
Czê�ã I.
Postanowienia ogólne

Strony umowy ubezpieczenia
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§ 3.

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje siê do umów
ubezpieczenia zawieranych przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeñ
Wzajemnych, zwane dalej Towarzystwem, z osobami fizycznymi bêd¹cymi
czùonkamiTowarzystwa, zwanymi dalej Ubezpieczaj¹cymi.

1. W ramach ogólnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczaj¹cy
mo¿e ubezpieczyãw jednym zwariantów, o którychmowaw §6:

gospodarstwo domowe od ognia i innych zdarzeñ losowych,
gospodarstwo domowe od kradzie¿y z wùamaniem, rabunku
i dewastacji,
odpowiedzialno�ã cywiln¹ deliktow¹w ¿yciuprywatnym,
nastêpstwa nieszczê�liwych wypadków,
koszty pobytu w szpitalu w zwi¹zku z nieszczê�liwym
wypadkiem.

2. Ubezpieczaj¹cy mo¿e równie¿ ubezpieczyã dom jednorodzinny
lub mieszkanie, ogrodzenie oraz gara¿ wolnostoj¹cy od ognia i innych
zdarzeñ losowych.

3. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia na podstawie
niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia jest zawarcie co
najmniej:

ubezpieczenia mieszkania lub domu jednorodzinnego od ognia
i innych zdarzeñ losowych, lub
ubezpieczeñwwariancie podstawowym.

Umowa ubezpieczenia mo¿e odbiegaã od postanowieñ zawartych
w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia, z tym, ¿e postanowienia
dodatkowe lub odmienne nie mog¹ byã sprzeczne z obowi¹zuj¹cymi
przepisami prawa, a ich wprowadzenie do umowy ubezpieczenia wymaga
formy pisemnej, pod rygorem niewa¿no�ci.

Zawarcie umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek
§ 4.

1. Umowê ubezpieczenia mo¿na zawrzeã na cudzy rachunek (na
rachunek Ubezpieczonego).

2. Towarzystwo mo¿e podnie�ã równie¿ przeciwko Ubezpieczonemu
zarzuty, które maj¹ wpùyw na jego odpowiedzialno�ã z tytuùu umowy
ubezpieczenia.

3. W przypadku, gdy Ubezpieczaj¹cy jest wspóùwùa�cicielem domu
jednorodzinnego lub mieszkania albo jest jedn¹ z osób, którym
przysùuguje spóùdzielcze wùasno�ciowe prawo do lokalu mieszkalnego,
umowa ubezpieczenia jest zawierana na rachunek wszystkich
wspóùwùa�cicieli lub osób, którym przysùuguje spóùdzielcze
wùasno�ciowe prawo do lokalu

W rozumieniu niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia nale¿y
rozumieã:

samoistne pêkniêcia przewodów
i urz¹dzeñ wodoci¹gowych, kanalizacyjnych lub centralnego
ogrzewania, znajduj¹cych siê w ubezpieczonym mieszkaniu lub
domu jednorodzinnym;

- umy�lne zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu
ubezpieczenia przez osobê trzeci¹. Przez dewastacjê rozumie siê
równie¿ zniszczenie/uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia
maj¹ce bezpo�redni zwi¹zek z usiùowaniem lub dokonaniem
rabunku lub kradzie¿yzwùamaniem;

dokument potwierdzaj¹cy zawarcie
umowy ubezpieczenia, wydany w formie polisy lub innego
dokumentu;

- budynek w ukùadzie wolnostoj¹cym, lub
samodzielna czê�ã budynku szeregowego albo bliêniaczego
ù¹cznie z wbudowanym gara¿em, usytuowany na dziaùce
niewchodz¹cej w skùad gospodarstwa rolnego i sùu¿¹cy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Ubezpieczeniem objête s¹
mury, stropy, dach, fundamenty, podùogi, tynki zewnêtrzne oraz
urz¹dzenia techniczne stanowi¹ce infrastrukturê techniczn¹;

- opad deszczu o wspóùczynniku wydajno�ci co
najmniej 4, którego wyst¹pienie w miejscu szkody ustala Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW); w przypadku braku
stacji pomiarowej IMiGW na terenie obejmuj¹cym miejsce
powstania szkody, fakt wyst¹pienia deszczu nawalnego ustala siê
na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich
powstania;

- nagle i niespodziewanie wydobywaj¹cy siê dym ze
znajduj¹cych siê w miejscu ubezpieczenia urz¹dzeñ, instalacji
eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami
technicznymi oraz powstaùywwynikudziaùania ognia;

- fala naddêwiêkowa wywoùana przez samolot
przekraczaj¹cybarierêdêwiêku;

- wy ù¹czenie odpowiedzialno�ci
Towarzystwa za szkody nieprzekraczaj¹ceokre�lonej kwoty;

- budynek wolnostoj¹cy lub w zabudowie
bliêniaczej, szeregowej lub grupowej, stanowi¹cy konstrukcyjnie
samodzieln¹ caùo�ã przeznaczony do parkowania pojazdów
mechanicznych;

- przedmioty zaliczane do staùych
elementów mieszkania, domu jednorodzinnego oraz do
ruchomo�ci domowych zgromadzonych w mieszkaniu, domu
jednorodzinnym, gara¿u w domu jednorodzinnym, gara¿u
wolnostoj¹cym oraz w piwnicy poùo¿onej w tym samym budynku,
w którymznajduje siêmieszkanie, dom jednorodzinny;

- opad atmosferyczny skùadaj¹cy siê zbryùek lodu;
- wiatr o prêdko�ci nie mniejszej ni¿ 17,5 m/s, którego

dziaùanie wyrz¹dzamasowe szkody; pojedyncze szkody uwa¿a siê
za spowodowane huraganem wówczas, gdy w najbli¿szym
s¹siedztwie stwierdzono dziaùalno�ãhuraganu;

- kùódka, której klucz posiada minimum
dwa ¿ùobienia prostopadùe do trzonu;

- dokonanie lub usiùowanie dokonania
zaboru ubezpieczonego mienia z mieszkania lub domu
jednorodzinnego b¹dê piwnicy po usuniêciu siù¹ zabezpieczenia
lub po otwarciu wej�cia kluczem oryginalnym, który sprawca zdobyù
przez kradzie¿ z wùamaniem z innego pomieszczenia lub w wyniku
rabunku;

- gwaùtowne zsuwanie siê lub staczanie ze zboczy górskich
mas �niegu, lodu, skaù lub kamieni;

- wyodrêbniona czê�ã budynku wielorodzinnego
sùu¿¹ca do zaspokajania potrzebmieszkaniowych.
Ubezpieczeniem objête s¹ �ciany, tynki, podùogi i elementy
konstrukcyjne oraz urz¹dzenia techniczne stanowi¹ce
infrastrukturê techniczn¹ nienale¿¹c¹ do czê�ci wspólnych;

- nagùe zdarzenie wywoùane przyczyn¹
zewnêtrzn¹, w nastêpstwie którego Ubezpieczaj¹cy, niezale¿nie
i wbrew swej woli doznaù staùego uszkodzenia ciaùa, rozstroju
zdrowia lub zmarù;

- niewielkie obiekty, a w szczególno�ci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy¿e przydro¿ne, figury,
b) pos¹gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) u¿ytkowe sùu¿¹ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz¹dku,

jak: piaskownice, hu�tawki, drabinki, �mietniki;

Definicje
§ 5.

1) awaria urz¹dzeñ i instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz
centralnego ogrzewania -

2) dewastacja

3) dokument ubezpieczenia -

4) dom jednorodzinny

5) deszcz nawalny

6) dym

7) fala naddêwiêkowa

8) franszyza integralna

9) gara¿ wolnostoj¹cy

10) gospodarstwo domowe

11) grad
12) huragan

13) kùódka wielozastawkowa

14) kradzie¿ z wùamaniem

15) lawina

16) mieszkanie

17) nieszczê�liwy wypadek

18) obiektmaùej architektury
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19) odszkodowanie

20) ogieñ -

21) ogrodzenie

22) osoby bliskie

23) osuwanie siê ziemi

24) pierwsze ryzyko

25) piorun

26) pomieszczenia przynale¿ne -

27 )pomoc domowa

28) poszkodowany

29) powódê

30) przepiêcie

31) rabunek

32) ruchomo�ci domowe

- nale¿ne od Towarzystwa odszkodowanie
lub �wiadczenie przys ùuguj¹ce Ubezpieczonemu lub
poszkodowanemu w razie zaj�cia zdarzenia objêtego ochron¹
ubezpieczeniow¹;

dziaùanie ognia, który przedostaù siê poza palenisko lub
powstaù bez paleniska i rozszerzyù siêowùasnej sile;

- ogrodzenie posesji, na której znajduje siê
ubezpieczony budynek jednorodzinny, wraz z bram¹, furtkami,
skrzynk¹ na listy, elementami instalacji domofonowej,
wiedeofonowej, siùownikami i napêdami bram oraz innymi
przedmiotami tego typu trwale zwi¹zanymi zogrodzeniem;

- osoby stale zamieszkaùe i wspólnie utrzymuj¹ce siê
z Ubezpieczaj¹cym m.in.: maù¿onek Ubezpieczaj¹cego lub osoba
pozostaj¹caw faktycznympo¿yciu zUbezpieczaj¹cym, jego dzieci,
rodzeñstwo, rodzice, te�ciowie, macocha, ojczym, dziadkowie,
wnuki, ziêciowie, synowe, pasierbowie, przysposobieni
i przysposabiaj¹cyUbezpieczaj¹cego;

- naturalne ruchy ziemi na stokach, nie
spowodowane dziaùalno�ci¹ ludzk¹;

- system ubezpieczenia, w którym
Ubezpieczaj¹cywe wùasnym zakresie okre�la sumy ubezpieczenia
kieruj¹c siê wysoko�ci¹ przypuszczalnej maksymalnej straty, jaka
mo¿e zaistnieãwskutek jednego zdarzenia losowego;

- bezpo�rednie wyùadowanie atmosferyczne na
ubezpieczonym obiekcie lub wyùadowania na obiekt, w którym
znajduje siê ubezpieczonemienie;

pomieszczenia gospodarcze
budynku wielorodzinnego przynale¿ne do mieszkania oraz
pomieszczenia gospodarcze znajduj¹ce siê w domu
jednorodzinnym, sùu¿¹ce do wyù¹cznego u¿ytku i bêd¹ce
wùasno�ci¹ Ubezpieczaj¹cego lub osób bliskich, takie jak piwnica,
strych, komórka, gara¿, suszarnia, strych;

- osoba wykonuj¹ca prace w zakresie czynno�ci
¿ycia codziennego na podstawie umowy o pracê lub umowy
cywilno-prawnej zawartej z Ubezpieczaj¹cym;

- ka¿da osoba pozostaj¹ca poza stosunkiem
ubezpieczeniowym, wzglêdem której odpowiedzialno�ã za szkodê
ponosi Ubezpieczaj¹cy;

- zalanie terenu w nastêpstwie:
a) podniesienia wody w korytach wód pùyn¹cych i stoj¹cych,
b) nadmiernych opadówatmosferycznych;

