OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA – UBEZPIECZENIE eDom
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia eDom zwanych dalej OWU, BENEFIA Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, zwane dalej Towarzystwem, zawiera umowy ubezpieczenia,
zwane dalej umowami, z osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie
posiadającymi osobowości prawnej.
2. Umowa moŜe zostać zawarta na cudzy rachunek. W takiej sytuacji postanowienia niniejszych OWU
stosuje się odpowiednio do osoby, na rzecz, której umowę zawarto.
3. Umowa moŜe zawierać postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU przy
czym postanowienia te wymagają pod rygorem niewaŜności formy pisemnej potwierdzającej ich przyjęcie
przez strony.
4. W razie wprowadzenia do umowy postanowień dodatkowych lub odmiennych, niniejsze OWU mają
zastosowanie o tyle, o ile wprowadzone do umowy postanowienia nie stanowią inaczej.
§ 2. DEFINICJE
W rozumieniu niniejszych OWU, uwaŜa się za:
1) Akt terroru – wszelkie działania z uŜyciem siły, przemocy lub groźby uŜycia przemocy przez osobę lub
grupę osób działających samodzielnie lub na rzecz bądź z ramienia jakiejkolwiek organizacji, bądź rządu
w celach politycznych, ekonomicznych, religijnych, ideologicznych lub podobnych, włączając zamiar
wywarcia wpływu na rząd, bądź zastraszenia społeczeństwa lub jakiejkolwiek jego części;
2) Budowle – obiekty budowlane, nie będące budynkami, ani tymczasowymi obiektami budowlanymi,
stanowiące całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, przynaleŜne do domu
mieszkalnego, takie jak: urządzenia techniczne (np. ogrodzenia, śmietniki, chodniki, oświetlenie), sieci
uzbrojenia terenu, budowle ziemne (np. baseny, studnie), budowle sportowe (np. kort tenisowy), oraz
obiekty architektury ogrodowej, kultu religijnego i niewielkie obiekty uŜytkowe słuŜące rekreacji
codziennej;
3) Budynek gospodarczy – obiekt budowlany przynaleŜący do domu mieszkalnego, trwale związany z
gruntem, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, a takŜe garaŜe wolnostojące znajdujące się na
terenie ubezpieczonej nieruchomości lub poza nią, które Ubezpieczony uŜytkuje na podstawie
odpowiedniego tytułu prawnego;
4) Choroba przewlekła – choroba leczona stale lub okresowo w ciągu 24 miesięcy przed nieszczęśliwym
wypadkiem;
5) Deszcz nawalny – opady deszczu o współczynniku natęŜenia co najmniej 4, ustalanym przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku stacji pomiarowej tego Instytutu na terenie
obejmującym miejsce szkody naleŜy brać pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód świadczących
wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego;
6) Dom mieszkalny – obiekt budowlany wolnostojący albo w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej,
jedno- albo wielokondygnacyjny, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą
przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach, wraz z instalacjami oraz urządzeniami
technicznymi, zajmowany przez Ubezpieczonego na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego;
7) Dom w budowie – dom mieszkalny lub jego część wraz ze stałymi elementami i przynaleŜnymi
budowlami będącymi równieŜ w budowie, od dnia rozpoczęcia robót budowlanych na podstawie
ostatecznej decyzji na budowę do dnia zakończenia budowy tj. uzyskania ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uŜytkowanie obiektu lub zawiadomienia o zakończeniu budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa budowlanego oraz rozpoczęcia uŜytkowania domu zgodnie z przeznaczeniem albo
zakończenia budowy na podstawie innego prawomocnego orzeczenia organu administracyjnego;
8) Dym – produkt niepełnego spalania ciał stałych, cieczy i gazów, który nagle, niezgodnie z
przeznaczeniem wydostał się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń paleniskowych,
elektrycznych, grzewczych itp.; definicja obejmuje takŜe szkody spowodowane przez dym powstały
wskutek działania ognia;
9) Fala uderzeniowa – zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia spowodowane działaniem
fali dźwiękowej powstałej w wyniku przekroczenia bariery dźwięku przez statek powietrzny;
10) Grad – opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu;
11) Graffiti – rysunki lub napisy wykonane na ubezpieczonym mieniu;
12) Huragan – działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niŜ 17,5 m/s potwierdzone przez Instytut

Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku stacji pomiarowej w miejscu szkody, naleŜy brać
pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniu
huraganu;
13) KradzieŜ z włamaniem – dokonanie lub usiłowanie dokonania zaboru mienia z zamkniętych
pomieszczeń, po uprzednim usunięciu przy uŜyciu siły lub narzędzi istniejących zabezpieczeń lub po
