubez-
pieczonego budynku mieszkalnego lub ubezpieczonego lokalu miesz-
kalnego w wyniku zajÊcia jednego lub kilku zdarzeƒ losowych okreÊlo-
nych w § 5, w stopniu uniemo˝liwiajàcym dalsze zamieszkiwanie
przez okres d∏u˝szy ni˝ 3 dni.

2. Stopieƒ zniszczenia lub uszkodzenia ubezpieczonego budynku miesz-
kalnego lub ubezpieczonego lokalu mieszkalnego, uniemo˝liwia-
jàcy dalsze zamieszkiwanie ustala Ubezpieczony w porozumieniu
z PZU SA. 

3. PZU SA pokrywa koszty najmu lokalu zast´pczego lub pobytu w hotelu
tylko w przypadku, kiedy PZU SA ponosi odpowiedzialnoÊç za szkody
z tytu∏u ubezpieczenia budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

4. PZU SA pokrywa koszty najmu lokalu zast´pczego do czasu przepro-
wadzenia remontu, umo˝liwiajàcego ponowne zamieszkanie w ubez-

pieczonym lokalu mieszkalnym lub budynku mieszkalnym, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ przez okres 6 miesi´cy.

5. PZU SA pokrywa koszt pobytu Ubezpieczonego w hotelu do czasu
przeprowadzenia prac remontowych, umo˝liwiajàcych ponowne za-
mieszkanie w ubezpieczonym lokalu mieszkalnym lub budynku miesz-
kalnym nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 1 miesiàc.

Wy∏àczenia odpowiedzialnoÊci

§ 52

1. PZU SA nie pokrywa kosztów najmu lokalu zast´pczego lub pobytu
w hotelu, je˝eli ubezpieczony budynek mieszkalny lub lokal mieszkal-
ny jest zniszczony w takim stopniu, ˝e mo˝liwa jest jego cz´Êciowa
eksploatacja.

2. PZU SA nie pokrywa kosztów dodatkowych w postaci wy˝ywienia,
rozmów telefonicznych, transportu i dojazdu ubezpieczonych osób,
powsta∏ych w zwiàzku z najmem lokalu zast´pczego lub pobytem
w hotelu.

3. PZU SA nie odpowiada za ruchomoÊci domowe i sta∏e elementy znaj-
dujàce si´ w wynajmowanym lokalu zast´pczym lub w hotelu.

Suma ubezpieczenia

§ 53

1. Sum´ ubezpieczenia ustala Ubezpieczajàcy w uzgodnieniu z PZU SA.
2. Suma ubezpieczenia dotyczy wszystkich zdarzeƒ obj´tych ochronà

ubezpieczeniowà zaistnia∏ych w okresie ubezpieczenia.
3. Suma ubezpieczenia okreÊlona jest dla ca∏ego okresu najmu lokalu

zast´pczego lub pobytu w hotelu, o którym mowa w § 51 ust. 3 i 4. 
4. PZU SA pokrywa miesi´czne koszty najmu lokalu zast´pczego lub 

pobytu w hotelu w maksymalnej wysokoÊci:
1) 1 000 z∏ dla sumy ubezpieczenia 6 000 z∏;
2) 1 500 z∏ dla sumy ubezpieczenia 9 000 z∏;
3) 2 000 z∏ dla sumy ubezpieczenia 12 000 z∏;
4) 2 500 z∏ dla sumy ubezpieczenia 15 000 z∏.

5. Po wyp∏acie Êwiadczenia suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu
o wartoÊç wyp∏aconego Êwiadczenia.

6. Ubezpieczajàcy nie mo˝e uzupe∏niç sumy ubezpieczenia pomniejszo-
nej o wartoÊç wyp∏aconego Êwiadczenia.

Post´powanie w razie zaistnienia zdarzenia

§ 54

1. PZU SA zwraca koszt najmu lokalu zast´pczego na podstawie
pisemnej umowy najmu zawartej przez Ubezpieczonego.

2. PZU SA pokrywa koszt pobytu w hotelu na podstawie rachunku lub
faktury. 

Rozdzia∏ 6 UBEZPIECZENIE ROÂLIN OD ZDARZE¡ LOSOWYCH

Przedmiot ubezpieczenia

§ 55

Ochronà ubezpieczeniowà obj´te sà roÊliny znajdujàce si´ na posesji, na
której znajduje si´ ubezpieczony budynek mieszkalny, w ogródkach przy-
nale˝nych do lokalu mieszkalnego lub umieszczone na tarasach zbudo-
wanych w technologii dachu odwróconego.

Zakres ubezpieczenia

§ 56

W odniesieniu do roÊlin PZU SA odpowiada za szkody, polegajàce na
zniszczeniu roÊlin, w nast´pstwie:

1) ognia, piorunu, eksplozji, upadku statku powietrznego, powodzi,
huraganu, osuwania si´ ziemi, zapadania si´ ziemi;

2) akcji ratowniczej prowadzonej w zwiàzku ze zdarzeniami obj´tymi
ochronà ubezpieczeniowà.

Wy∏àczenia odpowiedzialnoÊci

§ 57

Nie sà obj´te ubezpieczeniem:
1) roÊliny uprawne w ramach dzia∏alnoÊci rolniczej lub gospodarczej;
2) roÊliny, których uprawianie narusza przepisy prawa;
3) pomniki przyrody.

Suma ubezpieczenia

§ 58

1. Sum´ ubezpieczenia ustala Ubezpieczajàcy w uzgodnieniu z PZU SA
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kierujàc si´ przewidywanà maksymalnà szkodà w okresie ubezpie-
czenia.

2. Suma ubezpieczenia powinna obejmowaç wartoÊci sadzonek lub na-
sion gatunków roÊlin, o których mowa w § 55 ∏àcznie z kosztami przy-
gotowania i ukszta∏towania terenu lub pod∏o˝a, dla przypadku ponow-
nego ich nasadzenia. 

3. Po wyp∏acie odszkodowania suma ubezpieczenia ulega pomniejsze-
niu o wartoÊç wyp∏aconego odszkodowania.

4. Ubezpieczajàcy nie mo˝e uzupe∏niç sumy ubezpieczenia pomniejszo-
nej o wartoÊç wyp∏aconego odszkodowania.

Ustalenie wysokoÊci szkody i odszkodowania

§ 59

1. WysokoÊç szkody ustala si´ na podstawie cen dla sadzonek lub na-
sion tych samych gatunków lub maksymalnie zbli˝onych do zniszczo-
nych lub uszkodzonych roÊlin oraz prac ogrodniczych w dniu powsta-
nia szkody, za wyjàtkiem szkód udokumentowanych rachunkiem lub
kosztorysem. 

2. Przy ustalaniu wysokoÊci szkody nie uwzgl´dnia si´:
1) wartoÊci utraconych plonów;
2) wartoÊci kolekcjonerskiej, amatorskiej;
3) kosztów wynikajàcych z braku sadzonek lub nasion danego gatun-

ku lub odmiany i materia∏ów potrzebnych do przywrócenia stanu
istniejàcego przed szkodà.