- nagùy i krótkotrwaùy wzrost napiêcia w liniach
energetycznych do poziomu wy¿szego od znamionowego dla
danego urz¹dzenia;

- zabórmienia dokonany:
a) z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groêby

natychmiastowego jej u¿ycia wobec Ubezpieczaj¹cego lub
osób bliskich albo z doprowadzeniem tych osób do
nieprzytomno�ci lub bezbronno�ci,

b) przez sprawcê, który z zastosowaniem siùy fizycznej lub groêby
natychmiastowego jej u¿ycia doprowadziù osobê posiadaj¹c¹
klucze do mieszkania lub pomieszczenia i zmusiù tê osobê do
ich otworzenia,

c) poprzez przywùaszczenie lub wyùudzenie mienia z u¿yciem
podstêpu wobec osób maùoletnich, niedoùê¿nych, bêd¹cych
w podeszùym wieku lub nie w peùni sprawnych, je¿eli sprawca
zostaù zatrzymany i skazany prawomocnym wyrokiem s¹du,
a fakt podstêpu lub wyùudzenia jest bezsporny w �wietle
przedstawionych dowodów;

- mienie stanowi¹ce wùasno�ã
Ubezpieczaj¹cego lub osób bliskich, bêd¹ce wyposa¿eniem
pomieszczeñ, takie jak:
a) meble, dywany, ¿yrandole i kinkiety, sprzêt zmechanizowany,

urz¹dzenia domowe, zapasy, odzie¿ i inne przedmioty
wspólnego lub osobistegou¿ytku,

b) sprzêt audiowizualny, elektroniczny i komputerowy,
fotograficzny, instrumenty muzyczne, aparaty telefoniczne,
przeno�ne urz¹dzenia donawigacji satelitarnej,

c) wyroby ze srebra, zùota i platyny, kamieni szlachetnych,
póùszlachetnych, syntetycznych, pereù, monety srebrne i zùote,
zbiory filatelistyczne,

d) gotówka i inne �rodki pùatnicze krajowe i zagraniczne, papiery
warto�ciowe,

e) rzeczy ruchome czasowo znajduj¹ce siê w posiadaniu
Ubezpieczaj¹cego, je¿eli zostaùy wypo¿yczone przez
organizacjê sportow¹, spoùeczn¹, klub lub inn¹ jednostkê
organizacyjn¹, a wypo¿yczenie zostaùo udokumentowane,

f) sprzêt turystyczny i sportowy, broñmy�liwska i sportowa,
g) wózki inwalidzkie bez napêdumechanicznego;

-
elementy wyposa¿enia domu jednorodzinnego lub mieszkania
zamontowane lub wbudowane na staùe, które przy demonta¿u
wymagaj¹ u¿ycia narzêdzi, w szczególno�ci:
a) meble i szafy wbudowane, meblo�cianki, antresole,
b) drzwi i okna ù¹cznie ze szkleniem i zamkniêciami,
c) zabezpieczenia przeciwwùamaniowe okien i drzwi,
d) piece i kominki, obudowy instalacji i grzejników,
e) powùoki malarskie, tynki wewnêtrzne, wykùadziny sufitów,

�cian, podùóg i schodów trwale zwi¹zane z podùo¿em, podùogi,
podwieszane sufity wraz z zamontowanymi w nich elementami,

f) staùewyposa¿eniekuchni, ùazienki orazwc,
g) natynkowe urz¹dzenia i elementy stanowi¹ce integraln¹ czê�ã

instalacji infrastruktury technicznej (wodno-kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania, elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej
i klimatyzacyjnej) i teletechnicznej (telefonicznej, alarmowej,
domofonowej, telewizyjnej, informatycznej),

h) przegrody i�cianydziaùowe;
- okre�lona w umowie ubezpieczenia

odpowiedzialno�ci cywilnej kwota w granicach, której Towarzystwo
jest zobowi¹zane wypùaciã odszkodowanie;

- okre�lona w umowie ubezpieczenia kwota,
w granicach, której Towarzystwo jest zobowi¹zane wypùaciã

odszkodowanie;
- �mierã, uszkodzenie ciaùa lub rozstrój zdrowia;
- utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia;

zakùad, który speùnia poni¿szewymogi:
a) posiada uprawnienia szpitala i jest prowadzony zgodnie

z przepisami prawa w celu leczenia osób, oraz
b) prowadzi przyjêcia, opiekê i leczenie chorych lub rannych osób

jako pacjentów objêtych caùodobow¹ opiek¹ lekarsk¹, oraz
c) posiada zorganizowane urz¹dzenia do diagnozowania oraz

leczenia i wykonywania zabiegów chirurgicznych, oraz
d) nie jest gùównie zakùadem dziennego pobytu, przychodni¹,

domem wypoczynkowym czy rekonwalescencyjnym, domem
opieki dla przewlekle chorych, sanatorium, domem starców ani
podobn¹ instytucj¹, zakùadem lub oddziaùem rehabilitacyjnym;

obszar bezpo�redniego i potencjalnego
zagro¿enia powodzi¹ zgodnie z ustaw¹ z dn. 18 lipca 2001r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2005 r. nr 239 poz. 2019);

- naruszenie sprawno�ci
organizmu, które powoduje upo�ledzenie czynno�ci organizmu
nierokuj¹ce poprawy, okre�lone na podstawie dokumentacji
medycznej i w oparciu o �Tabelê trwaùego uszczerbku na zdrowiu�
stanowi¹c¹ Zaù¹cznik nr 1 do ogólnychwarunków ubezpieczenia;

gwaùtowne i nie spowodowane dziaùalno�ci¹
czùowieka zaburzenie systemu równowagi we wnêtrzu ziemi,
któremu towarzysz¹ wstrz¹sy i drgania gruntu o magnitudzie
równej co najmniej 6 stopni wskali Richtera

osoba fizyczna zawieraj¹ca umowê
ubezpieczenia i zobowi¹zana do op ùacenia sk ùadk i
ubezpieczeniowej;

- osoba fizyczna, posiadaj¹ca odpowiedni tytuù
prawny do ubezpieczonego mienia, na rzecz której zawarto umowê
ubezpieczenia;

- uderzenie w budynek pojazdu
mechanicznego, niebêd¹cego w prawnym posiadaniu
Ubezpieczaj¹cego i osób bliskich oraz kierowany przez osobê inn¹
ni¿Ubezpieczaj¹cy lubosobabliskaUbezpieczaj¹cemu;

katastrofa b¹dê przymusowe
l¹dowanie zaùogowego lub bezzaùogowego statku powietrznego,
upadek jego czê�ci lubprzewo¿onego ùadunku;

- osoba upowa¿niona w formie pisemnej przez
Ubezpieczonego jako uprawniona do otrzymania odszkodowania
lub �wiadczenia;

- warto�ã odpowiadaj¹ca kosztom
przywrócenia mienia do stanu nowego lecz nie ulepszonego
pomniejszona o stopieñ zu¿ycia eksploatacyjnego,

- gwaùtowna zmiana stanu równowagi uk ùadu
z jednoczesnym wyzwoleniem siê gazów, pyùów lub pary,
wywoùanym ich wùa�ciwo�ci¹ rozprzestrzeniania siê, a tak¿e
implozj¹ polegaj¹c¹ na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu
pró¿niowegowskutek ci�nienia zewnêtrznego;

- niezawodowe uprawianie sportu
w ramach sekcji lub klubów sportowych z jednoczesnym
uczestniczeniem w zawodach lub treningach przygotowuj¹cych do
zawodów;

33) staùe elementy domu jednorodzinnego lub mieszkania

34) suma gwarancyjna

35) suma ubezpieczenia

36) szkodaosobowa
37) szkodanamieniu
38) szpital -

39) tereny zalewowe -

40) trwaùy uszczerbek na zdrowiu

41) trzêsienie ziemi -

;
42) Ubezpieczaj¹cy -

43) Ubezpieczony

44) uderzenie pojazdu

45) upadek statku powietrznego -

46) uprawniony

47) warto�ã rzeczywista

48) wybuch

49) wyczynowe uprawianie sportu
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50) zamki atestowane, drzwi przeciwwùamaniowe, system
zabezpieczenia przeciwwùamaniowego -

51) zamek elektroniczny

52) zamek wielopunktowy

53) zamek wielozastawkowy

54) zalanie:

55)zapadanie siê ziemi

56) zdarzenie losowe

§ 6.

1) wariant podstawowy

2) wariant standardowy

3) wariant peùny

zamki, drzwi, system
zabezpieczenia przeciwwùamaniowego posiadaj¹ce atest Instytutu
Mechaniki Precyzyjnej;

- zamek, którego uruchamianie nastêpuje
przy zastosowaniu systemu elektronicznego;

- zamek powoduj¹cy ryglowanie skrzydùa
drzwi w o�cie¿nicyw kilku odlegùych od siebiemiejscach;

- zamek, którego klucz posiada co
najmniej dwa ¿ùobienia prostopadùe do trzonu;

a) wydobywanie siê wody lub pary z przewodów lub urz¹dzeñ
wodno - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,

b) cofniêcie siê�cieków zpublicznej sieci kanalizacyjnej,
c) nieumy�lne pozostawienie otwartych kranów w urz¹dzeniach

wodno - kanalizacyjnych na skutek przerwy w dopùywiewody,
d) zalanie wod¹ z urz¹dzeñ typu pralki, wirówki, zmywarki na

skutek ich awarii,
e) zalanie wod¹ pochodz¹c¹z opadów atmosferycznych,
f) zalanie wod¹ pochodz¹c¹z akwarium,
g) zalanie wod¹ lub innympùynem przez osoby trzecie;

- gwaùtowne obni¿enie siê terenu
spowodowane zawaleniem siê warstwy ziemi do naturalnych,
pustych przestrzeni w gruncie;

- niezale¿ne od woli Ubezpieczaj¹cego
zdarzenie przyszùe i niepewne, którego nast¹pienie powoduje
uszczerbek w dobrach osobistych lub w dobrach maj¹tkowych albo
zwiêkszenie potrzeb maj¹tkowych po stronie Ubezpieczaj¹cego
lub innej osoby objêtej ochron¹ubezpieczeniow¹.