otworzeniu wejścia podrobionym lub dopasowanym kluczem, bądź kluczem oryginalnym, w którego
posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub w wyniku rozboju;
14) Lawina – gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, błota lub kamieni ze stoków
górskich;
15) Mieszkanie – samodzielny lokal mieszkalny wraz z instalacjami oraz urządzeniami technicznymi,
trwale wydzielony ścianami w budynku wielorodzinnym, zajmowany przez Ubezpieczonego na podstawie
odpowiedniego tytułu prawnego;
16) NaduŜycie telefonu – uruchomienie na rachunek Ubezpieczonego lub osób bliskich impulsów
telefonicznych, powstałych w czasie kradzieŜy z włamaniem, z wyjątkiem telefonów komórkowych;
17) Nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego
Ubezpieczony, niezaleŜnie od swej woli, doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, trwałego rozstroju
zdrowia lub zmarł;
18) Nagłe zachorowanie – powstały w sposób nagły stan chorobowy zagraŜający zdrowiu
Ubezpieczonego wymagający pomocy lekarskiej, jednakŜe nie zagraŜający Ŝyciu i nie wymagający
świadczeń pogotowia ratunkowego;
19) Osoba trzecia – kaŜda osoba, która nie jest objęta umową na podstawie niniejszych OWU;
20) Osoby bliskie – osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z Ubezpieczonym;
21) Osunięcie się ziemi – nie spowodowane działalnością ludzką osuwanie się ziemi na stokach;
22) Palna konstrukcja budynku lub budowli – konstrukcja, w której co najmniej jeden z elementów
budowlanych wykonany jest z materiałów palnych, takich jak drewno lub płyty drewnopochodne; za
element budowlany uwaŜa się kaŜdy element głównej konstrukcji nośnej (tj. ściany, słupy, podciągi lub
ramy), stropy, dachy lub stropodachy (za wyjątkiem więźby dachowej);
23) Pomieszczenia gospodarcze – wydzielone trwałymi ścianami pomieszczenia usytuowane w tym
samym budynku, w którym znajduje się ubezpieczone mieszkanie, w szczególności piwnica, pralnia,
suszarnia, wózkownia, strych lub garaŜ, które Ubezpieczony zajmuje na podstawie odpowiedniego tytułu
prawnego; za garaŜ nie uwaŜa się miejsca parkingowego znajdującego się w garaŜu
wielostanowiskowym;
24) Powódź – zalanie terenu na skutek podniesienia się stanu wody w korytach wód stojących lub
płynących na skutek:
a) nadmiernych opadów atmosferycznych;
b) spływania wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych;
c) topnienia kry lodowej;
d) tworzenia się zatorów lodowych.
25) PoŜar – działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozszerzył się
o własnej sile;
26) Przedstawiciel Towarzystwa – Europ Assistance Polska S.A. z siedzibą w Warszawie;
27) Przepięcie – nagłe i krótkotrwałe napięcie prądu, wyŜsze od znamionowego dla danego urządzenia
lub instalacji, które powstało na skutek wyładowania atmosferycznego w sąsiedztwie miejsca
ubezpieczenia, potwierdzonego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej;
28) Rozbój – dokonanie lub usiłowanie dokonania zaboru mienia przy uŜyciu lub groźbie uŜycia przemocy
fizycznej wobec Ubezpieczonego lub osób bliskich albo doprowadzeniu ich do stanu nieprzytomności lub
bezbronności niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym; za rozbój uwaŜa się równieŜ
zabór ubezpieczonego mienia dokonany z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby jej
natychmiastowego uŜycia wobec Ubezpieczonego lub osoby bliskiej posiadającej klucze do mieszkania,
domu mieszkalnego, budynku gospodarczego lub pomieszczenia gospodarczego i zmuszenie jej do
otwarcia tych pomieszczeń lub otworzenie ich kluczami zrabowanymi;
29) Ruchomości domowe – naleŜące do Ubezpieczonego lub osób bliskich:
a) urządzenia domowe, meble, przedmioty i zapasy gospodarstwa domowego;
b) odzieŜ i inne przedmioty osobistego uŜytku, w tym odzieŜ ze skór naturalnych lub futer;
c) sprzęt elektroniczny, audiowizualny, muzyczny, fotograficzny;
d) sprzęt turystyczny, sportowy i rehabilitacyjny;

e) rowery, wózki inwalidzkie nie podlegające rejestracji, wózki dziecięce;
f) anteny satelitarne, radiowe i telewizyjne;
g) jeden komplet opon (kół wraz z kompletem śrub) sezonowych do motoroweru, motocykla albo
samochodu osobowego wykorzystywanych w celach nie związanych z prowadzoną działalnością
gospodarczą;
h) narzędzia gospodarcze i urządzenia do uprawy działki;
i) warsztaty chałupnicze;
j) przedmioty wytwarzane w ramach prowadzonej działalności chałupniczej;
k) mienie ruchome czasowo znajdujące się u Ubezpieczonego lub osób bliskich, jeŜeli zostało uŜyczone
lub wypoŜyczone przez organizację społeczną, sportową lub wypoŜyczalnię, o ile fakt uŜyczenia lub
wypoŜyczenia został potwierdzony przez tę jednostkę;
l) zwierzęta domowe, z wyjątkiem zwierząt przeznaczonych do hodowli lub handlu.