3. Odszkodowanie powinno odpowiadaç wysokoÊci poniesionej szkody.

Rozdzia∏ 7 UBEZPIECZENIE ASSISTANCE 

Przedmiot ubezpieczenia

§ 60

1. Przedmiotem ubezpieczenia sà Êwiadczone przez PZU SA za poÊred-
nictwem Centrum Dyspozycyjnego PZU na rzecz Ubezpieczonego na-
st´pujàce us∏ugi assistance:
1) zorganizowanie i pokrycie kosztów pomocy, o której mowa w § 61,

w przypadku hospitalizacji spowodowanej nieszcz´Êliwym wypad-
kiem lub nag∏ym zachorowaniem w miejscu ubezpieczenia oraz
w przypadku zalecenia lekarskiego o pozostaniu w miejscu ubez-
pieczenia;

2) zorganizowanie i pokrycie kosztów pobytu zast´pczego lub inter-
wencji w ubezpieczonym lokalu mieszkalnym lub budynku miesz-
kalnym, w przypadkach okreÊlonych w § 62 ust. 1 i 3;

3) us∏ugi informacyjne, o których mowa w § 63.
2. Organizacj´ us∏ug assistance, o których mowa w ust. 1 zapewnia

Centrum Dyspozycyjne PZU.

Zakres ubezpieczenia 

§ 61

1. W przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego, trwajàcej d∏u˝ej ni˝ 7 dni,
b´dàcej wynikiem nieszcz´Êliwego wypadku lub nag∏ego zachorowa-
nia w miejscu ubezpieczenia, po uzyskaniu przez lekarza PZU SA in-
formacji o przewidywanym czasie pobytu Ubezpieczonego w szpitalu,
udzielonej przez lekarza leczàcego Ubezpieczonego, PZU SA zobo-
wiàzuje si´ do zorganizowania i pokrycia kosztów opieki nad psami
lub kotami Ubezpieczonego znajdujàcymi si´ w miejscu ubezpiecze-
nia oraz pokrycia kosztów takiej opieki, maksymalnie do kwoty 300 z∏
na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku wyczerpania si´ sumy,
o której mowa w zdaniu poprzednim, PZU SA zorganizuje i pokryje
koszty transportu psów lub kotów Ubezpieczonego maksymalnie do
kwoty 150 z∏ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do osoby wska-
zanej przez Ubezpieczonego, albo do najbli˝szego schroniska dla
zwierzàt.

2. Na telefoniczny wniosek Ubezpieczonego, który nie mo˝e wed∏ug leka-
rza PZU SA opuszczaç miejsca ubezpieczenia, PZU SA zobowiàzuje
si´ do zorganizowania i dostarczenia Ubezpieczonemu do miejsca
ubezpieczenia podstawowych artyku∏ów ˝ywnoÊciowych i higienicz-
nych, a tak˝e leków oraz pokrycia kosztów dostarczenia tych artyku∏ów
i leków, maksymalnie do kwoty 300 z∏ na jedno i wszystkie zdarzenia;
leki wydawane na recept´ dostarczane sà pod warunkiem przekazania
przez Ubezpieczonego przedstawicielowi Centrum Dyspozycyjnego
PZU prawid∏owo wystawionej recepty na dany lek.

§ 62

1. W przypadku, gdy wskutek zdarzeƒ losowych wymienionych 
w § 5 ust. 1 albo kradzie˝y z w∏amaniem lub rabunku lokal mieszkalny
lub budynek mieszkalny zosta∏ uszkodzony i nie nadaje si´ do dalsze-
go zamieszkania, PZU SA zobowiàzuje si´ do:
1) zorganizowania i pokrycia kosztów pobytu Ubezpieczonego wraz

z podr´cznym baga˝em w hotelu przez maksymalnie trzy doby ho-
telowe nast´pujàce bezpoÊrednio po dniu, w którym Ubezpieczony

dowiedzia∏ si´ o zajÊciu zdarzenia, o którym mowa w ust. 1, mak-
symalnie do kwoty 200 z∏ za jeden dzieƒ pobytu ka˝dej z osób
w hotelu na jedno zdarzenie; 

2) zorganizowania i pokrycia kosztów transportu Ubezpieczonego do
hotelu, o którym mowa w pkt 1, maksymalnie do kwoty 150 z∏ na
ka˝dà osob´ na jedno zdarzenie;

3) zorganizowania i transportu Ubezpieczonego wraz z podr´cznym
baga˝em do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego, znajdu-
jàcego si´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pokrycia
kosztów tego transportu, maksymalnie do kwoty 500 z∏ na jedno
zdarzenie. Je˝eli w ciàgu 30 dni od dnia zajÊcia zdarzenia, o któ-
rym mowa w ust. 1, lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny
Ubezpieczonego zostanie przywrócony do stanu umo˝liwiajàcego
zamieszkanie, PZU SA pokryje koszt powrotu Ubezpieczonego do
lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego maksymalnie do
kwoty 500 z∏ na jedno zdarzenie;

4) zorganizowania transportu mienia Ubezpieczonego za pomocà po-
jazdu mechanicznego o ∏adownoÊci do 3,5 ton do miejsca wskaza-
nego przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej i pokrycia kosztów takiego transportu maksymalnie do kwoty
400 z∏ na jedno zdarzenie w odniesieniu do jednego ze zdarzeƒ,
o których mowa w ust. 1;

5) zorganizowania i pokrycia kosztów dozoru lokalu mieszkalnego lub
budynku mieszkalnego przez okres maksymalnie 48 godzin, je˝eli
zachodzi koniecznoÊç odp∏atnego dozoru niezabezpieczonego
mienia maksymalnie do kwoty 500 z∏ na jedno zdarzenie.

2. Skorzystanie przez Ubezpieczonego z jednego ze Êwiadczeƒ, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 1 albo 3 w zwiàzku z zajÊciem jednego zdarze-
nia obj´tego ubezpieczeniem assistance, wy∏àcza mo˝liwoÊç skorzy-
stania z drugiego rodzaju Êwiadczenia.

3. W przypadku, gdy wskutek zdarzeƒ, o których mowa w ust. 1, ubez-
pieczony lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny zosta∏ uszkodzony,
PZU SA zobowiàzuje si´ do:
1) zorganizowania i pokrycia kosztów transportu Ubezpieczonego do

ubezpieczonego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego
z miejsca po∏o˝onego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
pokrycia kosztów takiego transportu maksymalnie do kwoty 300 z∏
na jedno zdarzenie, pod warunkiem, ˝e planowany powrót Ubez-
pieczonego mia∏ nastàpiç póêniej ni˝ 24 godziny od dnia zajÊcia te-
go zdarzenia;

2) zorganizowania i pokrycia kosztów dojazdu do miejsca ubezpie-
czenia oraz robocizny ni˝ej wymienionych specjalistów:
a) Êlusarza – w przypadku koniecznoÊci wymiany zamków,
b) elektryka – w przypadku uszkodzenia instalacji elektrycznej

w lokalu mieszkalnym lub budynku mieszkalnym,
c) hydraulika – w celu interwencji w lokalu mieszkalnym lub budyn-

ku mieszkalnym majàcej zapobiec jego zalaniu albo zwi´ksze-
niu ju˝ powsta∏ego zalania,

d) szklarza – w przypadku uszkodzenia szyb w lokalu mieszkal-
nym lub budynku mieszkalnym, 

e) technika urzàdzeƒ grzewczych – w przypadku, gdy temperatura
w lokalu mieszkalnym lub budynku mieszkalnym spadnie poni-
˝ej 5 stopni C,

f) dekarza – w przypadku uszkodzenia dachu w budynku miesz-
kalnym, je˝eli takie uszkodzenie dachu utrudnia Ubezpieczone-
mu korzystanie z budynku mieszkalnego;

3) PZU SA pokrywa koszty us∏ug wymienionych w pkt 2 maksymalnie
do kwoty 500 z∏ w odniesieniu do jednej us∏ugi i 1 500 z∏ w odnie-
sieniu do wszystkich us∏ug Êwiadczonych w okresie ubezpieczenia.