1. Umowê ubezpieczenia mo¿na zawrzeã w nastêpuj¹cych
wariantach:

obejmuje nastêpuj¹ce rodzaje ubezpieczeñ:
a) ubezpieczenie gospodarstwa domowego od ognia i innych

zdarzeñ losowychokre�lonychw§ 9 ust.1,
b) ubezpieczenie gospodarstwa domowego od kradzie¿y z

wùamaniem, rabunku i dewastacji,
c) ubezpieczenie odpowiedzialno�ci cywilnej za szkody powstaùe

w zwi¹zku z czynno�ciami ¿ycia prywatnego, w nastêpstwie
czynu niedozwolonego (odpowiedzialno�ã deliktowa);

obejmuje nastêpuj¹ce rodzaje
ubezpieczeñ:
a) ubezpieczenie gospodarstwa domowego od ognia i innych

zdarzeñ losowychokre�lonychw§ 9 ust. 1,
b) ubezpieczenie gospodarstwa domowego od kradzie¿y

z wùamaniem, rabunku i dewastacji,
c) ubezpieczenie odpowiedzialno�ci cywilnej za szkody powstaùe

w zwi¹zku z czynno�ciami ¿ycia prywatnego, w nastêpstwie
czynu niedozwolonego (odpowiedzialno�ã deliktowa),

d) ubezpieczenie nastêpstw nieszczê�liwych wypadków
Ubezpieczaj¹cego i osób bliskich wspólnie zamieszkuj¹cych
z Ubezpieczaj¹cym;

obejmuje nastêpuj¹ce rodzaje ubezpieczeñ:
a) ubezpieczenie gospodarstwa domowego od ognia i innych

zdarzeñ losowychokre�lonychw§ 9 ust. 1,
b) ubezpieczenie gospodarstwa domowego od kradzie¿y

z wùamaniem, rabunku i dewastacji,
c) ubezpieczenie odpowiedzialno�ci cywilnej za szkody powstaùe

w zwi¹zku z czynno�ciami ¿ycia prywatnego, w nastêpstwie
czynu niedozwolonego (odpowiedzialno�ã deliktowa),

d) ubezpieczenie nastêpstw nieszczê�liwych wypadków
Ubezpieczaj¹cego i osób bliskich wspólnie zamieszkuj¹cych
z Ubezpieczaj¹cym,

e) ubezpieczenie kosztów pobytu w szpitalu w zwi¹zku
z nieszczê�liwym wypadkiem Ubezpieczaj¹cego lub osób
bliskich wspólnie znim zamieszkuj¹cych.

2. Ponadto umow¹ ubezpieczeniamo¿e byã objête:
1) mieszkanie,
2) dom jednorodzinny,
3) ogrodzenie,
4) gara¿wolnostoj¹cy, przy czymogrodzenie i/lub gara¿wolnostoj¹cy

mo¿e zostaã objêty ubezpieczeniem pod warunkiem
jednoczesnego ubezpieczenia mieszkania lub domu
jednorodzinnego.

Czê�ã II.
Ubezpieczenie gospodarstwa domowego, mieszkania lub domu
jednorodzinnego, ogrodzenia oraz gara¿u wolnostoj¹cego

Przedmiot ubezpieczenia
§ 7.

§ 8.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej
§9.

§ 10.

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest:
1) gospodarstwo domowe, z uwzglêdnieniem § 8, w skùad którego

zalicza siê nastêpuj¹ce kategoriemienia:
a) ruchomo�ci domowe zgromadzone w mieszkaniu, domu

jednorodzinnym, gara¿u w domu jednorodzinnym lub gara¿u
wolnostoj¹cym oraz w piwnicy poùo¿onej w tym samym
budynku, co zajmowane mieszkanie, dom jednorodzinny,

b) staùeelementymieszkania lub domu jednorodzinnego,
2) mieszkanie,
3) dom jednorodzinny,
4) ogrodzenie,
5) gara¿.

2. Ubezpieczeniem objête jest wyù¹cznie mienie znajduj¹ce siê
w posiadaniu Ubezpieczaj¹cego, do którego posiada on odpowiedni
tytuù prawny.

1. Przedmiotem ubezpieczenia s¹ ruchomo�ci domowe i staùe elementy
bêd¹ce wùasno�ci¹ Ubezpieczaj¹cego, znajduj¹ce siê w budynku
jednorodzinnym lub mieszkaniu wskazanym w dokumencie
ubezpieczenia, albo w budynku jednorodzinnym lub mieszkaniu
wskazanym w dokumencie ubezpieczenia nie bêd¹cym wùasno�ci¹
Ubezpieczaj¹cego, a znajduj¹cym siê w jego posiadaniu na podstawie
umowy najmu lub innej umowy cywilno-prawnej albo decyzji
administracyjnej.

2. Ponadto przedmiotem ubezpieczenia s¹ ruchomo�ci domowe
znajduj¹ce siê w gara¿u w domu jednorodzinnym lub gara¿u
wolnostoj¹cym oraz w piwnicy poùo¿onej w tym samym budynku, co
zajmowane mieszkanie, dom jednorodzinny.

1. W odniesieniu do mieszkania, domu jednorodzinnego, ogrodzenia i
gara¿u wolnostoj¹cego Towarzystwo obejmu je ochron¹
ubezpieczeniow¹ szkody powstaùew nastêpstwie zdarzeñ losowych:
1) awarii urz¹dzeñ i instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz

centralnego ogrzewania,
2) deszczu nawalnego,
3) dymu,
4) fali naddêwiêkowej,
5) gradu,
6) huraganu,
7) lawiny,
8) ognia,
9) osuwania siê ziemi,
10) pioruna,
11) powodzi,
12) uderzenia pojazdu,
13) upadku statku powietrznego,
14) wybuchu,
15) zalania,
16) zapadania siê ziemi.

2. W odniesieniu do gospodarstwa domowego Towarzystwo
odpowiada za szkody powstaùewnastêpstwie:
1) zdarzeñ losowychwymienionychw ust. 1,
2) kradzie¿y z wùamaniem,
3) rabunku,
4) dewastacji.

3. Za opùat¹ dodatkowej skùadki zakres ubezpieczenia dla caùego
mienia obejmowanego ochron¹ ubezpieczeniow¹mo¿e zostaã
rozszerzony o ryzyko trzêsienia ziemi i przepiêcia.

4. Ponadto, niezale¿nie od zakresu ubezpieczenia, ochron¹
ubezpieczeniow¹ objête jest prowadzenie akcji ratowniczych
w zwi¹zku z zaistnieniem zdarzeñ losowych objêtych zakresem
ubezpieczenia.

Ubezpieczenie obejmuje szkody w mieniu powstaùe w miejscu okre�lonym
w dokumencie ubezpieczenia w nastêpstwie zdarzeñ wchodz¹cych
w zakres ochrony ubezpieczeniowej i zaistniaùe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
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§ 11.

Zabezpieczenie mieszkania lub domu jednorodzinnego
§ 12.

Wyù¹czenia odpowiedzialno�ci Towarzystwa
§ 13.

Umowa ubezpieczenia obejmuje wyù¹cznie szkody bêd¹ce bezpo�rednim
nastêpstwemprzewidzianegowumowie zdarzenia.

1. Ubezpieczaj¹cy jest zobowi¹zany do wùa�ciwego zabezpieczenia
mieszkania lub domu jednorodzinnego oraz zapewnienia nale¿ytego
nadzoru nad ubezpieczonym mieniem, a w szczególno�ci do speùnienia
nastêpuj¹cychwarunków:
1) dostêp do ubezpieczonych ruchomo�ci domowych jest utrudniony

dla osób obcych tak, ¿e wej�cie w posiadanie tych ruchomo�ci
wymagaã bêdzie u¿ycia siùy fizycznej lub narzêdzi,

2) wszystkie drzwi zewnêtrzne s¹ peùne, w nale¿ytym stanie
technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamkniête, aby
ich wyùamanie lub wywa¿enie nie byùo mo¿liwe bez udziaùu
narzêdzi, a otwarcie bez u¿ycia podrobionych lub dopasowanych
kluczy,

3) drzwi zewnêtrzne musz¹ byã zamkniête, na co najmniej dwa
zamki wielozastawkowe. Dopuszcza siê równie¿ zamkniêcie na
jeden atestowany zamek wielopunktowy lub elektroniczny
zamontowany w atestowanych drzwiach przeciwwùamaniowych,

4) drzwi zewnêtrzne oszklone, s¹ zaopatrzone w zamki, których nie
mo¿na otworzyã bez klucza przez otwór wybity w szybie,
a przeszklenia nie stwarzaj¹ mo¿liwo�ci wej�cia do wnêtrza
mieszkania lub domu jednorodzinnego. Drzwi oszklone uwa¿a siê
za wystarczaj¹co zabezpieczone, pod warunkiem, ¿e maksymalny
wymiar oszklonego otworu nie przekracza 20 cm lub, je¿eli
przeszklenia oszklone s¹ szkùem antywùamaniowym o klasie
odporno�ci co najmniej P3,

5) drzwi balkonowe i tarasowe oraz okna znajduj¹ siê w nale¿ytym
stanie technicznym, s¹ tak umocowane, osadzone i zamkniête, ¿e
otwarcie ich przy u¿yciu siùy fizycznej lub narzêdzi przez osoby
obce nie bêdziemo¿liwe bez pozostawienia �ladów,

6) wszystkie drzwi zewnêtrze do piwnic lub gara¿y, s¹ zamykane na
minimum jeden zamek wielozastawkowy lub k ùódkê
wielozastawkow¹ lub inny atestowany system zabezpieczenia
przeciwwùamaniowego,

7) okna i inne otwory zewnêtrzne pomieszczeñmusz¹ byã zamkniête
w czasie nieobecno�ci Ubezpieczaj¹cego w mieszkaniu lub domu
jednorodzinnym,

8) w przypadku zadeklarowania sumy ubezpieczenia gospodarstwa
domowego powy¿ej 50.000,-zù od kradzie¿y z wùamaniem, rabunku
i dewastacji, oprócz zabezpieczeñ wymienionych w pkt 1)-7),
wymagany jest zainstalowany czynny i sprawny alarm
sygnalizuj¹cy wùamanie w firmie ochrony mienia z jej interwencj¹ w
ci¹gu 15 minut, przy czym w czujki alarmu musz¹ byã wyposa¿one
wszystkie otwory drzwiowe i okienne. Za równorzêdne ww.
zabezpieczeniom uznaje siê zamontowane na caùej powierzchni
otworów okiennych i balkonowych staùe lub ruchome kraty,
atestowane: rolety przeciww ùamaniowe, lub ¿aluzje
przeciwwùamaniowe, lub szyby przeciwwùamaniowe co najmniej
klasy P3 oraz drzwi zewnêtrzne posiadaj¹ce zwiêkszon¹
odporno�ã na wùamanie zgodnie ze �wiadectwem kwalifikacji
Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.

2. Klucze do zamków musz¹ byã w wyù¹cznym posiadaniu
Ubezpieczaj¹cego i osób bliskich wspólnie zamieszkuj¹cych lub
osoby uprawnionej przez Ubezpieczaj¹cego do przechowywania
kluczy.