30) Rzeczy osobiste gości – mienie ruchome słuŜące do uŜytku osobistego, naleŜące do gości
Ubezpieczonego lub osób bliskich, wniesione do ubezpieczonego mieszkania lub domu mieszkalnego, z
wyjątkiem wartości pienięŜnych, sprzętu elektronicznego, audiowizualnego, fotograficznego,
komputerowego, wyrobów z metali lub kamieni szlachetnych, szlachetnych substancji organicznych, pereł,
srebrnych lub złotych monet;
31) Stałe elementy – zamontowane oraz wbudowane na stałe:
a) meble, meblościanki, antresole, obudowy instalacji i grzejników, nie murowane ścianki działowe;
b) drzwi i okna wraz z oszkleniem, zamki, kraty, Ŝaluzje lub rolety antywłamaniowe;
c) piece i kominki wraz z osprzętem, grzejniki, podgrzewacze;
d) elementy urządzeń wodno-kanalizacyjnych (krany, baterie, spłuczki itp.);
e) wyposaŜenie kuchni, łazienki i WC;
f) urządzenia sygnalizacji alarmowej, domofonowej, klimatyzacyjnej, instalacja antenowa;
g) gładzie, szpachle ścian i sufitów, powłoki malarskie ścian i sufitów, stolarki okiennej i drzwiowej, rur i
grzejników;
h) schody, parapety oraz wykładziny ścian, sufitów i schodów, w tym glazura, boazeria i tapety, podłoŜa i
posadzki;
i) punkty świetlne;
j) wszelkie instalacje natynkowe;
k) siłowniki stanowiące napęd bramy lub drzwi garaŜowych;
l) baterie słoneczne.
32) Szkoda – utrata, uszkodzenie lub zniszczenie mienia (szkoda rzeczowa) lub uszkodzenie ciała,
rozstrój zdrowia albo śmierć (szkoda osobowa);
33) Transport medyczny – transport Ubezpieczonego lub osoby bliskiej do najbliŜszej placówki
medycznej, bądź powrót z niej do miejsca ubezpieczenia; transport organizowany jest, o ile nie jest
konieczna interwencja pogotowia ratunkowego i o ile stan zdrowia Ubezpieczonego lub osoby bliskiej
utrudnia skorzystanie z dostępnego publicznego lub prywatnego środka transportu;
34) Trwały uszczerbek na zdrowiu – naruszenie sprawności organizmu polegające na trwałym
uszkodzeniu ciała lub trwałym rozstroju zdrowia, powodujące upośledzenie czynności organizmu;
35) Ubezpieczający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej zawierająca umowę oraz zobowiązana do opłacenia składki;
36) Ubezpieczony – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, na rzecz której została zawarta umowa; w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych
wypadków, ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w Ŝyciu prywatnym, ubezpieczeniu home
assistance, ubezpieczeniu medical assistance oraz klauzulach – takŜe osoba fizyczna pozostająca we
wspólnym gospodarstwie domowym z Ubezpieczającym (osobą fizyczną), na rzecz której została zawarta
umowa;
37) Ubezpieczenie na pierwsze ryzyko – system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia jest
ustalana według wysokości przewidywanej maksymalnej straty, jaka moŜe powstać na skutek jednego
zdarzenia objętego ubezpieczeniem;
38) Ubezpieczenie na sumy stałe – system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia powinna
odpowiadać całkowitej wartości przedmiotu ubezpieczenia;
39) Uderzenie pioruna – bezpośrednie odprowadzenie ładunku elektrycznego z atmosfery do ziemi przez
ubezpieczone mienie;
40) Uderzenie pojazdu – uszkodzenie, bądź zniszczenie ubezpieczonego mienia spowodowane

bezpośrednim uderzeniem pojazdu mechanicznego nie naleŜącego lub nie eksploatowanego przez
Ubezpieczonego ani osoby bliskie, z wyłączeniem szkód w pojazdach, ich ładunku, ulicach i drogach;
41) Udział własny – określona w dokumencie ubezpieczenia kwota stanowiąca udział Ubezpieczonego w
szkodzie, o którą pomniejszane jest odszkodowanie;
42) Upadek statku powietrznego – katastrofa lub przymusowe lądowanie samolotu silnikowego,
bezsilnikowego lub innego pojazdu latającego, a takŜe upadek ich części lub przewoŜonego ładunku, z
wyłączeniem zrzutu paliwa;
43) Uprawniony – osoba upowaŜniona do odbioru świadczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego;
jeŜeli Ubezpieczony nie wskazał Uprawnionego, świadczenie zostanie wypłacone członkom rodziny