§ 63

1. Na ˝àdanie Ubezpieczonego, w zwiàzku z nieszcz´Êliwym wypadkiem
lub nag∏ym zachorowaniem, PZU SA udost´pni telefonicznie informa-
cje o najbli˝szych placówkach medycznych oraz aptekach.

2. Na ˝àdanie Ubezpieczonego, w przypadku zaistnienia szkody w ubez-
pieczonym mieniu, bez wzgl´du na jej przyczyn´, PZU SA poda tele-
fonicznie informacje o numerach telefonów s∏u˝b u˝ytecznoÊci pu-
blicznej oraz us∏ugodawców (hydraulik, szklarz, Êlusarz, technik urzà-
dzeƒ grzewczych, elektryk, dekarz) dzia∏ajàcych w pobli˝u miejsca za-
mieszkania Ubezpieczonego.

Wy∏àczenia odpowiedzialnoÊci 

§ 64

1. PZU SA nie odpowiada za jakiekolwiek szkody na osobie lub mieniu
zaistnia∏e w trakcie lub w zwiàzku ze Êwiadczonymi us∏ugami assis-
tance.

2. OdpowiedzialnoÊç w zakresie jakoÊci i sposobu wykonania us∏ug oraz
odpowiedzialnoÊç cywilnà za zorganizowane przez PZU SA us∏ugi
assistance, okreÊlone w §§ 61–63 ponoszà ka˝dorazowo bezpoÊredni
us∏ugodawcy. 

3. PZU SA nie pokrywa kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego
przed powiadomieniem Centrum Dyspozycyjnego PZU, chyba ˝e po-
wiadomienie i uzyskanie zgody Centrum Dyspozycyjnego PZU, w ter-
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minie okreÊlonym w § 79 ust. 1. nie by∏o mo˝liwe z przyczyn niezale˝-
nych od Ubezpieczonego. 

4. Z odpowiedzialnoÊci PZU SA sà wy∏àczone zdarzenia, które zasz∏y
w zwiàzku:

1) ze szkodami powsta∏ymi wskutek przenikania wód gruntowych;
2) ze spo˝yciem przez Ubezpieczonego alkoholu, narkotyków, Êrod-

ków odurzajàcych, substancji psychotropowych lub Êrodków za-
st´pczych w rozumieniu przepisów o przeciwdzia∏aniu narkomanii;

3) z samobójstwem lub próbà samobójstwa;
4) z uczestnictwem Ubezpieczonego w bójce, z wy∏àczeniem przy-

padku obrony koniecznej. 
5. OdpowiedzialnoÊç PZU SA polegajàca na organizacji us∏ug okreÊlo-

nych w § 61 jest wy∏àczona, je˝eli koniecznoÊç hospitalizacji jest zwià-
zana z:
1) chorobami przewlek∏ymi Ubezpieczonego za wyjàtkiem zawa∏u

serca i krwotoków Êródczaszkowych, je˝eli za zap∏atà dodatkowej
sk∏adki zosta∏y obj´te one ochronà ubezpieczenia nast´pstw nie-
szcz´Êliwych wypadków;

2) rekonwalescencjà Ubezpieczonego lub schorzeniami w trakcie
trwajàcego leczenia, które jeszcze nie zosta∏y wyleczone przed po-
wstaniem zdarzenia, za które odpowiedzialnoÊç ponosi
PZU SA w ramach ubezpieczenia assistance;

3) nag∏ym pogorszeniem stanu zdrowia Ubezpieczonego lub kompli-
kacjami w przypadku chorób, które wymagajà sta∏ego leczenia lub
opieki medycznej;

4) cià˝à po szóstym miesiàcu jej trwania.
6. Z zakresu odpowiedzialnoÊci PZU SA polegajàcej na Êwiadczeniu

us∏ug, o których mowa w § 62 ust. 3 pkt 2 wy∏àczone sà:
1) us∏ugi elektryka Êwiadczone w zwiàzku z uszkodzeniami ˝arówek

i bezpieczników;
2) us∏ugi hydraulika Êwiadczone w zwiàzku z uszkodzeniami baterii

wodnych, zatkaniem zlewu, umywalki lub wanny; 
3) us∏ugi Êwiadczone w zwiàzku z uszkodzeniami podziemnych rur in-

stalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociàgowych oraz pod-
ziemnych linii energetycznych oraz wszystkich tych instalacji, za
napraw´ lub konserwacj´ których odpowiada administracja budyn-
ku, w którym znajduje si´ ubezpieczony lokal lub w∏aÊciwe s∏u˝by
pogotowia technicznego, wodno-kanalizacyjnego, gazowego lub
energetycznego;

4) us∏ugi zwiàzane z uszkodzeniami urzàdzeƒ elektrycznych gospo-
darstwa domowego, maszyn i urzàdzeƒ s∏u˝àcych do prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz ich pod∏àczenia do sieci elektrycz-
nej i wodno-kanalizacyjnej;

5) us∏ugi zwiàzane z uszkodzeniami, o istnieniu których Ubezpiecza-
jàcy lub Ubezpieczony wiedzia∏ przed zawarciem umowy ubezpie-
czenia w zakresie assistance.

7. PZU SA nie ponosi odpowiedzialnoÊci za:
1) nie udzielenie Êwiadczeƒ obj´tych zakresem ubezpieczenia assi-

stance z powodu zadzia∏ania si∏y wy˝szej; 
2) ewentualne opóênienia zaistnia∏e z przyczyn zewn´trznych, nieza-

le˝nych od PZU SA mogàcych powodowaç niewykonanie lub nie-
nale˝yte wykonanie Êwiadczenia obj´tego zakresem ubezpiecze-
nia assistance.

CZ¢Âå III 

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Wy∏àczenia wspólne

§ 65

1. PZU SA nie odpowiada za szkody: 
1) wyrzàdzone umyÊlnie lub wskutek ra˝àcego niedbalstwa przez

Ubezpieczonego, z zastrze˝eniem postanowieƒ § 31 ust. 2;
2) wyrzàdzone umyÊlnie przez osob´, z którà Ubezpieczony pozosta-

je we wspólnym gospodarstwie domowym. 
2. PZU SA nie odpowiada za szkody b´dàce bezpoÊrednim lub poÊred-

nim nast´pstwem:
1) dzia∏aƒ wojennych, wszelkiego rodzaju zamieszek lub rozruchów,

strajków;
2) aktów terroryzmu, chyba ˝e ryzyko to zosta∏o wykupione za op∏atà

dodatkowej sk∏adki;
3) dzia∏ania materia∏ów rozszczepialnych;
4) decyzji administracyjnej wydanej na podstawie odr´bnych przepisów.

3. PZU SA nie odpowiada za szkody górnicze w rozumieniu prawa górni-
czego.

Zawarcie umowy 

§ 66

1. Umow´ ubezpieczenia zawiera si´ na wniosek Ubezpieczajàcego na
okres roczny albo krótszy od roku (ubezpieczenie krótkoterminowe). 

2. Umow´ ubezpieczenia uwa˝a si´ za zawartà z chwilà dor´czenia
przez PZU SA Ubezpieczajàcemu polisy, z zastrze˝eniem ust. 3 i 4. 