1. Ubezpieczenie nie obejmuje:
1) mieszkañ lub domów jednorodzinnych bêd¹cych w budowie,

przebudowie, rozbudowie, dla których wymagana jest zgoda
wùa�ciwego urzêdu lub przeznaczonych do rozbiórki,

2) budowli i obiektów maùej architektury, z wyù¹czeniem gara¿y
wolnostoj¹cych i ogrodzeñ, o ile zostaùy objête ochron¹
ubezpieczeniow¹,

3) ruchomo�ci domowych zgromadzonych w pomieszczeniach
przynale¿nych z wyù¹czeniem ruchomo�ci domowych w gara¿u
w domu jednorodzinnym, gara¿u wolnostoj¹cym, w piwnicy
poùo¿onej w tym samym budynku, co zajmowane mieszkanie,
dom jednorodzinny,

4) ruchomo�ci domowych zgromadzonych na balkonach, tarasach
i loggiach,

5) domów jednorodzinnych lub mieszkañ przeznaczonych na
prowadzenie dziaùalno�ci gospodarczej,

6) domów jednorodzinnych lub mieszkañ wchodz¹cych w skùad
gospodarstwa rolnego,

7) mienia osób trzecich zamieszkuj¹cych w mieszkaniu, domu
jednorodzinnym nale¿¹cym do Ubezpieczaj¹cego i u¿ytkowanym
na podstawie odrêbnego tytuùu prawnego,

8) akt, dokumentów, rêkopisów, metali szlachetnych w zùomie
i w sztabach, dzieù sztuki, antyków, zbiorów kolekcjonerskich, kart
pùatniczych i kredytowych, programów komputerowych,
no�ników danych, danych przechowywanych w jednostkach
centralnych komputerów i wymiennych no�nikach danych, sieci
komputerowych i ich okablowania,

9) pojazdówmechanicznych, paliw napêdowych.
2. Ponadto w pomieszczeniach piwnicy, gara¿u w domu jednorodzinnym

oraz gara¿u wolnostoj¹cego ochron¹ ubezpieczeniow¹ nie s¹ objête
nastêpuj¹ce ruchomo�ci domowe:
1) sprzêt audiowizualny, komputerowy, fotograficzny, instrumenty

muzyczne,
2) wyroby ze srebra, zùota i platyny,monety, bi¿uteria,
3) pieni¹dze i �rodki pùatnicze, papierywarto�ciowe.

Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialno�ci za szkody:
1) wyrz¹dzone umy�lnie lub w wyniku ra¿¹cego niedbalstwa przez

Ubezpieczaj¹cego,
2) wyrz¹dzone przez Ubezpieczaj¹cego lub osoby jemu bliskie,

bêd¹ce pod wpùywem alkoholu, narkotyków b¹dê innych �rodków
odurzaj¹cych,

3) wyrz¹dzone umy�lnieprzez osobê blisk¹,
4) powstaùe w wyniku dziaùañ wojennych, stanu wojennego

i wyj¹tkowego, zamieszek, rozruchów spoùecznych lub
politycznych, strajków, akcji protestacyjnych, rewolucji, zamieszek
cywilnych i wojskowych, buntu, oraz eksplozji materiaùów
wybuchowych lub ùatwopalnych, je¿eli materiaùy te zostaùy
podùo¿one pod ubezpieczone mienie, aktów terroryzmu lub
sabota¿u, oraz za szkody powstaùe w mieniu skonfiskowanym lub
zarekwirowanym przez legalne wùadze,

5) wynikaj¹ce z zanieczyszczenia �rodowiska naturalnego b¹dê
dziaùania energii j¹drowej lub ska¿enia radioaktywnego, oraz
w wyniku ska¿enia lub zanieczyszczenia �rodkami chemicznymi
lub przemysùowymi,

6) spowodowane zapadaniem siê ziemi, gdy chodzi o:
a) szkody górnicze -w rozumieniu prawa górniczego,
b) szkody powstaùe w zwi¹zku z prowadzonymi robotami

ziemnymi,
7) spowodowane wybuchem:

a) wywoùanym przez Ubezpieczaj¹cego w celach produkcyjnych,
eksploatacyjnych lub do�wiadczalnych,

b) w silnikach spalinowych lub wybuchowych, gdy wybuch
zwi¹zany jest z ichnaturaln¹ funkcj¹,

8) powstaùe w wyniku przepiêcia w ubezpieczonym mieniu, chyba
¿e dziaùanie pr¹du spowodowaùo jednocze�nie po¿ar b¹dê zakres
ubezpieczenia zostaù rozszerzony o ryzykoprzepiêã,

9) powstaùe w mieszkaniach, domach jednorodzinnych, gara¿ach
wolnostoj¹cych wybudowanych lub przebudowanych bez
wymaganych zezwoleñ lub nie speùniaj¹cych warunków prawa
budowlanego, przepisów przeciwpo¿arowych, a tak¿e
w gospodarstwie domowym w nim zgromadzonym,

10) powstaùe w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych
niezamieszkanych na staùe, a tak¿e w gospodarstwie domowym
w nich zgromadzonym,

11) powstaùe w ubezpieczonym mieniu wskutek zalania lub
zawilgocenia wywoùanego niewùa�ciwym stanem dachu, rynien lub
stolarki okiennej i drzwiowej albo innych elementów obiektu, b¹dê
nienale¿ytym ich zabezpieczeniem lub niew ùa�ciwym
zamkniêciem, w razie gdy na Ubezpieczaj¹cym, osobach bliskich
lub osobach, za które ponosi odpowiedzialno�ã spoczywa
obowi¹zek utrzymania nale¿ytego stanu technicznego lub
zabezpieczenia tych elementów,

12) powstaùe wskutek nasi¹kania lub zalania wod¹ ruchomo�ci
domowych zùo¿onych lub skùadowanych w suterenach, je¿eli
mienie to nie byùo zùo¿one na wysoko�ci co najmniej 20 cm ponad
poziom podùogi /posadzki/,

13) pow sta ùe wskutek nieszczelno�ci u rz¹dzeñ wodno-
kanalizacyjnych lub innych instalacji i urz¹dzeñ doprowadzaj¹cych
wodê, parê lub pùyny, lub odprowadzaj¹cych wodê z dachów
(rynny) w przypadku, gdy na Ubezpieczaj¹cym, osobach bliskich
lub osobach, za które ponosi odpowiedzialno�ã spoczywa
obowi¹zek utrzymania nale¿ytego stanu technicznego lub
zabezpieczenia tych urz¹dzeñ, instalacji,

§ 14.
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14) powstaùe wskutek zalania lub powodzi mieszkañ, domów
jednorodzinnych poùo¿onych na terenach zalewowych,

15) zaistniaùe na skutek dùugotrwaùego zalegania pokrywy �nie¿nej,
w przypadku, gdy na Ubezpieczaj¹cym, osobach bliskich lub
osobach, za które ponosi odpowiedzialno�ã spoczywa obowi¹zek
utrzymania nale¿ytego stanu technicznego budynku,

16) powstaùe wskutek przenikania wód gruntowych lub przemarzania
staùych elementów budynku, oraz wskutek wydostania siê wody
z urz¹dzeñ wodno - kanalizacyjnych i ogrzewczych w wyniku
uszkodzenia rur spowodowanego zamarzniêciem wody
i rozsadzeniem rur,

17) powstaùe w mieniu z powodu ple�ni i zagrzybienia, o ile te szkody
n ie by ùy nastêps twem zdarzenia objê tego ochron¹
ubezpieczeniow¹,

18) w bi¿uterii, dzieùach sztuki, wyrobach z metali szlachetnych,
monetach zùotych, srebrnych, znaczkach filatelistycznych,
zbiorach numizmatycznych, gotówce i innych �rodkach
pùatniczych, które zaginêùy podczas prowadzenia akcji ratowniczej,

19) powstaùe wskutek kradzie¿y z wùamaniem, gdy stwierdzono, ¿e
do domu jednorodzinnego, mieszkania wùamano siê przy u¿yciu
klucza dopasowanego lub podrobionego albo nie stwierdzono
�ladówwùamania,

20) je¿eli pomieszczenia, w których znajdowaùo siê ubezpieczone
mienie, nie posiadaùy zabezpieczeñ przeciwkradzie¿owych
wymaganych przez Towarzystwo, lub systemy zabezpieczaj¹ce
byùywyù¹czone, b¹dê byùy niesprawne,

21) w postaci utraconych zysków oraz poniesionych strat
wynikaj¹cych zezobowi¹zañ i umówUbezpieczaj¹cego,

22) powsta ùe w przedmiotach zgromadzonych w ilo�ciach
wskazuj¹cych na ich przeznaczenie handlowe, lub produkcyjno
usùugowe,

23) powsta ùe przed dat¹ rozpoczêcia okresu ubezpieczenia,
a zgùoszonew trakcie trwania okresu ubezpieczenia,

24) powstaùewskutek pokrycia elewacji budynku graffiti;
25) którychwysoko�ã nie przekracza 100,- zù.

Suma ubezpieczenia
§ 15.

§ 16.

1. Sumy ubezpieczenia ustalane s¹ przez Ubezpieczaj¹cego
odrêbnie dla:
1) gospodarstwa domowego od ognia i innych zdarzeñ losowych,

o którychmowaw§ 9 ust. 1
2) gospodarstwa domowego od kradzie¿y z w ùamaniem,

rabunku i dewastacji,
3) mieszkania lub domu jednorodzinnego od ognia i innych zdarzeñ

losowych, o którychmowaw §9 ust. 1,
4) ogrodzenia od ognia i innych zdarzeñ losowych, o których mowa

w § 9 ust. 1,
5) gara¿u wolnostoj¹cego od ognia i innych zdarzeñ losowych,

o którychmowaw§ 9 ust. 1.
2. Podstawami ustalenia sumy ubezpieczenia jest warto�ã rzeczywista

przedmiotu ubezpieczenia, z wyù¹czeniem :
a) wyrobów ze zùota, srebra, kamieni szlachetnych, pereù oraz

monet zùotych i srebrnych, dla których ustala siê warto�ã
rynkow¹ z dnia zawarcia umowyubezpieczenia,

b) dla gotówki i innych �rodków pùatniczych dla których ustala
siêwarto�ã nominaln¹ z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

3. Sumy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1, Ubezpieczaj¹cy ustala
na pierwsze ryzyko kieruj¹c siê wysoko�ci¹ przypuszczalnej
maksymalnej straty, jaka mo¿e powstaã wskutek jednego zdarzenia
losowego.

4. Sumy ubezpieczenia ulegaj¹ zmniejszeniu o wyp ùacone
odszkodowanie.

1. Suma ubezpieczenia wskazana w umowie ubezpieczenia stanowi
górn¹ granicê odpowiedzialno�ci Towarzystwa w odniesieniu do
kategorii mienia, dla której zostaùaustalona.

2. W granicach sumy ubezpieczenia podanej w umowie ubezpieczenia
Towarzystwo wypùaca odszkodowanie za:
1) sprzêt audiowizualny, fotograficzny, komputerowy, elektroniczny

oraz instrumenty muzyczne do kwoty stanowi¹cej 50% sumy
ubezpieczenia gospodarstwa domowego od ognia i innych
zdarzeñ losowych lub sumy ubezpieczenia gospodarstwa
domowego od kradzie¿y zwùamaniem, rabunku i dewastacji,

2) staùe elementy mieszkania, domu jednorodzinnego - do kwoty
stanowi¹cej 75% sumy ubezpieczenia gospodarstwa domowego
od ognia i innych zdarzeñ losowych lub sumy ubezpieczenia
gospodarstwa domowego od kradzie¿y z wùamaniem, rabunku
i dewastacji,

3) wyroby ze srebra, zùota i platyny, kamieni szlachetnych,
póùszlachetnych i pereù, monety srebrne i zùote, zbiory
filatelistyczne do kwoty stanowi¹cej 20% sumy ubezpieczenia
gospodarstwa domowego od ognia i innych zdarzeñ losowych
lub sumy ubezpieczenia gospodarstwa domowego od kradzie¿y
z wùamaniem, rabunku i dewastacji,

4) gotówkê i inne �rodki pùatnicze do kwoty stanowi¹cej 5% sumy
ubezpieczenia gospodarstwa domowego od ognia i innych
zdarzeñ losowych lub sumy ubezpieczenia gospodarstwa
domowego od kradzie¿y zwùamaniem, rabunku i dewastacji,

5) pùyt audio CD i DVD do wysoko�ci udokumentowanych strat,
z tym, ¿eniewiêcej ni¿1.600,-zù,

6) ruchomo�ci domowe zgromadzone w piwnicach - do kwoty
stanowi¹cej 10% sumy ubezpieczenia gospodarstwa domowego
od ognia i innych zdarzeñ losowych lub sumy ubezpieczenia
gospodarstwa domowego od kradzie¿y z wùamaniem, rabunku i
dewastacji,

7) ruchomo�ci domowe zgromadzone w gara¿u w domu
jednorodzinnym lub gara¿u wolnostoj¹cym - do kwoty stanowi¹cej
10% sumy ubezpieczenia gospodarstwa domowego od ognia
i innych zdarzeñ losowych lub sumy ubezpieczenia gospodarstwa
domowego od kradzie¿y z wùamaniem, rabunku i dewastacji,

8) pozostaùe mienie objête ochron¹ - 100% sumy ubezpieczenia
gospodarstwa domowego od ognia i innych zdarzeñ losowych
lub sumy ubezpieczenia gospodarstwa domowego od kradzie¿y
z wùamaniem, rabunku i dewastacji.