Ubezpieczonego w następującej kolejności: małŜonkowi, dzieciom, rodzicom, pozostałym spadkobiercom
w kolejności wynikającej z dziedziczenia ustawowego;
44) Wandalizm – rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie;
45) Wartości pienięŜne – krajowe i zagraniczne znaki pienięŜne, papiery wartościowe, z wyłączeniem
kart płatniczych i kredytowych, weksli oraz czeków;
46) Wartość odtworzeniowa (nowa) – wartość odpowiadająca kosztom odtworzenia mienia do stanu
nowego, lecz nie ulepszonego, tj.:
a) dla domów mieszkalnych, budowli lub budynków gospodarczych – wartość odpowiadająca kosztom
odbudowy domu mieszkalnego, budowli lub budynków gospodarczych w tym samym miejscu, albo ich
remontu z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, materiałów, technologii, konstrukcji oraz
standardu wykończenia;
b) dla mieszkań lub pomieszczeń gospodarczych – wartość odpowiadająca cenie ich nabycia w tym
samym miejscu albo ich remontu z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, materiałów, technologii,
konstrukcji oraz standardu wykończenia;
c) dla domów w budowie – wartość odpowiadająca kosztom doprowadzenia budowy domu mieszkalnego
do stanu zaawansowania budowy, jaki istniał w dniu powstania szkody albo remontu domu w budowie z
uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, materiałów, technologii, konstrukcji oraz standardu
wykończenia mającym na celu doprowadzenie budowy domu mieszkalnego do stanu zaawansowania
budowy, jaki istniał w dniu powstania szkody;
d) dla ruchomości domowych lub stałych elementów – wartość odpowiadająca kosztom naprawy,
wytworzenia lub cenie nabycia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych
parametrach.
47) Wartość rzeczywista – wartość odtworzeniowa (nowa) pomniejszona o stopień zuŜycia
technicznego;
48) Wybuch – zespół zjawisk towarzyszących gwałtownej reakcji chemicznej przebiegającej ze znacznym
wzrostem temperatury i ciśnienia gazów, bądź rozerwanie ścian zbiornika wypełnionego gazami lub parą
z gwałtownym wyrównaniem ciśnienia wewnętrznego i zewnętrznego; za spowodowane wybuchem
uwaŜa się równieŜ szkody powstałe wskutek implozji w zbiornikach lub aparatach próŜniowych;
49) Zalanie:
a) bezpośrednie działanie wody lub pary pochodzącej z przewodów, instalacji lub urządzeń sieci
wodociągowej, kanalizacyjnej lub grzewczej, jeŜeli zalanie nastąpiło w wyniku awarii tych urządzeń,
b) cofnięcie się wody lub ścieków z urządzeń kanalizacyjnych,
c) bezpośrednie działanie wody na skutek nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów,
d) spowodowane przez osoby trzecie działanie wody lub innych płynów, w tym takŜe podczas
prowadzenia akcji gaśniczej,
e) działanie wody lub płynów w wyniku awarii pralki automatycznej lub maszyny do zmywania naczyń,
f) działanie wody pochodzącej z opadów atmosferycznych;
50) Zaleganie śniegu lub lodu – bezpośrednie działanie cięŜaru nagromadzonego śniegu bądź lodu,
który przekraczał dopuszczalne normy obciąŜeń, na elementy konstrukcji dachu lub elementy nośne
ubezpieczonych budynków lub budowli, powodujące uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego
mienia;
51) Zapadanie się ziemi – obniŜenie poziomu terenu z powodu zawalenia się naturalnych, pustych
przestrzeni w gruncie;
52) Zawodnik – osoba uprawiająca amatorsko sport w ramach pozaszkolnych sekcji lub klubów
sportowych i jednocześnie uczestnicząca w zawodach lub treningach przygotowujących do zawodów, a
takŜe osoba uprawiająca sport w celach zarobkowych;
53) Zwierzęta domowe – zwierzęta hodowane amatorsko (hobbystycznie) przez Ubezpieczonego lub

osoby bliskie w ubezpieczonym mieszkaniu lub domu mieszkalnym, bądź na terenie posesji, na której
znajduje się ubezpieczony dom mieszkalny, z wyłączeniem zwierząt utrzymywanych w celach
hodowlanych, produkcyjnych lub rekreacyjnych (np. konie, bydło, świnie, owce, kozy, drób, zwierzęta
futerkowe, pszczoły), a takŜe zwierząt chowanych w celu ich sprzedaŜy.