3. Je˝eli w odpowiedzi na z∏o˝onà ofert´ PZU SA dor´cza Ubezpieczajà-
cemu dokument ubezpieczenia zawierajàcy postanowienia, które od-
biegajà na niekorzyÊç Ubezpieczajàcego lub Ubezpieczonego od tre-
Êci z∏o˝onej przez niego oferty, PZU SA zobowiàzany jest zwróciç
Ubezpieczajàcemu na to uwag´ na piÊmie przy dor´czeniu tego doku-
mentu, wyznaczajàc mu co najmniej 7 – dniowy termin do zg∏oszenia
sprzeciwu. W razie niewykonania tego obowiàzku zmiany dokonane
na niekorzyÊç Ubezpieczajàcego lub Ubezpieczonego nie sà skutecz-
ne, a umowa jest zawarta zgodnie z warunkami oferty.

4. W braku sprzeciwu umowa dochodzi do skutku zgodnie z treÊcià do-
kumentu ubezpieczenia nast´pnego dnia po up∏ywie terminu wyzna-
czonego do z∏o˝enia sprzeciwu.

5. Je˝eli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres d∏u˝szy ni˝ szeÊç
miesi´cy Ubezpieczajàcy ma prawo odstàpienia od umowy ubezpie-
czenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczajàcy jest
przedsi´biorcà w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Odstàpienie
od umowy nie zwalnia Ubezpieczajàcego od obowiàzku zap∏acenia
sk∏adki za okres, w jakim PZU SA udziela∏ ochrony ubezpieczeniowej.

Poczàtek i koniec odpowiedzialnoÊci PZU SA

§ 67

1. OdpowiedzialnoÊç PZU SA rozpoczyna si´ od dnia nast´pnego po za-
warciu umowy, nie wczeÊniej jednak ni˝ dnia nast´pnego po zap∏ace-
niu sk∏adki lub jej pierwszej raty, chyba ˝e w umowie przewidziano in-
ny termin poczàtku odpowiedzialnoÊci.

2. W razie podwy˝szenia sumy ubezpieczenia, o którym mowa w § 17
ust. 2 lub uzupe∏nienia sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej,
o którym mowa w § 24 ust. 2, w § 35 ust. 5 oraz w § 49 ust. 5 podwy˝-
szona lub uzupe∏niona suma ubezpieczenia stanowi górnà granic´ od-
powiedzialnoÊci PZU SA od dnia nast´pnego po zap∏aceniu dodatko-
wej sk∏adki.

3. W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia, o którym mowa w § 17
ust. 3, zmniejszona suma ubezpieczenia stanowi górnà granic´ odpo-
wiedzialnoÊci PZU SA od dnia nast´pnego po dniu zg∏oszenia PZU SA
przez Ubezpieczajàcego spadku wartoÊci ubezpieczonego mienia.

§ 68

1. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpie-
czenia mogà byç przeniesione na nabywc´ przedmiotu ubezpieczenia.
Przeniesienie praw wymaga zgody PZU SA. 

2. W razie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia na nabywc´
przedmiotu ubezpieczenia przechodzà tak˝e obowiàzki, jakie cià˝y∏y
na zbywcy, chyba ˝e strony za zgodà PZU SA umówi∏y si´ inaczej. Po-
mimo tego przejÊcia obowiàzków zbywca odpowiada solidarnie z na-
bywcà za zap∏at´ sk∏adki przypadajàcej za czas do chwili przejÊcia
przedmiotu ubezpieczenia na nabywc .́ 

3. Je˝eli prawa z umowy ubezpieczenia nie zosta∏y przeniesione na na-
bywc´ przedmiotu ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa wygasa
z chwilà przejÊcia przedmiotu ubezpieczenia na nabywc .́ 

4. Przepisy ust. 1–3 nie majà zastosowania do przenoszenia wierzytel-
noÊci, jakie powsta∏y lub mogà powstaç wskutek zajÊcia przewidziane-
go w umowie wypadku.

§ 69

1. W przypadku zbycia któregokolwiek z przedmiotów ubezpieczenia,
o których mowa w § 3 ust. 1 i § 55, ochrona ubezpieczeniowa w za-
kresie:
1) pozosta∏ego ubezpieczonego mienia, które nie zosta∏o zbyte – nie

wygasa;
2) nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków – nie wygasa;
3) odpowiedzialnoÊci cywilnej w ˝yciu prywatnym i us∏ug assistance –

nie wygasa;
4) kosztów najmu lokalu zast´pczego – wygasa z chwilà przejÊcia bu-

dynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego na nabywc .́ 
2. Je˝eli zbycie ubezpieczonego lokalu mieszkalnego lub budynku

mieszkalnego b´dzie skutkowaç zmianà miejsca ubezpieczenia, to
w odniesieniu do ubezpieczenia ruchomoÊci domowych i sta∏ych ele-
mentów, odpowiedzialnoÊci cywilnej w ˝yciu prywatnym oraz assistan-
ce majà zastosowanie postanowienia § 70.

§ 70

1. Je˝eli w okresie ubezpieczenia Ubezpieczony zmieni∏ miejsce ubez-
pieczenia, ruchomoÊci domowe i sta∏e elementy, odpowiedzialnoÊç cy-
wilna w ˝yciu prywatnym oraz assistance obj´te sà ochronà w nowym
miejscu ubezpieczenia od dnia pisemnego powiadomienia PZU SA
o zmianie miejsca ubezpieczenia i pod warunkiem, ˝e zawiadomienie
to zostanie dokonane nie póêniej ni˝ w terminie 30 dni od dnia prze-
prowadzki oraz pod warunkiem zastrze˝onym w ust. 2.

2. Warunkiem obj´cia ochronà ubezpieczeniowà ruchomoÊci domowych
i sta∏ych elementów od kradzie˝y z w∏amaniem jest spe∏nienie w no-
wym miejscu ubezpieczenia wymogów okreÊlonych w § 26.
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3. W przypadku zmiany miejsca ubezpieczenia ruchomoÊci domowe
i sta∏e elementy, odpowiedzialnoÊç cywilna w ˝yciu prywatnym i assi-
stance obj´te sà ochronà ubezpieczeniowà w dotychczasowym miej-
scu ubezpieczenia, nie d∏u˝ej ni˝ 30 dni od dnia otrzymania przez
PZU SA pisemnej informacji o zmianie miejsca ubezpieczenia, o ile lo-
kal mieszkalny lub budynek mieszkalny nie zosta∏ wydany nabywcy.

§ 71

Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
1) z up∏ywem okresu ubezpieczenia okreÊlonego w umowie ubezpie-

czenia; 
2) z up∏ywem 7 dni od otrzymania przez Ubezpieczajàcego wezwania

do zap∏aty kolejnej raty sk∏adki wys∏anego po up∏ywie jej p∏atnoÊci
z zagro˝eniem, ˝e brak zap∏aty w terminie 7 dni od dnia jego otrzy-
mania spowoduje ustanie odpowiedzialnoÊci;

3) z dniem dor´czenia oÊwiadczenia PZU SA o wypowiedzeniu umo-
wy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy PZU SA pono-
si∏ odpowiedzialnoÊç przed zap∏aceniem sk∏adki lub jej pierwszej ra-
ty, a sk∏adka lub jej pierwsza rata nie zosta∏a zap∏acona w terminie;

4) w przypadkach, o których mowa w § 66 ust. 5, § 68 ust. 3, § 72
ust. 7 oraz § 74;

5) z chwilà wyczerpania sumy ubezpieczenia;
6) z chwilà unicestwienia przedmiotu ubezpieczenia, o którym mowa

w § 3 ust. 1 pkt 1–6 i 8.