Ustalenie warto�ci szkody i wysoko�ci odszkodowania
§ 17.

§ 18.

Odszkodowanie ustala siê w granicach sumy ubezpieczenia
poszczególnych rodzajów mienia i w kwocie odpowiadaj¹cej rozmiarowi
szkody, z zastrze¿eniempostanowieñ§ 16.

1. Wysoko�ã szkody ustala siê dla:
1) ruchomo�ci domowych mieszkania lub domu jednorodzinnego -

jako koszt naprawy lub cenê nabycia nowego przedmiotu tego
samego lub podobnego rodzaju, pomniejszon¹ o jego zu¿ycie
eksploatacyjne,

2) gotówki - wedùug jej warto�ci nominalnej. W przypadku gotówki
w walutach obcych - wedùug ich warto�ci nominalnej, przeliczonej
na zùote polskie wedùug �redniego kursu walut obcych ustalonego
przez Prezesa NBP, obowi¹zuj¹cego w dniu ustalenia
odszkodowania,

3) wyrobów ze zùota, srebra, platyny, kamieni szlachetnych,
póùszlachetnych i pereù wedùug cen zakupu lub kosztów
wytworzenia lub ceny rynkowej materiaùów, z których zostaùy
zrobione,

4) monet zùotych i srebrnych -wedùugwarto�ci zùomu,
5) papierów warto�ciowych bêd¹cych przedmiotem obrotu

gieùdowego - wedùug ceny gieùdowej w dniu powstania szkody,
pomniejszonej o prowizjêmaklersk¹,

6) staùych elementów mieszkania lub domu jednorodzinnego jako
koszt naprawy lub cenê nabycia nowego przedmiotu tego samego
lub podobnego rodzaju, pomniejszonego o jego zu¿ycie
eksploatacyjne,

7) mieszkania lub domu jednorodzinnego - jako koszt naprawy lub
koszt odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego obiektu
z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju
zastosowanych materiaùów wraz z nakùadami na roboty
wykoñczeniowe, przy czym koszty materiaùów pomniejsza siê
o stopieñ zu¿ycia eksploatacyjnego.

2. W odniesieniu do kosztów naprawy pow ùok malarskich
wewn¹trz budynku jednorodzinnego lub mieszkania nie odlicza siê
stopnia zu¿ycia eksploatacyjnego.

3. Koszt naprawy winien byã udokumentowany kosztorysem wraz
z rachunkiem, wystawionym przez jednostkê dokonuj¹c¹ odbudowy lub
remontu i przedùo¿ony Towarzystwu w terminie 3 miesiêcy od dnia
szkody. Kosztorys wraz z rachunkiem napraw winien obejmowaã
zakres uszkodzeñ, przyjêtych w protokole szkody i podlega weryfikacji
przezTowarzystwo.

4. W wyniku ustaleñ dokonanych z Towarzystwem koszt naprawy
mo¿e byã okre�lony na podstawie kosztorysu sporz¹dzonego przez
Towarzystwo, odzwierciedlaj¹cego koszty zwi¹zane z odbudow¹ lub
remontem, okre�lone zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w budownictwie
zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych - przy
uwzglêdnieniu dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, materiaùów
i wyposa¿enia.
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5. Wysoko�ã szkody, w przypadku niemo¿no�ci naprawy uszkodzonego
przedmiotu ubezpieczenia, ustala siê procentowo, w stosunku do
stopnia uszkodzenia, tzn. warto�ã przedmiotu ubezpieczenia
pomniejszona o warto�ã pozostaùo�ci po szkodzie.

6. Wysoko�ã szkody nie mo¿e przekroczyã warto�ci przedmiotu
ubezpieczenia.

7. Wysoko�ã szkody ustala siê wedùug cen obowi¹zuj¹cych w dniu
powstania szkody.

Przy ustalaniu wysoko�ci szkody nie uwzglêdnia siê:
1) kosztów wynikaj¹cych z braku czê�ci zamiennych lub materiaùów

potrzebnych do przywrócenia stanu istniej¹cego przed szkod¹,
2) kosztów poniesionych na odka¿enie pozostaùo�ci po szkodzie,

usuniêcie zanieczyszczeñ gleby, wody lub powietrza oraz
rekultywacjê gruntów,

3) warto�ci naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej, artystycznej
lub wynikaj¹cej z osobistych upodobañ.

Warto�ã szkody zwiêksza siê, ponad granicê sumy ubezpieczenia
poszczególnych rodzajów mienia, o udokumentowane koszty uprz¹tniêcia
pozostaùo�ci po szkodzie, nie wiêcej ni¿ 5% sumy ubezpieczenia
poszczególnych rodzajówmienia.

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialno�ã
cywilna deliktowa Ubezpieczaj¹cego oraz osób bliskich za szkody na
osobie lub w mieniu wyrz¹dzone poszkodowanemu czynem
niedozwolonym w zwi¹zku z czynno�ciami ¿yciaprywatnego.

2. Przez czynno�ci ¿ycia prywatnego nale¿y rozumieãw szczególno�ci:
1) opiekê nad dzieãmi oraz innymi czùonkami rodziny, za których

czyny Ubezpieczaj¹cy ponosi odpowiedzialno�ã zmocy prawa,
2) posiadanie i u¿ytkowanie domu jednorodzinnego, mieszkania

i mienia okre�lonegowumowie ubezpieczenia,
3) czynno�ci wykonywane przez pomoc domow¹ mieszcz¹ce siê

w zakresie obowi¹zków wynikaj¹cych z umowy o pracê lub innej
umowy cywilno prawnej,

4) u¿ytkowanie roweru lub wózka inwalidzkiego oraz uprawianie
sportu rekreacyjnego przez Ubezpieczaj¹cego i osoby bliskie,

5) posiadanie zwierz¹t domowych z wyù¹czeniem zwierz¹t
egzotycznych.

3. Odpowiedzialno�ci¹ Towarzystwa objête s¹ roszczenia osób
poszkodowanych, dotycz¹ce szkód powstaùych ze zdarzeñ
zaistniaùychwokresie trwania umowyubezpieczenia.

4. Wszystkie szkody, które s¹ nastêpstwem tego samego wypadku
albo wynikaj¹ce z tej samej przyczyny, niezale¿nie od liczby
poszkodowanych, uwa¿a siê za powstaùew tej samej dacie.

§ 19.

§ 20.

Czê�ã III.
Ubezpieczenie odpowiedzialno�ci cywilnej

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§ 21.

Czê�ã IV.
Ubezpieczenie nastêpstw nieszczê�liwych wypadków

§ 26.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§ 27.

§ 28.

Nastêpstwa nieszczê� l iwych wypadków objê te s¹ ochron¹
ubezpieczeniow¹ w umowach ubezpieczenia zawartych w wariancie
standardowym lub peùnym, o którychmowaw§ 6 ust. 1 pkt 2 i 3.

Przedmiotem ubezpieczenia s¹ nastêpstwa nieszczê�liwych wypadków
polegaj¹ce na uszkodzeniu ciaùa lub rozstroju zdrowia, powoduj¹ce trwaùy
uszczerbek na zdrowiu lub �mierã.

1. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ objêty jest Ubezpieczaj¹cy oraz osoby
bliskie wspólnie zamieszkuj¹ce z Ubezpieczaj¹cym, wymienione
w dokumencie ubezpieczenia.

2. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ objête s¹ osoby, które nie ukoñczyùy
70 roku ¿yciaw chwili zawierania umowyubezpieczenia.

3. Ubezpieczenie obejmuje peùny zakres ochrony ubezpieczeniowej tj.
odpowiedzialno�ã za nieszczê�liwe wypadki jakie mog¹ siê wydarzyã
na terenie RPw ci¹gu caùej doby.

§ 29.

Suma ubezpieczenia
§ 31.

Ustalenie wysoko�ci �wiadczenia
§ 32.

1. Ubezpieczaj¹cemu przysùuguje �wiadczenie z tytuùu trwaùego
uszczerbku na zdrowiu bêd¹cego nastêpstwem nieszczê�liwego
wypadku.
Uprawnionemu przysùuguje �wiadczenie z tytuùu:
1) �mierci Ubezpieczaj¹cego zaistniaùej w wyniku nieszczê�liwego

wypadku w wysoko�ci 50% sumy ubezpieczenia. Jest ono
wypùacane podwarunkiem, ¿e �mierã nast¹piùa w ci¹gu 6miesiêcy
licz¹c oddaty zaistnienia nieszczê�liwegowypadku.

2) trwaùego uszczerbku na zdrowiu - �wiadczenie jednorazowe
w wysoko�ci procentu sumy ubezpieczenia okre�lone zgodnie
z �Tabel¹ trwaùego uszczerbku na zdrowiu� stanowi¹c¹ zaù¹cznik
nr 1 do ogólnychwarunkówubezpieczenia.

1. Suma ubezpieczenia wynosi 10.000,-zù.
2. Suma ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, ulega zmniejszeniu

o wypùacone �wiadczenie.
3. Suma ubezpieczenia okre�lona w umowie ubezpieczenia stanowi

górn¹granicê odpowiedzialno�ciTowarzystwa:
1) na wszystkie osoby wymienione w dokumencie ubezpieczenia,

oraz
2) za szkody bêd¹ce nastêpstwem wszystkich zdarzeñ zaistniaùych

w okresie ubezpieczenia.

1. Rodzaj i wysoko�ã �wiadczeñ ustala siê po stwierdzeniu, ¿e istnieje
zwi¹zek przyczynowo-skutkowy pomiêdzy nieszczê�liwym wypadkiem
a �mierci¹ lub trwaùym uszczerbkiem na zdrowiu.

2. Przy ustalaniu trwaùego uszczerbku na zdrowiu nie uwzglêdnia siê
wpùywu oraz konsekwencji nieszczê�liwego wypadku na wykonywanie
zawodu.