§ 3. ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Umowa moŜe obejmować:
1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych;
2) ubezpieczenie mienia od kradzieŜy z włamaniem i rozboju;
3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w Ŝyciu prywatnym;
4) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków;
5) ubezpieczenie home assistance;
6) ubezpieczenie medical assistance.
2. Warunkiem zawarcia umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) - 6), jest ubezpieczenie mienia
(mieszkania, domu mieszkalnego, stałych elementów mieszkania lub domu mieszkalnego lub ruchomości
domowych) od ognia i innych zdarzeń losowych oraz opłacenie dodatkowej składki.
3. Dom w budowie moŜe być ubezpieczony jedynie w zakresie określonym w ust. 1. pkt 1).
4. W przypadku kaŜdego z ubezpieczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1) - 4), umowa moŜe zostać zawarta
w jednym, wybranym przez Ubezpieczającego, wariancie ubezpieczenia:
1) EKONOMICZNYM;
2) STANDARDOWYM;
3) LUKSUSOWYM.
5. Umowa ubezpieczenia dla wszystkich rodzajów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1) - 4),
zostaje zawarta w tym samym wariancie ubezpieczenia.
6. Ubezpieczeniem objęte jest mienie znajdujące się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w miejscu
określonym w dokumencie ubezpieczenia, z zastrzeŜeniem postanowienia § 17 ust. 5.
7. Ruchomości domowe wymienione w § 2 ust. 29) pkt. c) oraz odzieŜ ze skór naturalnych lub futer objęte
są ochroną ubezpieczeniową, jeŜeli znajdują się w ubezpieczonym mieszkaniu lub domu mieszkalnym.
8. Towarzystwo pokrywa faktycznie poniesione w związku z powstałą szkodą, uzasadnione i
udokumentowane koszty:
1) zabezpieczenia bezpośrednio zagroŜonego przedmiotu przed szkodą oraz zastosowania dostępnych
środków w celu zmniejszenia szkody, jeŜeli środki te były właściwe, chociaŜby okazały się bezskuteczne –
w granicach sumy ubezpieczenia;
2) usunięcia pozostałości po szkodzie – do wysokości 5% ustalonej wysokości odszkodowania ponad
określoną w dokumencie ubezpieczenia sumę ubezpieczenia;
3) transportu i tymczasowego składowania ubezpieczonych ruchomości domowych – do wysokości 20%
odszkodowania, nie więcej jednak niŜ 5.000,00 PLN oraz w granicach sumy ubezpieczenia.
9. Ubezpieczone mienie objęte jest równieŜ w granicach sumy ubezpieczenia ochroną od szkód
powstałych w czasie trwania akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wystąpieniem zdarzeń objętych
zakresem ubezpieczenia, z wyłączeniem szkód powstałych na skutek zaginięcia odzieŜy ze skór
naturalnych lub futer.
§ 4. WYŁĄCZENIA GENERALNE
1. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody:
1) wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczającego albo osobę, z którą Ubezpieczający pozostaje we
wspólnym gospodarstwie domowym;
2) powstałe wskutek raŜącego niedbalstwa Ubezpieczającego, chyba Ŝe zapłata odszkodowania
odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności;
3) których przyczyną było spoŜycie przez Ubezpieczonego lub osoby bliskie alkoholu, zaŜycie narkotyków
lub innych środków odurzających;
4) powstałe na skutek usiłowania popełnienia lub popełnienia przez Ubezpieczonego lub osoby bliskie
przestępstwa albo samobójstwa;
5) powstałe w związku z uŜyciem przez Ubezpieczonego lub osoby bliskie broni palnej;
6) powstałe wskutek wszelkich następstw wojny, inwazji, wrogich działań obcego państwa, działania o
charakterze wojennym (niezaleŜnie od tego czy wojna została wypowiedziana, czy nie), wojny domowej,
rebelii, rewolucji, powstania, rozruchów, strajku, lokautu, aktów sabotaŜu, zamieszek wewnętrznych,

wojskowego lub cywilnego zamachu stanu, zorganizowanych działań lub działań w złym zamiarze osób
działających w imieniu lub w powiązaniu z organizacjami politycznymi, spisku, konfiskaty, rekwizycji,
zajęcia, zniszczenia lub uszkodzenia z nakazu organów sprawujących władzę;
7) powstałe wskutek wszelkich następstw reakcji jądrowej, promieniowania jądrowego lub skaŜenia
promieniotwórczego, a takŜe skaŜenia lub zanieczyszczenia środowiska, tj. szkód spowodowanych
emisją, wyciekiem lub przeniknięciem do wody, powietrza lub gruntu jakiejkolwiek substancji;
8) górnicze, w rozumieniu prawa górniczego;
9) powstałe w przedmiotach uŜyczonych lub wypoŜyczonych Ubezpieczonemu lub osobom bliskim przez
organizację społeczną, sportową lub wypoŜyczalnię, jeŜeli nie znajdowały się w ubezpieczonym
mieszkaniu lub domu mieszkalnym;
10) powstałe przez powolne działanie temperatury, gazów, wody, pary, wilgoci, pyłu, sadzy, wstrząsów lub
przez zagrzybienie;
11) powstałe w obiektach tymczasowych, barakowozach, obiektach kontenerowych, kioskach, pawilonach
sprzedaŜy, namiotach i powłokach pneumatycznych oraz szklarniach, a takŜe w mieniu w nich
przechowywanym.
2. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek wyłączenia odpowiedzialności określone w ust. 1 pkt 1) i
2) stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego.
3. Ponadto umową nie są objęte:
1) dzieła sztuki, antyki, zbiory kolekcjonerskie;
2) wyroby z metali i kamieni szlachetnych, szlachetnych substancji organicznych, pereł, srebrne i złote
monety;
3) wartości pienięŜne;
4) srebro, złoto lub platyna w złomie lub w sztabkach;
5) kamienie szlachetne, półszlachetne, szlachetne substancje organiczne lub perły nie stanowiące wyrobu
uŜytkowego;
6) akta, dokumenty, rękopisy, programy i dane komputerowe, karty płatnicze oraz kredytowe, weksle oraz
czeki;
7) trofea myśliwskie;
8) optyka lub broń myśliwska posiadana przez Ubezpieczonego lub osoby bliskie;
9) przedmioty, których ilość wskazuje, Ŝe przeznaczone są do celów handlowych;
10) przedmioty słuŜące działalności gospodarczej, z wyjątkiem warsztatów chałupniczych;
11) zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych, produkcyjnych lub rekreacyjnych (np. konie, bydło,
świnie, owce, kozy, drób, zwierzęta futerkowe, pszczoły), a takŜe zwierzęta chowane w celu ich
sprzedaŜy.
§ 5. SUMA UBEZPIECZENIA
Określone przez Ubezpieczającego sumy ubezpieczenia na kaŜde zdarzenie stanowią górną granicę
odpowiedzialności Towarzystwa za szkodę, z zastrzeŜeniem limitów odpowiedzialności za szkody
powstałe w poszczególnych składnikach mienia oraz postanowień § 3 ust. 8 i 9.
§ 6. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
1. Wysokość składki za ubezpieczenie ustalana jest na podstawie taryfy stawek obowiązującej w dniu
zawarcia umowy lub w szczególnych wypadkach na podstawie indywidualnej oceny ryzyka, z
uwzględnieniem okresu na jaki zawierana jest umowa, zakresu ubezpieczenia, wysokości sum
ubezpieczenia i sum gwarancyjnych, wysokości udziału własnego, rodzaju zastosowanych zabezpieczeń,
dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia oraz formy płatności składki.
2. Składka opłacana jest jednorazowo najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień oznaczony w umowie jako
początek okresu ubezpieczenia, chyba Ŝe w dokumencie ubezpieczenia ustalono inny sposób i termin
opłacenia składki.
3. Na wniosek Ubezpieczającego płatność składki moŜe być rozłoŜona na raty. Terminy płatności rat oraz
ich wysokość są określone w dokumencie ubezpieczenia.
4. Za datę zapłaty składki uwaŜa się datę skutecznego przekazania środków pienięŜnych na rachunek
Towarzystwa.
5. W przypadku zaistnienia szkody Towarzystwu przysługuje składka za cały okres ubezpieczenia
określony w umowie i jest ona wymagalna w całości w chwili wypłaty odszkodowania.
6. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia

podlega zwrotowi. Wysokość naleŜnej do zwrotu składki wyliczana jest proporcjonalnie do długości
niewykorzystanego okresu ochrony ubezpieczeniowej, przy czym kaŜdy rozpoczęty dzień traktuje się jako
dzień wykorzystany.
7. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku,
kaŜda ze stron moŜe Ŝądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła
ta okoliczność, nie wcześniej jednak niŜ od początku bieŜącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia
takiego Ŝądania druga strona moŜe w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem
natychmiastowym.
§ 7. ZAWARCIE UMOWY
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na wniosek Ubezpieczającego po naleŜytym wypełnieniu formularza
wniosku w elektronicznym systemie zawierania umów ubezpieczenia. Wniosek stanowi integralna część
umowy ubezpieczenia.
2. Zawarcie umowy Towarzystwo potwierdza dokumentem ubezpieczenia.
3. O ile strony nie umówiły się inaczej umowę zawiera się na okres roku, dwóch lub trzech lat z wyjątkiem
umów dotyczących ubezpieczenia domu w budowie, które zawiera się na okres jednego roku.