Sk∏adka ubezpieczeniowa

§ 72

1. Sk∏adk´ oblicza si´ za czas trwania odpowiedzialnoÊci PZU SA we-
d∏ug taryfy sk∏adek obowiàzujàcej w dniu zawarcia umowy ubezpie-
czenia z uwzgl´dnieniem:
1) przedmiotu ubezpieczenia;
2) sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej;
3) okresu ubezpieczenia;
4) zakresu ubezpieczenia;
5) zwy˝ki taryfowej za palnà konstrukcj´ materia∏owà budynku;
6) obni˝ek taryfowych za: 

a) wy∏àczenie ryzyka zalania w ubezpieczeniu lokali mieszkalnych,
budynków mieszkalnych i budynków niemieszkalnych, 

b) wy∏àczenie ryzyka przepi´cia w ubezpieczeniu ruchomoÊci do-
mowych i sta∏ych elementów, 

c) dodatkowe zabezpieczenia antyw∏amaniowe lub monitoring, 
d) bezszkodowà kontynuacj´ ubezpieczenia, 
e) z tytu∏u ubezpieczenia nowego budynku lub nowego lokalu, 
f) z tytu∏u jednorazowego obj´cia ochronà ubezpieczeniowà kilku

rodzajów przedmiotów ubezpieczenia oraz z tytu∏u p∏atnoÊci jed-
norazowej.

2. Je˝eli nie umówiono si´ inaczej, sk∏adka powinna byç zap∏acona jed-
noczeÊnie z zawarciem umowy. 

3. Zap∏ata sk∏adki nast´puje w formie gotówkowej lub w porozumieniu
z PZU SA w formie bezgotówkowej.

4. Sk∏adka nie podlega indeksacji.
5. Na wniosek Ubezpieczajàcego sk∏adka roczna mo˝e byç roz∏o˝ona na

dwie równe raty. Termin zap∏aty i wysokoÊç drugiej raty sk∏adki okreÊla
si´ w polisie. 

6. Je˝eli sk∏adka albo rata sk∏adki p∏atna jest w formie przelewu banko-
wego lub przekazu pocztowego, za dat´ zap∏aty uwa˝a si´ dat´,
w której rachunek bankowy PZU SA zosta∏ uznany pe∏nà kwotà sk∏ad-
ki albo raty sk∏adki.

7. Je˝eli PZU SA ponosi odpowiedzialnoÊç jeszcze przed zap∏aceniem
sk∏adki lub jej pierwszej raty, a sk∏adka lub jej pierwsza rata nie zosta∏a
zap∏acona w terminie, PZU SA mo˝e wypowiedzieç umow´ ze skut-
kiem natychmiastowym i ˝àdaç zap∏aty sk∏adki za okres, przez który
ponosi∏ odpowiedzialnoÊç. W braku wypowiedzenia umowy wygasa
ona z koƒcem okresu, za który przypada∏a nie zap∏acona sk∏adka. 

8. W przypadku wygaÊni´cia ochrony ubezpieczeniowej przed up∏ywem
okresu na jaki zosta∏a zawarta umowa, Ubezpieczajàcemu przys∏ugu-
je zwrot sk∏adki. Sk∏adk´ podlegajàcà zwrotowi ustala si´ proporcjo-
nalnie do niewykorzystanego okresu ochrony ubezpieczeniowej oraz
niewykorzystanej sumy ubezpieczenia. Zwrot sk∏adki nie przys∏uguje,
gdy wygaÊni´cie ochrony ubezpieczeniowej jest nast´pstwem: 
1) jej wykorzystania w zwiàzku z wyczerpaniem sumy ubezpieczenia

wskutek wyp∏aty odszkodowania lub odszkodowaƒ albo spe∏nienia
Êwiadczenia lub Êwiadczeƒ;

2) unicestwienia przedmiotu ubezpieczenia, o którym mowa w § 3
ust. 1 pkt 1–6 i 8 w skutek zdarzenia ubezpieczeniowego powodu-
jàcego szkod´, za którà przyznane zosta∏o odszkodowanie w wy-
sokoÊci sumy ubezpieczenia.

Prawa i obowiàzki stron

§ 73

1. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest podaç do wiadomoÊci PZU SA

wszystkie znane sobie okolicznoÊci, o które PZU SA zapytuje w for-
mularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach. Je˝eli
Ubezpieczajàcy zawiera umow´ przez przedstawiciela, obowiàzek ten
cià˝y równie˝ na przedstawicielu i obejmuje ponadto okolicznoÊci je-
mu znane. W razie zawarcia przez PZU SA umowy ubezpieczenia mi-
mo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pomini´te okoliczno-
Êci uwa˝a si´ za nieistotne.

2. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczajàcy obowiàzany
jest zg∏aszaç zmiany okolicznoÊci wymienionych w ust´pie poprzedza-
jàcym. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest zawiadamiaç o tych zmianach
PZU SA niezw∏ocznie po otrzymaniu o nich wiadomoÊci. 

3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiàzki
okreÊlone w ust´pach poprzedzajàcych spoczywajà zarówno na
Ubezpieczajàcym, jak i na Ubezpieczonym, chyba ˝e Ubezpieczony
nie wiedzia∏ o zawarciu umowy na jego rachunek.

4. PZU SA nie ponosi odpowiedzialnoÊci za skutki okolicznoÊci, które
z naruszeniem ust´pów poprzedzajàcych nie zosta∏y podane do jego
wiadomoÊci. Je˝eli do naruszenia ust´pów poprzedzajàcych dosz∏o
z winy umyÊlnej, w razie wàtpliwoÊci przyjmuje si´, ˝e wypadek prze-
widziany umowà i jego nast´pstwa sà skutkiem okolicznoÊci, o których
mowa w zdaniu poprzedzajàcym.

§ 74

W razie ujawnienia okolicznoÊci, która pociàga za sobà istotnà zmian´
prawdopodobieƒstwa wypadku, ka˝da ze stron mo˝e ˝àdaç odpowiedniej
zmiany wysokoÊci sk∏adki, poczynajàc od chwili, w której zasz∏a ta oko-
licznoÊç, nie wczeÊniej jednak ni˝ od poczàtku bie˝àcego okresu ubez-
pieczenia. W razie zg∏oszenia takiego ˝àdania druga strona mo˝e w ter-
minie 14 dni wypowiedzieç umow´ ze skutkiem natychmiastowym.

§ 75

1. W razie zajÊcia wypadku Ubezpieczajàcy obowiàzany jest u˝yç do-
st´pnych mu Êrodków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia
oraz zapobie˝enia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, mi´dzy in-
nymi wezwaç stra˝ po˝arnà oraz zawiadomiç jednostk´ policji, o ile
zachodzi taka potrzeba (w szczególnoÊci w przypadku kradzie˝y
z w∏amaniem oraz rabunku).

2. Je˝eli Ubezpieczajàcy umyÊlnie lub wskutek ra˝àcego niedbalstwa nie
zastosowa∏ Êrodków okreÊlonych w ust. 1, PZU SA jest wolny od od-
powiedzialnoÊci za szkody powsta∏e z tego powodu.

3. PZU SA obowiàzany jest w granicach sumy ubezpieczenia, zwróciç
koszty wynik∏e z zastosowania Êrodków, o których mowa w ust.1, je˝e-
li Êrodki te by∏y celowe, chocia˝by okaza∏y si´ bezskuteczne.

4. W razie ubezpieczenia na cudzy rachunek postanowienia ust´pów po-
przedzajàcych stosuje si´ równie˝ do Ubezpieczonego. 

5. Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony obowiàzany jest bez dokonywania
zmian pozostawiç miejsce szkody do czasu ogl´dzin i likwidacji szko-
dy przez przedstawiciela PZU SA, chyba ˝e zmiana jest niezb´dna
w celu zabezpieczenia mienia pozosta∏ego po szkodzie lub zmniejsze-
nia rozmiaru szkody. PZU SA nie mo˝e powo∏ywaç si´ na ten zakaz,
je˝eli nie rozpoczà∏ czynnoÊci likwidacyjnych w terminie 7 dni robo-
czych od dnia uzyskania wiadomoÊci o wypadku lub w innym terminie
uzgodnionym z Ubezpieczonym.

6. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest udzieliç przedstawicielowi PZU SA
pomocy i wyjaÊnieƒ w uzyskaniu informacji odnoÊnie okolicznoÊci zaj-
Êcia wypadku i powstania szkody, jej przedmiotu i wysokoÊci.

7. Wykonanie obowiàzków, o których mowa w ust. 5 i 6, niezb´dne jest
do ustalenia odpowiedzialnoÊci PZU SA.

§ 76

1. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeƒ lo-
sowych, ubezpieczenia szklanych przedmiotów od st∏uczenia oraz
ubezpieczenia roÊlin od zdarzeƒ losowych Ubezpieczajàcy lub Ubez-
pieczony ma obowiàzek zawiadomienia PZU SA o zaistnia∏ym zdarze-
niu ubezpieczeniowym w terminie 3 dni od jego zajÊcia. 

2. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej w ˝yciu
prywatnym w razie zajÊcia zdarzenia mogàcego spowodowaç rosz-
czenia ze strony poszkodowanej osoby trzeciej Ubezpieczajàcy lub
Ubezpieczony zobowiàzany jest:
1) bezzw∏ocznie, nie póêniej ni˝ w terminie 7 dni powiadomiç PZU SA

o zg∏oszeniu roszczenia przez poszkodowanego;
2) bezzw∏ocznie, nie póêniej ni˝ w terminie 7 dni od otrzymania po-

zwu powiadomiç PZU SA o wystàpieniu poszkodowanego na dro-
g´ sàdowà z roszczeniem o odszkodowanie. 

3. W razie naruszenia z winy umyÊlnej lub z ra˝àcego niedbalstwa obo-
wiàzku, o którym mowa w ust. 1 i 2, PZU SA mo˝e odpowiednio
zmniejszyç Êwiadczenie, je˝eli naruszenie przyczyni∏o si´ do zwi´k-
szenia szkody lub uniemo˝liwi∏o PZU SA ustalenie okolicznoÊci i skut-
ków wypadku. 

4. Skutki braku zawiadomienia PZU SA o wypadku nie nastàpià, je˝eli
PZU SA w terminie, o którym mowa w ust. 1 i 2, otrzyma∏ wiadomoÊç
o okolicznoÊciach, które nale˝a∏o podaç do jego wiadomoÊci. 

5. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowià-
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zek, o którym mowa w ust. 1 i 2, obcià˝a tak˝e Ubezpieczonego, chy-
ba ˝e Ubezpieczony nie wie o zawarciu umowy na jego rachunek. Po-
stanowienia ust. 3 i 4 stosuje si´ odpowiednio.

§ 77

1. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej w ˝yciu
prywatnym, w razie zajÊcia zdarzenia mogàcego spowodowaç rosz-
czenia ze strony poszkodowanej osoby trzeciej, Ubezpieczajàcy lub
Ubezpieczony dodatkowo zobowiàzany jest:
1) staraç si´ o ustalenie okolicznoÊci zdarzenia ubezpieczeniowego;
2) udzieliç PZU SA wszelkich wyjaÊnieƒ, dostarczyç dost´pne mu

dowody potrzebne do ustalenia okolicznoÊci zdarzenia ubezpiecze-
niowego i rozmiaru szkody oraz umo˝liwiç przeprowadzenie post´-
powania wyjaÊniajàcego;

3) dostarczyç PZU SA orzeczenie sàdu w terminie umo˝liwiajàcym
zaj´cie stanowiska co do wniesienia Êrodka odwo∏awczego. 

2. Wykonanie obowiàzków, o których mowa w ust. 1, niezb´dne jest do
ustalenia odpowiedzialnoÊci PZU SA.

§ 78

1. W odniesieniu do ubezpieczenia nast´pstw nieszcz´Êliwych wypad-
ków, w razie zajÊcia nieszcz´Êliwego wypadku Ubezpieczajàcy lub
Ubezpieczony dodatkowo zobowiàzany jest:
1) staraç si´ o z∏agodzenie skutków nieszcz´Êliwego wypadku przez

niezw∏oczne poddanie si´ opiece lekarskiej i zaleconemu leczeniu;
2) zawiadomiç PZU SA o zaistnieniu nieszcz´Êliwego wypadku po-

przez dostarczenie:
a) wype∏nionego formularza zg∏oszenia wypadku ze szczególnym

uwzgl´dnieniem okolicznoÊci jego zajÊcia;
b) dokumentów niezb´dnych do ustalenia zasadnoÊci roszczenia

i wysokoÊci Êwiadczenia, m.in. dokumentacji medycznej, orygi-
na∏ów rachunków, orygina∏ów dowodów ich zap∏aty, a tak˝e – je-
˝eli Ubezpieczony kierowa∏ pojazdem podczas wypadku – doku-
mentu uprawniajàcego do kierowania pojazdem; 

3) umo˝liwiç PZU SA uzyskanie informacji odnoszàcych si´ do oko-
licznoÊci okreÊlonych w dokumentach wymienionych w pkt 2,
w szczególnoÊci u lekarzy, którzy sprawowali nad Ubezpieczonym
opiek´ zarówno przed, jak i po zajÊciu nieszcz´Êliwego wypadku;

4) na zlecenie PZU SA poddaç si´ badaniu przez wskazanych przez
PZU SA lekarzy, dodatkowym badaniom medycznym lub obserwa-
cji klinicznej.

2. W razie Êmierci Ubezpieczonego – uprawniony zobowiàzany jest
przed∏o˝yç do wglàdu dodatkowo dokument stwierdzajàcy jego to˝sa-
moÊç oraz odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego.

3. PZU SA zastrzega sobie prawo weryfikacji dostarczonych dowodów
oraz zasi´gania opinii lekarzy specjalistów.

§ 79

1. W celu skorzystania ze Êwiadczeƒ obj´tych ubezpieczeniem assistan-
ce, o których mowa w §§ 61–63, Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony
powinien przed podj´ciem jakichkolwiek dzia∏aƒ we w∏asnym zakresie
niezw∏ocznie, nie póêniej ni˝ w terminie 3 dni od zajÊcia zdarzenia
skontaktowaç si´ telefonicznie z Centrum Dyspozycyjnym PZU i po-
daç nast´pujàce informacje:
1) imi´, nazwisko i adres zamieszkania;
2) numer polisy i okres ubezpieczenia wskazany na polisie;
3) numer telefonu, pod którym Centrum Dyspozycyjne PZU mo˝e

skontaktowaç si´ z Ubezpieczonym lub Ubezpieczajàcym lub oso-
bà wyznaczonà;

4) krótki opis zdarzenia oraz rodzaj potrzebnej pomocy.
Aktualne numery telefoniczne Centrum Dyspozycyjnego PZU znajdu-
jà si´ na polisie.