3. W przypadku kumulowania siê stopnia trwaùego uszczerbku na
zdrowiu, jego maksymalna wysoko�ã nie mo¿e przekroczyã 100%
uszczerbku na zdrowiu.

4. Stopieñ trwaùego uszczerbku na zdrowiu powinien byã ustalony
niezwùocznie po zakoñczeniu leczenia z uwzglêdnieniem leczenia
usprawniaj¹cego, nie póêniej jednak ni¿ w 24 miesi¹cu od dnia
wypadku.

Ograniczenia i wyù¹czenia odpowiedzialno�ci
§ 30.

1. Z odpowiedzialno�ci Towarzystwa wyù¹czone s¹ nastêpstwa
nieszczê�liwychwypadkówpowstaùewskutek:
1) wszelkich chorób lub stanów chorobowych nawet takich, które

wystêpuj¹ nagle,
2) udziaùu Ubezpieczaj¹cego w bójkach, zamieszkach, strajkach,

rozruchach spoùecznych i politycznych, akcjach protestacyjnych,
3) popeùnienia lub usiùowania popeùnienia przestêpstwa lub

samobójstwa przezUbezpieczaj¹cego,
4) wyrz¹dzone przez Ubezpieczaj¹cego, bêd¹cego pod wpùywem

alkoholu, narkotyków b¹dê innych �rodkówodurzaj¹cych,
5) prowadzenia przez Ubezpieczaj¹cego pojazdu mechanicznego lub

innego pojazdu bez wymaganych uprawnieñ do prowadzenia tego
pojazdu,

6) uszkodzenia ciaùa spowodowanego leczeniem lub zabiegami
leczniczymi bez wzglêdu na to, przez kogo byùy wykonywane,
chyba, ¿e chodziùo o leczenie bezpo�rednich nastêpstw
nieszczê�liwychwypadków,

7) wyczyno wego upra w iania przez U bezp ieczaj¹cego ,
zarejestrowanego w zwi¹zku sportowym lub klubie sportowym,
wszystkich dyscyplin sportu, a w szczególno�ci udziaùu
w zawodach, wy�cigach, wystêpach i treningach sportowych,

8) amatorskiego lub rekreacyjnego uprawiania sportów zaliczanych
do sportów ekstremalnych lubniebezpiecznych,

9) zaburzeñ psychicznychUbezpieczaj¹cego,
10) okoliczno�ci zaistniaùych przed dat¹ rozpoczêcia okresu

ubezpieczenia, a zgùoszonych w trakcie trwania okresu
ubezpieczenia,

11) bêd¹cych skutkiem zawaùu serca, udarumózgu b¹dê parali¿u.
2. Towarzystwo jest wolne od odpowiedzialno�ci, je¿eli Ubezpieczaj¹cy

wyrz¹dzi szkodê umy�lnie lub wwyniku ra¿¹cego niedbalstwa.
3. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialno�ci za szkodê wyrz¹dzon¹

umy�lnie przez osobê blisk¹.
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5. Przy ustaleniu trwaùego uszczerbku na zdrowiu nie zalicza siê do
nastêpstw wypadku wcze�niejszej utraty b¹dê uszkodzenia organu,
narz¹du lub ukùadu, których funkcje byùy upo�ledzone przed
wypadkiem. Stopieñ trwaùego uszczerbku na zdrowiu okre�la siê
w wysoko�ci ró¿nicy pomiêdzy stopniemwùa�ciwym dla danego organu
po wypadku a stopniem trwaùego uszczerbku istniej¹cym bezpo�rednio
przed wypadkiem.

6. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy otrzymaù �wiadczenie z tytuùu trwaùego
uszczerbku na zdrowiu, a nastêpnie zmarù na skutek tego wypadku,
�wiadczenie z tytuùu �mierci wypùaca siê wówczas, je¿eli jest ono
wy¿sze od �wiadczenia wypùaconego Ubezpieczaj¹cemu z tytuùu
trwaùego uszczerbku na zdrowiu, przy czym potr¹ca siê uprzednio
wypùacon¹ kwotê.

7. Úwiadczenie z tytuùu �mierci Ubezpieczaj¹cego wypùacane jest
uprawnionym w czê�ci, w jakiej nabyli prawo do spadku.

8. Je¿eli osoba, która ulegùa wypadkowi zmarùa przed ustaleniem stopnia
trwaùego uszczerbku na zdrowiu, a zgon nie byù nastêpstwem
wypadku, �wiadczenie ustala siê wg przypuszczalnego, okre�lonego
przez lekarzy stopnia trwaùego uszczerbku na zdrowiu. Úwiadczenie
w takim przypadku otrzymuje osoba uprawniona zgodnie z prawem.

9. Towarzystwo zastrzega sobie prawo weryfikacji dostarczonych
dokumentóworaz zasiêgania opinii lekarzy specjalistów.

Czê�ã V.
Ubezpieczenie kosztów pobytu w szpitalu w wyniku nastêpstw

nieszczê�liwych wypadków
§ 33.

§ 34.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§ 35.

§ 36.

Suma ubezpieczenia
§ 37.

1.
2.

3.

1)

2)

Ograniczenia odpowiedzialno�ci
§ 38.

Ubezpieczenie kosztów pobytu w szpitalu objête jest ochron¹
ubezpieczeniow¹w umowie ubezpieczenia zawartej w wariancie peùnym, o
którymmowaw §6 ust. 1pkt 3.

1. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ objêty jest Ubezpieczaj¹cy oraz
osoby bliskie wspólnie zamieszkuj¹ce zUbezpieczaj¹cym,wymienione
w dokumencie ubezpieczenia.

2. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ objête s¹ osoby, które nie ukoñczyùy
70 roku ¿yciaw chwili zawierania umowyubezpieczenia.

Przedmiotem ubezpieczenia s¹ �wiadczenia przysùuguj¹ce w zwi¹zku
z pobytem Ubezpieczaj¹cego lub osób bliskich w szpitalu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w nastêpstwie nieszczê�liwego wypadku, który
zaistniaù na terytoriumRzeczypospolitej Polskiej.

1. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy wskutek nieszczê�liwego wypadku przebywaù
w szpitalu dùu¿ej ni¿ 3 dni, Towarzystwo wypùaci �wiadczenie za ka¿dy
dzieñpobytuw szpitalu.

2. Dzienne �wiadczenie szpitalne przysùuguje od pierwszego dnia
pobytu w szpitalu przez okres 2 lat od daty nieszczê�liwego wypadku,
nie dùu¿ej jednak ni¿ za okres 60 dni.

Suma ubezpieczenia wynosi 3.000 zù.
Suma ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, ulega zmniejszeniu
o wypùacone �wiadczenie.
Suma ubezpieczenia okre�lona w umowie ubezpieczenia stanowi
górn¹granicêodpowiedzialno�ci Towarzystwa:

na wszystkie osoby wymienione w dokumencie ubezpieczenia,
oraz
za koszty leczenia bêd¹ce nastêpstwem wszystkich zdarzeñ
powstaùych w wyniku nieszczê�liwych wypadków zaistniaùych
w okresie ubezpieczenia.

1. Úwiadczenie z tytuùu pobytu w szpitalu nie przysùuguje w przypadkach
zwi¹zanych z:
1) leczeniem chorób, stanów chorobowych oraz ich nastêpstw

istniej¹cych w chwili zawierania umowy ubezpieczenia oraz
bêd¹cychwynikiem nagùego zachorowania,

2) leczeniem chorób spowodowanych stanem nietrzeêwo�ci,
u¿ywaniem narkotyków lub podobnie dziaùaj¹cych �rodków, jak i
zachorowañ zaistniaùych po ich spo¿yciu,

3) leczeniem chorób przewlekùych i chronicznych istniej¹cych w chwili
zawierania umowy ubezpieczenia oraz zaburzeñ psychicznych
oraz wad wrodzonych, jak i pobytów szpitalnych zwi¹zanych
z operacjami plastycznymi,

4) pobytem w sanatoriach i uzdrowiskach,
5) ci¹¿¹, porodem i poùogiem, z wyj¹tkiem przypadków zwi¹zanych

z nieszczê�liwym wypadkiem i zwi¹zanym z nim ratowaniem ¿ycia
osoby ubezpieczonej,

6) leczeniem i zabiegami dentystycznymi, chyba, ¿e wynikaj¹
z obra¿eñ odniesionychw wypadku,

7) okoliczno�ciami zaistniaùymi przed dat¹ rozpoczêcia okresu
ubezpieczenia, a zgùoszonymi w trakcie trwania okresu
ubezpieczenia.

2. Towarzystwo jest wolne od odpowiedzialno�ci, je¿eli Ubezpieczaj¹cy
wyrz¹dziù szkodê umy�lnie lub wwyniku ra¿¹cego niedbalstwa.

3. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialno�ci za szkodê wyrz¹dzon¹
umy�lnie przez osobê blisk¹.

1. Ubezpieczonemu przysùuguje dzienne �wiadczenie w kwocie
50 zù za ka¿dy dzieñpobytuw szpitalu.

2. Wysoko�ã przysùuguj¹cego �wiadczenia stanowi iloczyn dziennego
�wiadczenia i liczby dni, które Ubezpieczony spêdziù w szpitalu. Je¿eli
kolejne pobyty Ubezpieczonego w szpitalu oddziela okres co najmniej
12 miesiêcy, uwa¿a siê, ¿e pobyt w szpitalu, który nast¹più po upùywie
12 miesiêcy od poprzedniego pobytu w szpitalu, nie byù spowodowany
tym samym nieszczê�liwymwypadkiem;

1. Ustalenie zasadno�ci wypùaty �wiadczenia z tytuùu pobytu
w szpitalu odbywa siê na podstawie dokumentów medycznych
potwierdzaj¹cych pobyt wszpitalu.

2. Towarzystwo zastrzega sobie prawo weryfikacji przedùo¿onych
dokumentóworaz zasiêgniêcia opinii specjalistów.

3. Úwiadczeniewypùacane jest po zakoñczeniu leczenia szpitalnego.

1. Umowê ubezpieczenia zawiera siê na podstawie pisemnego
wniosku Ubezpieczaj¹cego zawieraj¹cego informacje niezbêdne do
zawarcia umowy ubezpieczenia i okre�lenia nale¿nej skùadki.

2. Wniosek zawiera, co najmniej nastêpuj¹ce informacje:
1) imiê i nazwiskoUbezpieczaj¹cego,
2) adres Ubezpieczaj¹cego,
3) okre�lenie przedmiotu i zakresu ochrony ubezpieczeniowej,
4) dane osób bliskich podlegaj¹cychwspólnemu ubezpieczeniu,
5) proponowan¹wysoko�ã sumyubezpieczenia,
6) czas trwania umowy ubezpieczenia.

3. Towarzystwo mo¿e uzale¿niã zawarcie umowy ubezpieczenia od
uzyskania dodatkowych informacji zwi¹zanychz umow¹.

4. Ubezpieczaj¹cy obowi¹zany jest podaã do wiadomo�ci
Towarzystwa wszelkie znane mu okoliczno�ci dotycz¹ce przedmiotu
ubezpieczenia, o które Towarzystwo zapytywaùo we wniosku albo
w innych pismach skierowanych do Ubezpieczaj¹cego.

5. Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany jest w czasie trwania umowy
ubezpieczenia zgùaszaã wszelkie zmiany okoliczno�ci, o które
zapytywaùo Towarzystwo we wniosku o ubezpieczenie lub innych
pismach.

6. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy podaù niezgodne z prawd¹ okoliczno�ci,
o jakich mowa w ust. 4 lub nie dopeùniù obowi¹zku, o jakim mowa
w ust. 5, Towarzystwo jest wolne od odpowiedzialno�ci chyba, ¿e
okoliczno�ci te nie miaùy wpùywu na zwiêkszenie prawdopodobieñstwa
zaj�cia wypadku objêtegoumow¹ubezpieczenia.

7. W razie ujawnienia okoliczno�ci, która poci¹ga za sob¹ zmianê
prawdopodobieñstwa wypadku, ka¿da ze stron mo¿e ¿¹daã
odpowiedniej zmiany wysoko�ci skùadki poczynaj¹c od chwili,
gdy zaszùa ta okoliczno�ã, nie wcze�niej jednak ni¿ od pocz¹tku
bie¿¹cego okresu ubezpieczenia.

8. W wypadku zgùoszenia takiego ¿¹dania druga strona mo¿e
w ci¹gu czternastu dni wypowiedzieã umowê ze skutkiem
natychmiastowym.

1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres dwunastu
miesiêcy.

2. Zawarcie umowy ubezpieczenia Towarzystwo potwierdza dokumentem
ubezpieczenia.

3. Umowê ubezpieczenia uwa¿a siê za zawart¹ z chwil¹ dorêczenia
dokumentu ubezpieczenia Ubezpieczaj¹cemu.

Ustalenie wysoko�ci �wiadczenia
§ 39.

§ 40.

Czê�ã VI.
Postanowienia wspólne

Zawarcie umowy ubezpieczenia
§ 41.

§ 42.
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4) niezwùocznie powiadomiã stra¿ po¿arn¹, pogotowie gazowe,
energetyczne lub wodno- kanalizacyjne w zale¿no�ci od rodzaju
powstaùych szkód,

5) nie póêniej ni¿ w terminie: przy szkodach w wyniku
kradzie¿y z wùamaniem lub rabunku 2 dni robocze, a w pozostaùych
szkodach 5 dni roboczych zawiadomiã Towarzystwo, podaj¹c
rodzaj i przedmiot szkody oraz okoliczno�ci jej powstania,

6) powiadomiã administracjê budynku o fakcie zalania
ubezpieczonych pomieszczeñ,

7) nie dokonywaã zmian stanu faktycznego spowodowanego
zdarzeniem losowym przed rozpoczêciem przez Towarzystwo
czynno�ci likwidacyjnych, chyba, ¿e zmiany byùy niezbêdne dla
zabezpieczenia mienia pozostaùego po szkodzie i dla
zmniejszenia szkody lub ratowania ¿ycia lub zdrowia
ludzkiego,

8) umo¿liwiã Towarzystwu dokonanie czynno�ci niezbêdnych do
ustalenia okoliczno�ci powstania szkody i wysoko�ci
odszkodowania,

9) udzieliã Towarzystwu wszelkich ¿¹danych wyja�nieñ oraz
przedstawiãwymagane dokumenty i inne dowody,

10) zùo¿yã w Towarzystwie, najpóêniej w ci¹gu 7 dni od daty uzyskania
informacji o powstaniu szkody, spis utraconych, zniszczonych lub
uszkodzonych przedmiotów z okre�leniem ich warto�ci i roku
nabycia,

11) dostarczyã Towarzystwu niezbêdne dokumenty i informacje
konieczne dla dochodzenia roszczeñ regresowych w stosunku do
sprawcy szkody.

2. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy umy�lnie lub wskutek ra¿¹cego niedbalstwa nie
dopeùniù obowi¹zku okre�lonego w ust. 1 pkt 5, Towarzystwo mo¿e
odpowiednio zmniejszyã odszkodowanie, je¿eli niedopeùnienie
obowi¹zku przyczyniùo siê do zwiêkszenia szkody lub uniemo¿liwiùo
ustalenie przyczyny i okoliczno�ci wypadku. W razie niedopeùnienia
przez Ubezpieczaj¹cego któregokolwiek z pozostaùych obowi¹zków
wymienionych w ust. 1 pkt 2 - 11, Towarzystwo mo¿e odmówiã wypùaty
odszkodowania w czê�ci lub w caùo�ci, je¿eli niedopeùnienie
obowi¹zków miaùo wpùyw na ustalenie przyczyny lub okoliczno�ci
powstania szkody, b¹dê warto�ci szkody lub wysoko�ci
odszkodowania.

3. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy umy�lnie lub wskutek ra¿¹cego niedbalstwa nie
zastosowaù �rodkówokre�lonychw ust. 1 pkt 1,Towarzystwo jest wolne
od odpowiedzialno�ci za szkody powstaùe z tegopowodu.

4. Towarzystwo obowi¹zane jest, w granicach sumy ubezpieczenia,
zwróciã koszty wynikùe z zastosowania �rodków, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, je¿eli �rodki te byùy celowe, chocia¿by okazaùy siê
bezskuteczne.

5. Towarzystwo nie mo¿e zastosowaã konsekwencji, o jakich mowa
w ust. 2 z tytuùu naruszenia przez Ubezpieczaj¹cego obowi¹zków
okre�lonychw ust. 1 pkt 7, je¿eli w terminie 7 dni od daty zawiadomienia
o szkodzie niezostaùy podjête czynno�ci likwidacyjne.

Po otrzymaniu zawiadomienia o zaj�ciu zdarzenia losowego
objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania tego zawiadomienia, Towarzystwo informuje o tym
Ubezpieczaj¹cego i Ubezpieczonego, je¿eli nie s¹ oni osobami
wystêpuj¹cymi z tym zawiadomieniem, podejmuje postêpowanie
dotycz¹ce ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadno�ci
zgùoszonych roszczeñ i wysoko�ci �wiadczenia, a tak¿e informuje
osobêwystêpuj¹c¹ z roszczeniempisemnie lubw inny sposób, na który
osoba ta wyraziùa zgodê, jakie dokumenty s¹ potrzebne do ustalenia
odpowiedzialno�ci Towarzystwa lub wysoko�ci odszkodowania,
�wiadczenia, je¿eli jest to niezbêdne do dalszego prowadzenia
postêpowania.
2. Ubezpieczaj¹cy, Ubezpieczony lub uprawniony z umowy
ubezpieczenia ma prawo wgl¹du do akt szkodowych i sporz¹dzenia na
wùasny koszt kserokopii lub odpisów akt szkodowych.

§ 48.
1.

Skùadka za ubezpieczenie
§ 43.

Obowi¹zki w razie zaj�cia szkody
§ 47.

1. Towarzystwo ustala wysoko�ã skùadki ubezpieczeniowej za caùy
okres ubezpieczenia w oparciu o taryfê skùadek obowi¹zuj¹c¹ w dniu
zawarcia umowy ubezpieczenia lub jej przedùu¿enia.

2. Ubezpieczaj¹cy opùaca skùadkê jednorazowo przy zawieraniu
umowy ubezpieczenia za caùy okres ubezpieczenia, chyba, ¿e
w umowie ubezpieczenia ustalono rataln¹ formêpùatno�ci skùadki.

3. Wysoko�ã skùadki ubezpieczeniowej, sposób i termin jej zapùaty
s¹ okre�lanew dokumencieubezpieczenia.

4. Skùadkê uznaje siê za opùacon¹ w dniu jej zapùaty do r¹k
upowa¿nionego przez Towarzystwo przedstawiciela (agenta,
pracownika) lub w dniu uznania rachunku bankowego Towarzystwa.

5. W przypadku rozwi¹zania umowy ubezpieczenia przed upùywem
okresu, na jaki zostaùa zawarta, ubezpieczaj¹cemu przysùuguje zwrot
skùadki za okres niewykorzystania ochrony ubezpieczeniowej.

6. Wysoko�ã nale¿nej do zwrotu skùadki wynosi 1/365 skùadki
rocznej za ka¿dy niewykorzystanydzieñ trwania ubezpieczenia.

1. W razie zaj�cia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczaj¹cy
obowi¹zany jest:
1) u¿yã dostêpnych mu �rodków w celu ratowania przedmiotu

ubezpieczenia oraz zapobie¿enia szkodzie lub zmniejszenia jej
rozmiarów,

2) z a b e z p i e c z y ã mo ¿ n o � ã d o c h o d z e n i a r o s z c z e ñ
odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodê,

3) niezw ùocznie zawiadomiã policjê o ka¿dym przypadku,
którego okoliczno�ci mog¹ wskazywaã na pope ùnienie
przestêpstwa,

Odpowiedzialno�ã Towarzystwa
§ 44.

Odst¹pienie od umowy ubezpieczenia
§ 45.

Prawa i obowi¹zki stron umowy
§ 46.

1. Odpowiedzialno�ãTowarzystwa rozpoczyna siêod dnia nastêpuj¹cego
po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, nie wcze�niej jednak ni¿ po
zapùaceniu skùadki lub jej pierwszej raty, chyba, ¿e umówiono
siê inaczej.

2. Odpowiedzialno�ãTowarzystwawygasa:
1) z upùywem terminu okre�lonegow umowie ubezpieczenia,
2) w przypadku wyczerpania sumy ubezpieczenia i/lub sumy

gwarancyjnej,
3) z dat¹ rozwi¹zania umowy wskutek odst¹pienia lub

wypowiedzenia,
4) z dniem przej�cia prawa w ùasno�ci ubezpieczonego

mienia na inn¹ osobê.
3. W razie opùacania skùadki w ratach niezapùacenie w terminie

kolejnej raty skùadki mo¿e powodowaã ustanie odpowiedzialno�ci
Towarzystwa. Ustanie odpowiedzialno�ci nastêpuje tylko wtedy, gdy
Towarzystwo po upùywie terminu wezwaùo Ubezpieczaj¹cego do
zapùaty z zagro¿eniem, ¿e brak zapùaty w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialno�ci.

4. Umowa ubezpieczenia ulega rozwi¹zaniu z dniem ustania
odpowiedzialno�ci Towarzystwa.

1. Ubezpieczaj¹cy mo¿e odst¹piã od umowy w ci¹gu 30 dni od daty
jej zawarcia.

2. Odst¹pienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewa¿no�ci.

3. Odst¹pienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczaj¹cego
od obowi¹zku opùacenia skùadki ubezpieczeniowej za okres,
w którym Towarzystwo ponosiùo odpowiedzialno�ã z tytuùu umowy
ubezpieczenia.

1. Niezale¿nie od przestrzegania obowi¹zków wynikaj¹cych
z umowy ubezpieczenia, Ubezpieczaj¹cy obowi¹zany jest
przestrzegaã ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, maj¹cych na celu
zapobieganie powstaniu szkody, w szczególno�ci przepisów oochronie
przeciwpo¿arowej, o budowie i eksploatacji urz¹dzeñ technicznych
oraz wykonywaniu dozoru technicznego nad tymi urz¹dzeniami.

2. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy z winy umy�lnej lub ra¿¹cego niedbalstwa
nie dopeùniù obowi¹zków okre�lonych w ust. 1, a ich niedopeùnienie
miaùo wpùyw na powstanie szkody lub jej rozmiar, Towarzystwo mo¿e
odmówiãwypùaty odszkodowaniaw caùo�ci lub wczê�ci.



09

Postanowienia koñcowe
§ 53.

§ 54.

1. Zawiadomienia i o�wiadczenia stron, w zwi¹zku z umow¹
ubezpieczenia, wymagaj¹ formy pisemnej pod rygorem niewa¿no�ci.

2. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy zmieni adres zamieszkania i nie zawiadomi
o tym Towarzystwa, pisma kierowane do Ubezpieczaj¹cego pod jego
adresem wymienionym w umowie ubezpieczenia wywieraj¹ skutki
prawne od chwili, w której zostaùyby mu dorêczone, gdyby nie zmieniù
adresu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach
ubezpieczenia maj¹ zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o
dziaùalno�ci ubezpieczeniowej oraz inne odpowiednie przepisy prawa.

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostaùy zatwierdzone Uchwaù¹
Nr 02 Rady Nadzorczej TUW Pocztowe z dn. 13.02.2009r. i maj¹
zastosowanie do umówubezpieczenia zawieranychod dnia 1maja 2009r.

Wypùata odszkodowania
§ 49.

Postêpowanie odwoùawcze
§ 50.

Skargi i za¿alenia
§ 51.

Roszczenia regresowe
§ 52.

1. Towarzystwo wypùaca odszkodowanie, �wiadczenie w terminie
30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie.

2. Je¿eli w terminie okre�lonym w ust. 1 wyja�nienie okoliczno�ci
koniecznych do ustalenia odpowiedzialno�ci Towarzystwa albo
wysoko�ci odszkodowania, �wiadczenia okazaùo siê niemo¿liwe,
odszkodowanie, �wiadczenie wypùaca siê w terminie 14 dni od
wyja�nienia tych okoliczno�ci. Jednak¿e bezsporn¹ czê�ã
odszkodowania Towarzystwo wypùacaw terminie okre�lonymw ust. 1.

3. Je¿eli odszkodowanie, �wiadczenie nie przysùuguje lub przysùuguje
w innej wysoko�ci, ni¿ okre�lona w zgùoszonym roszczeniu,
Towarzystwo informuje o tym pisemnie osobê wystêpuj¹c¹
z roszczeniem, w terminie okre�lonym w ust. 1 wskazuj¹c na
okoliczno�ci i podstawê prawn¹ uzasadniaj¹c¹ caùkowit¹ lub czê�ciow¹
odmowêwypùaty odszkodowania, �wiadczenia.

1. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy lub osoba uprawniona do odszkodowania,
�wiadczenia nie zgadza siê z ustaleniami Towarzystwa co do wysoko�ci
przyznanego odszkodowania, �wiadczenia albo, co do odmowy
zaspokojenia roszczeñ, mo¿e w terminie 30 dni od daty otrzymania
zawiadomienia w tej sprawie zgùosiã na pi�mie wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy przez Zarz¹dTowarzystwa.

2. Zarz¹d Towarzystwa jest zobowi¹zany rozpatrzyã sprawê i zawiadomiã
Ubezpieczaj¹cego lub inn¹ osobê uprawnion¹ o wyniku w terminie
30 dni od daty otrzymania wniosku.

3. Ubezpieczaj¹cy mo¿e dochodziã roszczeñ na drodze s¹dowej,
z pominiêciem postêpowania odwoùawczego. Do rozstrzygania sporów
wynikùych z tytuùu umów zawartych na podstawie niniejszych
ogólnych warunków ubezpieczeñ, bêdzie s¹d powszechny wùa�ciwy
dla s iedziby Towarzys twa, lub m ie jsca zamieszka nia
Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczonego, Uposa¿onego, lub
Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

1. Ubezpieczaj¹cemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia
przysùuguje prawo do zùo¿enia skargi lub za¿alenia do Zarz¹du
Towarzystwa.

2. Zarz¹d Towarzystwa jest zobowi¹zany rozpatrzyã skargê lub
za¿alenie i zawiadomiã Ubezpieczaj¹cego lub inn¹ osobê
uprawnion¹ o wyniku w terminie 30 dni od daty otrzymania skargi
lub za¿alenia.

1. Z dniem wypùaty odszkodowania, roszczenia Ubezpieczaj¹cego
przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodê przechodz¹
z mocy prawa na Towarzystwo do wysoko�ci wypùaconego
odszkodowania. Je¿eli Towarzystwo pokryùo tylko czê�ã szkody,
Ubezpieczaj¹cemu przys ùuguje, co do pozosta ùej czê�ci,
pierwszeñstwo zaspokojenia przed roszczeniamiTowarzystwa.

2. Nie przechodz¹ na Towarzystwo roszczenia Ubezpieczaj¹cego
przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczaj¹cy pozostaje we
wspólnym gospodarstwie domowym, chyba, ¿e sprawca wyrz¹dziù
szkodê umy�lnie.

3. Ubezpieczaj¹cy obowi¹zany jest udzieliã Towarzystwu wszelkiej
pomocy przy dochodzeniu roszczeñ, o których mowa w ust. 1,
dostarczaj¹c informacji oraz innych dokumentów niezbêdnych
do skutecznego ich dochodzenia.

4. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy, bez zgody Towarzystwa, zrzekù siê
roszczenia przeciwko osobie odpowiedzialnej za szkodê lub je
ograniczyù, Towarzystwo mo¿e odmówiã wypùaty odszkodowania
lub je ograniczyã. Je¿eli zrzeczenie siê lub ograniczenie roszczenia
zostanie ujawnione po wypùacie odszkodowania, Towarzystwo mo¿e
¿¹daã od Ubezpieczaj¹cego zwrotu caùo�ci lub czê�ci wypùaconego
odszkodowania.
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Koñczyny górne

amputacja koñczyny w barku

amputacja koñczyny wraz z ³opatk¹

amputacja jednej koñczyny górnej powy¿ej ³okcia

amputacja przedramienia (poni¿ej ³okcia)

ca³kowita amputacja jednej rêki (d³oni)

ca³kowita pourazowa utrata funkcji koñczyny górnej

Utrata kciuka

Utrata palca wskazuj¹cego

utrata palców III-V u rêki , za ka¿dy palec

amputacja w obrêbie biodra85%

amputacja koñczyny dolnej powy¿ej stawu kolana

amputacja koñczyny na poziomie stawu kolanowego

amputacja podudzia (poni¿ej kolana)

ca³kowita amputacja stopy

ca³kowita pourazowa utrata funkcji koñczyny dolnej

skrócenie koñczyny dolnej o co najmniej 5 cm (wskutek urazu)

Utrata palucha wraz z ko�ci¹ �ródstopia

utrata palców II-V u stopy, za ka¿dy palec

z³amanie ko�ci sklepienia i/lub podstawy czaszki

z³amanie ko�ci twarzoczaszki, za ka¿d¹ ko�æ

z³amanie kompresyjne trzonu lub z³amanie wyrostków

poprzecznych, kolczystych, ³uków

z³amanie ko�ci krzy¿owej lub ogonowej

z³amanie ko�ci z przerwaniem obrêczy miednicy

z³amanie ¿eber

z³amanie mostka

z³amanie ko�ci bez przerwania obrêczy miednicy

z³amanie i zwichniêcie w obrêbie stawu biodrowego

z³amanie ko�ci udowej

z³amanie nasad tworz¹cych staw kolanowy

z³amanie ko�ci strza³kowej lub piszczelowej

z³amanie ko�ci skokowej lub piêtowej

z³amanie ko�ci stêpu

z³amanie ko�ci �ródstopia

z³amanie palucha

z³amanie palców II-V stopy, za ka¿dy palec

z³amanie ³opatki

Z³amanie obojczyka

z³amanie ko�ci ramieniowej

z³amanie ko�ci promieniowej, ³okciowej

z³amanie ko�ci przedramienia

z³amanie ko�ci nadgarstka

z³amanie w obrêbie �ródrêcza

z³amanie kciuka

z³amanie palca wskazuj¹cego

z³amanie palca III, IV, V

Koñczyny dolne

Z³amania

Koñczyny górne prawa lewa

Ca³kowita, obuoczna utrata wzroku

amputacja obu koñczyn górnych, dolnych

ca³kowita, obustronna utrata s³uchu

ca³kowita utratamowy

pora¿enie po³owiczne utrwalone lub pora¿enie koñczyn dolnych

pora¿enie czterech koñczyn utrwalone

poparzenie III stopnia powy¿ej 20% powierzchni cia³a

utrwalony zespó³ pozapiramidowy znacznie utrudniaj¹cy

sprawno�æ ustroju i wymagaj¹cy opieki osób trzecich

zaburzenia równowagi pochodzenia mó¿d¿kowego

uniemo¿liwiaj¹ce chodzenie

padaczka z zaburzeniami psychicznymi, charakteropati¹

i otêpieniem

utrata pe³nej grubo�ci ko�ci czaszki na powierzchni ponad 6 cm

czê�ciowe usuniêcie ¿uchwy lub po³owy szczêki dotycz¹ce pe³nej

grubo�ci ko�ci

ca³kowita utrata wzroku w jednym oku

ca³kowita utrata s³uchu w jednym uchu

amputacja nosa

amputacja ma³¿owiny usznej

niedow³ad po³owiczny utrwalony lub niedow³ad koñczyn dolnych

niedow³ad jednej koñczyny

zespó³ pozapiramidowy utrudniaj¹cy sprawno�æ ustroju

z zaburzeniami mowy, napadami ocznymi

zaburzenia równowagi utrudniaj¹ce w du¿ym stopniu chodzenie

padaczka ze zmianami otêpiennymi i rzadkimi napadami

padaczka bez zmian psychicznych z czêstymi napadami

enfacelopatia pourazowa wymagaj¹ca sta³ej opieki osób trzecich

enfacelopatia ze zmianami charakterologicznymi

utrata p³uca

utrata jednej nerki

utrata pr¹cia

utrata pochwy i macicy

uszkodzenie pêcherza

utrata segmentu w¹troby

utrata p³ata w¹troby

utrata �ledziony

utrata trzustki

pora¿enie utrwalone dwóch koñczyn górnych lub dolnych

utrwalony niedow³ad czterokoñczynowy lub dwóch koñczyn

górnych lub dwóch koñczyn dolnych

zespó³ sto¿ka koñcowego rdzenia

CZÊ�CIOWYTRWA£Y USZCZERBEK NA ZDROWIU

G³owa

Uk³ad nerwowy

Klatka piersiowa, jama brzuszna

Krêgos³up

2

Zaù¹cznik nr 1 do ogólnych warunków ubezpieczenia mienia osób
fizycznych �BezpiecznyDom i Rodzina�

1) Tabela trwaùego uszczerbku na zdrowiu

RODZAJ TRWA£EGO USZCZERBKU RODZAJTRWA£EGO USZCZERBKU
PROCENT
SUMY

UBEZPIECZENIA

PROCENT
SUMY

UBEZPIECZENIA

CA£KOWITY TRWA£Y USZCZERBEK NA ZDROWIU
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