2. Po stwierdzeniu, i˝ zdarzenie jest obj´te ubezpieczeniem assistance,
Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony w razie bezpoÊredniego kontaktu
z Centrum Dyspozycyjnym PZU lub z wys∏anym przez PZU SA us∏u-
godawcà, zobowiàzany jest: 
1) okazaç polis´, na której zosta∏o odnotowane ubezpieczenie assi-

stance;
2) podaç wszelkie informacje potrzebne do realizacji us∏ug assistance

oraz do póêniejszej likwidacji szkody.
3. Je˝eli Ubezpieczony z przyczyn od siebie niezale˝nych nie móg∏ skon-

taktowaç si´ telefonicznie z Centrum Dyspozycyjnym PZU i na w∏asny
koszt skorzysta∏ z us∏ug assistance, Ubezpieczony powinien poinfor-
mowaç o tym fakcie PZU SA w terminie 7 dni od dnia, kiedy skontak-
towanie z PZU SA sta∏o si´ mo˝liwe. 

4. W razie naruszenia z winy umyÊlnej lub z ra˝àcego niedbalstwa obo-
wiàzku, o którym mowa w ust. 1 i 3, PZU SA mo˝e odpowiednio
zmniejszyç Êwiadczenie, je˝eli naruszenie przyczyni∏o si´ do zwi´k-
szenia szkody lub uniemo˝liwi∏o PZU SA ustalenie okolicznoÊci i skut-
ków wypadku. 

5. Skutki braku zawiadomienia PZU SA o wypadku nie nastàpià, je˝eli
PZU SA w terminach, o którym mowa w ust. 1 i 3, otrzyma∏ wiado-
moÊç o okolicznoÊciach, które nale˝a∏o podaç do jego wiadomoÊci. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 roszczenie Ubezpieczonego
zostanie rozpatrzone po przed∏o˝eniu dokumentów wskazujàcych na
zasadnoÊç roszczenia i wysokoÊç Êwiadczenia, m.in. dokumentacji
potwierdzajàcej zajÊcie nieszcz´Êliwego wypadku oraz poniesione
koszty tj. orygina∏ów rachunków i orygina∏ów dowodów ich zap∏aty.

§ 80

1. PZU SA jest zobowiàzany:
1) po otrzymaniu zawiadomienia o zajÊciu zdarzenia obj´tego ochro-

nà ubezpieczeniowà, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego za-
wiadomienia, do poinformowania o tym Ubezpieczajàcego i Ubez-
pieczonego, je˝eli nie sà oni osobami wyst´pujàcymi z tym zawia-
domieniem, oraz podj´cia post´powania dotyczàcego ustalenia
stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoÊci zg∏oszonych roszczeƒ
i wysokoÊci odszkodowania lub Êwiadczenia, a tak˝e poinformowa-
nia Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umo-
wy ubezpieczenia – pisemnie lub w inny sposób, na który wyrazili
zgod´ – jakie dokumenty sà potrzebne do ustalenia odszkodowa-
nia, je˝eli jest to niezb´dne do dalszego prowadzenia post´powa-
nia; 

2) je˝eli w terminach okreÊlonych w § 82 ust. 4 i 5 PZU SA nie wyp∏a-
ci odszkodowania lub Êwiadczenia – do pisemnego zawiadomienia
osoby zg∏aszajàcej roszczenie o przyczynach niemo˝noÊci zaspo-
kojenia jej roszczeƒ w ca∏oÊci lub cz´Êci; 

3) do pisemnego poinformowania osoby wyst´pujàcej z roszczeniem
o tym, ˝e odszkodowanie lub Êwiadczenie nie przys∏uguje lub przy-
s∏uguje w innej wysokoÊci ni˝ okreÊlona w zg∏oszonym roszczeniu
w terminach, o których mowa w § 82 ust. 4 i 5, ze wskazaniem na
okolicznoÊci oraz podstaw´ prawnà uzasadniajàcà ca∏kowità lub
cz´Êciowà odmow´ wyp∏aty odszkodowania lub Êwiadczenia. Infor-
macja ta powinna zawieraç pouczenie o mo˝liwoÊci dochodzenia
roszczeƒ na drodze sàdowej; 

4) do udost´pnienia Ubezpieczajàcemu, Ubezpieczonemu lub upraw-
nionemu z umowy ubezpieczenia informacji i dokumentów, groma-
dzonych w celu ustalenia odpowiedzialnoÊci odszkodowawczej
PZU SA i wysokoÊci odszkodowania lub Êwiadczenia. Osoby te
majà prawo ˝àdaç pisemnego potwierdzenia od PZU SA udos-
t´pnionych informacji i sporzàdzania na swój koszt kserokopii do-
kumentów i potwierdzania ich za zgodnoÊç z orygina∏em przez
PZU SA;

5) na ˝àdanie Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub uprawnionego
z umowy ubezpieczenia – do udost´pnienia posiadanych informa-
cji zwiàzanych ze zdarzeniem ubezpieczeniowym b´dàcych pod-
stawà ustalenia odpowiedzialnoÊci PZU SA oraz ustalenia okolicz-
noÊci zdarzenia ubezpieczeniowego, jak równie˝ wysokoÊci od-
szkodowania lub Êwiadczenia.

2. PZU SA na ˝àdanie Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub upraw-
nionego udost´pnia do wglàdu w jednostkach organizacyjnych cenniki
budowlane i tabele uszczerbku na zdrowiu, o których mowa 
w § 29 ust. 1 pkt 1 oraz § 44 ust. 1.

§ 81

1. W razie uzyskania informacji o przedmiotach zaginionych, skradzio-
nych lub zrabowanych obj´tych ochronà ubezpieczeniowà, Ubezpie-
czajàcy lub Ubezpieczony obowiàzany jest zawiadomiç o tym nie-
zw∏ocznie policj´ i PZU SA oraz uczestniczyç w czynnoÊciach zmie-
rzajàcych do rozpoznania i odzyskania tych przedmiotów. W razie od-
zyskania utraconych przedmiotów Ubezpieczony jest obowiàzany
przyjàç je z powrotem. 

2. Je˝eli Ubezpieczony odzyska∏ przedmioty w stanie niezmienionym,
PZU SA wolny jest od obowiàzku wyp∏aty odszkodowania, a w razie
gdy odszkodowanie zosta∏o wyp∏acone, Ubezpieczony jest obowiàza-
ny niezw∏ocznie zwróciç PZU SA wyp∏aconà kwot .́ W razie odzyska-
nia przedmiotów w stanie uszkodzonym lub niekompletnym, zwrotowi
na rzecz PZU SA podlega kwota odpowiadajàca wartoÊci przedmiotu
w dniu odzyskania.

Wyp∏ata odszkodowania i Êwiadczeƒ

§ 82

1. Po otrzymaniu zawiadomienia o szkodzie PZU SA przeprowadza po-
st´powanie dotyczàce ustalenia stanu faktycznego szkody, zasadno-
Êci zg∏oszonych roszczeƒ, wysokoÊci odszkodowania i sposobu rozli-
czenia szkody.

2. Przed∏o˝one przez Ubezpieczonego dokumenty (rachunki odbudowy
lub naprawy oraz kosztorysy) PZU SA weryfikuje pod kàtem zgodno-
Êci wysokoÊci kosztów, dotychczasowych wymiarów, zakresu robót
i u˝ytych materia∏ów ze stanem faktycznym ustalonym podczas likwi-
dacji szkody. 

3. PZU SA wyp∏aca odszkodowanie lub Êwiadczenie na podstawie uzna-
nia roszczenia, ugody lub prawomocnego orzeczenia sàdu.

4. PZU SA wyp∏aca odszkodowanie lub Êwiadczenie w terminie 30 dni li-
czàc od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym. 
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5. Gdyby wyjaÊnienie w powy˝szym terminie okolicznoÊci koniecznych
do ustalenia odpowiedzialnoÊci PZU SA albo wysokoÊci odszkodowa-
nia lub Êwiadczenia okaza∏o si´ niemo˝liwe, odszkodowanie lub
Êwiadczenie wyp∏aca si´ w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zacho-
waniu nale˝ytej starannoÊci wyjaÊnienie tych okolicznoÊci by∏o mo˝li-
we. Jednak˝e bezspornà cz´Êç odszkodowania lub Êwiadczenia
PZU SA powinien spe∏niç w terminie okreÊlonym w ust. 4.

Post´powanie w razie powo∏ania rzeczoznawców

§ 83

1. Ubezpieczajàcy jak i PZU SA mogà powo∏ywaç rzeczoznawców w ce-
lu ustalenia przyczyny i wysokoÊci szkody.

2. W razie rozbie˝noÊci w opiniach rzeczoznawców strony umowy ubez-
pieczenia mogà powo∏aç rzeczoznawc´ opiniujàcego, który na podsta-
wie przed∏o˝onych do wglàdu ekspertyz i w∏asnej oceny stanu faktycz-
nego wydaje opini .́

3. Ka˝da ze stron umowy ubezpieczenia ponosi koszty rzeczoznawcy,
którego powo∏a∏a. Koszty trzeciego rzeczoznawcy (opiniujàcego) po-
noszà obie strony umowy ubezpieczenia po po∏owie.

Rozpatrywanie skarg i za˝aleƒ

§ 84

1. Ubezpieczajàcemu oraz Ubezpieczonemu przys∏uguje prawo do wnie-
sienia pisemnej skargi lub za˝alenia, dotyczàcych realizacji przez
PZU SA umowy ubezpieczenia. Z zastrze˝eniem ust. 2, adresatem
skargi lub za˝alenia, w∏aÊciwym do ich rozpatrzenia, jest jednostka
organizacyjna nadzorujàca jednostk´, której skarga lub za˝alenie
dotyczy lub inna jednostka wskazana przez PZU SA. Skarg´ lub za˝a-
lenie sk∏ada si´ na piÊmie za poÊrednictwem jednostki, której skarga
lub za˝alenie dotyczy.

2. W przypadku skargi lub za˝alenia dotyczàcych likwidacji szkód, jed-
nostkà w∏aÊciwà do ich rozpatrzenia jest Centrum Likwidacji Szkód
PZU SA w∏aÊciwe ze wzgl´du na miejsce likwidacji szkody.

3. PZU SA udziela odpowiedzi na skarg´ lub za˝alenie na piÊmie w ter-
minie 30 dni od dnia otrzymania skargi lub za˝alenia.

4. Niezale˝nie od uprawnieƒ, o których mowa w ust. 1, Ubezpieczajàce-
mu lub Ubezpieczonemu przys∏uguje prawo wniesienia skargi do
Rzecznika Ubezpieczonych.

Zabezpieczenie praw regresowych

§ 85

1. Z dniem wyp∏aty przez PZU SA odszkodowania roszczenia Ubezpie-
czonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkod´ prze-
chodzà z mocy prawa na PZU SA do wysokoÊci zap∏aconego odszko-
dowania. Je˝eli PZU SA pokry∏ tylko cz´Êç szkody, Ubezpieczonemu
przys∏uguje co do pozosta∏ej cz´Êci pierwszeƒstwo zaspokojenia
przed roszczeniami PZU SA.

2. Nie przechodzà na PZU SA roszczenia Ubezpieczonego przeciwko
osobom, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodar-
stwie domowym.

3. W razie zajÊcia zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczajàcy lub
Ubezpieczony obowiàzany jest zabezpieczyç mo˝noÊç dochodzenia
roszczeƒ odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkod .́

4. Ubezpieczony obowiàzany jest udzieliç PZU SA wszelkiej pomocy do-
starczajàc informacje oraz dokumenty niezb´dne do skutecznego do-
chodzenia roszczeƒ regresowych. 

5. Je˝eli Ubezpieczony bez zgody PZU SA zrzek∏ si´ roszczenia prze-
ciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkod´ albo je ograniczy∏,
PZU SA mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania lub je zmniejszyç. Je-
˝eli zrzeczenie si´ lub ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione po
zap∏aceniu przez PZU SA odszkodowania, wówczas PZU SA mo˝e
za˝àdaç od Ubezpieczonego zwrotu ca∏oÊci lub cz´Êci wyp∏aconego
odszkodowania. 

6. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej zaspoko-
jenie lub uznanie przez Ubezpieczonego roszczenia o naprawienie
szkody obj´tej ubezpieczeniem, nie ma skutków prawnych wzgl´dem
PZU SA, je˝eli PZU SA nie wyrazi∏ na to uprzedniej zgody.

Podwójne ubezpieczenie

86

1. Je˝eli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest
ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub wi´cej ubezpieczy-
cieli na sumy, które ∏àcznie przewy˝szajà jego wartoÊç ubezpieczenio-
wà, Ubezpieczony nie mo˝e ˝àdaç Êwiadczenia przenoszàcego wyso-
koÊç szkody. Mi´dzy ubezpieczycielami ka˝dy z nich odpowiada w ta-
kim stosunku, w jakim przyj´ta przez niego suma ubezpieczenia pozo-
staje do ∏àcznych sum wynikajàcych z podwójnego lub wielokrotnego
ubezpieczenia.

2. Je˝eli w którejkolwiek z umów ubezpieczenia, o jakich mowa w
ust. 1, uzgodniono, ˝e suma wyp∏acona przez ubezpieczyciela z ty-
tu∏u ubezpieczenia mo˝e byç wy˝sza od poniesionej szkody, zap∏aty
Êwiadczenia w cz´Êci przenoszàcej wysokoÊç szkody Ubezpieczony
mo˝e ˝àdaç tylko od tego ubezpieczyciela. W takim przypadku dla
okreÊlenia odpowiedzialnoÊci mi´dzy ubezpieczycielami nale˝y
przyjàç, ˝e suma ubezpieczenia równa jest wartoÊci ubezpiecze-
niowej.

W∏aÊciwoÊç sàdu

§ 87

Powództwo o roszczenia wynikajàce z umów ubezpieczenia mo˝na wyto-
czyç albo wed∏ug przepisów o w∏aÊciwoÊci ogólnej albo przed sàd w∏aÊci-
wy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajàcego, Ubezpie-
czonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

Postanowienia koƒcowe

§ 88

1. Zawiadomienia i oÊwiadczenia, które w zwiàzku z umowà ubezpiecze-
nia sk∏adane sà przez strony tej umowy powinny byç sk∏adane na pi-
Êmie za pokwitowaniem lub przes∏ane listem poleconym. 

2. Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony obowiàzany jest do informowania
PZU SA o ka˝dej zmianie adresu. Je˝eli Ubezpieczajàcy lub Ubezpie-
czony zmieni∏ adres zamieszkania bàdê siedziby i nie zawiadomi∏
o tym PZU SA, skierowane pod ostatni znany adres pismo PZU SA
uwa˝a si´ za skutecznie dor´czone. 

3. O.w.u. w niniejszym brzmieniu majà zastosowanie do umów ubezpie-
czenia zawieranych od dnia 15 kwietnia 2008 r.
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