4. Umowę uwaŜa się za zawartą z chwilą doręczenia Ubezpieczającemu dokumentu ubezpieczenia.
5. Towarzystwo moŜe zwrócić się do Ubezpieczającego o dodatkowe informacje, uzaleŜniając zawarcie
umowy od ich dostarczenia i treści w nich zawartej.
6. Towarzystwo zastrzega sobie prawo dokonania oględzin miejsca ubezpieczenia, jeŜeli:
1) suma ubezpieczenia ruchomości domowych oraz stałych elementów mieszkania lub domu
mieszkalnego przekracza 100 000,00 PLN;
2) suma ubezpieczenia mieszkania, domu mieszkalnego lub domu w budowie albo mieszkania, domu
mieszkalnego lub domu w budowie wraz ze stałymi elementami mieszkania, domu mieszkalnego lub
domu w budowie od ognia i innych zdarzeń losowych przekracza 500 000,00 PLN;
3) przedmiotem ubezpieczenia jest dom mieszkalny lub dom w budowie o konstrukcji palnej, zaś:
a) suma ubezpieczenia ruchomości domowych oraz stałych elementów domu mieszkalnego od kradzieŜy
z włamaniem i rozboju przekracza 50 000,00 PLN,
b) suma ubezpieczenia domu mieszkalnego lub domu w budowie albo domu mieszkalnego lub domu w
budowie wraz ze stałymi elementami od ognia i innych zdarzeń losowych przekracza 250 000,00 PLN.
7. Oględzin, o których mowa w ust. 6 nie przeprowadza się w przypadku bezszkodowej kontynuacji
umowy w Towarzystwie.
§ 8. POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy, nie
wcześniej jednak niŜ od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty, chyba Ŝe umówiono
się inaczej.
2. JeŜeli Towarzystwo ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty,
a składka lub jej pierwsza rata nie została opłacona w terminie, Towarzystwo zastrzega sobie prawo do
wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Za okres, w którym Towarzystwo ponosiło
odpowiedzialność Ubezpieczający obowiązany jest zapłacić składkę. W braku wypowiedzenia umowy,
umowa wygasa z końcem okresu, za który przypadała niezapłacona składka.
3. W razie niezapłacenia w terminie kolejnej raty składki Towarzystwo wezwie Ubezpieczającego do
zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieopłacenie składki w określonym powyŜej
terminie powoduje ustanie odpowiedzialności Towarzystwa.
4. Odpowiedzialność Towarzystwa wygasa:
1) wraz z upływem okresu na jaki umowa została zawarta;
2) z chwilą wyczerpania się sumy ubezpieczenia wskutek wypłaty odszkodowania, chyba Ŝe umówiono
się inaczej;
3) z chwilą odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z powodów określonych w OWU.
5. W przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa i obowiązki z umowy przechodzą na nabywcę,
pod warunkiem powiadomienia Towarzystwa o tym fakcie w ciągu 14 dni od dnia przejścia przedmiotu
ubezpieczenia na nabywcę i uzyskania pisemnej zgody Towarzystwa.
6. W razie przeniesienia praw i obowiązków, o których mowa w ust. 5, zbywca odpowiada solidarnie z
nabywcą za zapłatę składki przypadającej za czas do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na
nabywcę.

7. JeŜeli prawa, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu nie zostały przeniesione na nabywcę
przedmiotu ubezpieczenia, stosunek ubezpieczenia wygasa z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia
na nabywcę.
8. JeŜeli szkoda powstała wskutek zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia w okresie, za który
składka nie jest opłacona, Towarzystwo jest zwolnione z obowiązku wypłaty odszkodowania.
§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY
1. JeŜeli umowa jest zawarta na okres dłuŜszy niŜ 6 miesięcy Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od
umowy w terminie 30 dni, a jeŜeli Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy.
2. Umowa moŜe być rozwiązana przez kaŜdą ze stron w drodze wypowiedzenia w ciągu miesiąca od daty
wypłaty odszkodowania lub daty doręczenia Ubezpieczającemu odmowy wypłaty odszkodowania, z
zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
3. Towarzystwo moŜe wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, z waŜnych powodów tj.:
1) jeśli Ubezpieczający w czasie trwania umowy nie dopełni obowiązku poinformowania Towarzystwa o
wszelkich zmianach okoliczności, które mogą mieć lub mają wpływ na zmianę poziomu ryzyka i o które
Towarzystwo zapytywało we wniosku o ubezpieczenie lub w innych pismach przed zawarciem umowy.
Obowiązek poinformowania Towarzystwa o wszelkich zmianach okoliczności określonych powyŜej
spoczywa takŜe na Ubezpieczonym, chyba Ŝe Ubezpieczony nie wie o zawarciu umowy na jego
rachunek;
2) w razie stwierdzenia raŜących zaniedbań w zabezpieczeniu przedmiotu ubezpieczenia.
4. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w
jakim Towarzystwo udzielało ochrony ubezpieczeniowej.
5. W przypadku zawarcia umowy na ubezpieczenie domu w budowie od ognia i innych zdarzeń losowych
umowa kończy się z dniem, w którym budowa została zakończona zgodnie z § 2 ust. 7). Składka za
niewykorzystany okres ubezpieczenia zostaje rozliczona zgodnie z zapisami § 6.
§ 10. OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO I UBEZPIECZONEGO
1. Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości Towarzystwa wszystkie znane sobie
okoliczności, o które Towarzystwo zapytywało we wniosku o ubezpieczenie albo przed zawarciem umowy
w innych pismach. JeŜeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąŜy
równieŜ na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. W przypadku zawarcia umowy
mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uwaŜa się za nieistotne.
2. W przypadku wniosku sporządzonego wadliwie albo nie zawierającego wszystkich wymaganych
danych, Ubezpieczający jest zobowiązany na wezwanie Towarzystwa odpowiednio go uzupełnić lub
wypełnić nowy wniosek w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania
3. W czasie trwania umowy Ubezpieczający zobowiązany jest zgłaszać Towarzystwu wszelkie zmiany
okoliczności, o których mowa w ust. 1 niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości.
4. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem ustępów
poprzedzających nie zostały podane do jego wiadomości. JeŜeli do naruszenia ustępów poprzedzających
doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, Ŝe wypadek przewidziany umową i jego
następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
5. Przy zawieraniu umowy Ubezpieczający zobowiązany jest wskazać we wniosku wykaz ruchomości
domowych ubezpieczonych od kradzieŜy z włamaniem i rozboju, jeŜeli wartość poszczególnych
przedmiotów albo przedmiotów stanowiących komplet przekracza 5.000,00 PLN. Wykaz powinien
określać co najmniej rodzaj ubezpieczanego mienia, rok produkcji, numer nadany przez producenta
umoŜliwiający identyfikację przedmiotu oraz jego wartość.
6. W czasie trwania umowy Ubezpieczony zobowiązany jest do:
1) zgłaszania wszelkich zmian okoliczności będących podstawą oceny ryzyka, w szczególności podanych
we wniosku o ubezpieczenie, bezzwłocznie po ich zaistnieniu;
2) przestrzegania uzgodnionych z Towarzystwem zaleceń dodatkowych oraz terminów ich realizacji, które
były warunkiem zawarcia lub kontynuacji umowy – w szczególności usunięcia zagroŜeń będących
przyczyną powstałej w okresie wcześniejszym szkody;
3) zapewnienia prawidłowego utrzymania i konserwacji ubezpieczonego mienia;
4) umoŜliwienia dostępu do ubezpieczonego mienia osobie upowaŜnionej przez Towarzystwo w celu
dokonania oceny ryzyka.

7. Podczas nieobecności osób zamieszkujących mieszkanie/budynek mieszkalny, w którym znajduje się
ubezpieczone mienie, Ubezpieczony lub osoba bliska Ubezpieczonemu zobowiązani są zabezpieczyć
mieszkanie/budynek mieszkalny poprzez zamknięcie wszystkich drzwi wejściowych na wszystkie
zainstalowane zabezpieczenia oraz poprzez uruchomienie wszystkich innych zainstalowanych
zabezpieczeń. Wszystkie okna oraz wszystkie wychodzące na taras lub balkon drzwi winny być
bezwzględnie zamknięte.
8. Wszelkie urządzenia zabezpieczające, z tytułu których udzielono zniŜki w składce, muszą być sprawne
technicznie i poddawane konserwacji co najmniej raz w roku, o ile instrukcje ich uŜytkowania nie stanowią
inaczej.
9. Ubezpieczający zobowiązany jest powiadomić Towarzystwo o zmianie wartości przedmiotów
ubezpieczenia. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, którego skutkiem będzie
niedoubezpieczenie przedmiotów ubezpieczenia, przy wypłacie odszkodowania zastosowana zostanie
zasada odpowiedzialności proporcjonalnej, o której mowa w § 15 ust. 4 z zastrzeŜeniem zapisów § 15 ust.
5.
10. W przypadku powstania szkody Ubezpieczający zobowiązany jest:
1) uŜyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieŜenia szkodzie
lub zmniejszenia jej rozmiarów;
2) niezwłocznie, nie później niŜ w ciągu 2 dni roboczych od zaistnienia szkody lub uzyskaniu informacji o
jej zajściu, powiadomić Towarzystwo, a w przypadku ubezpieczenia home assistance lub medical
assistance – przedstawiciela Towarzystwa o powstaniu szkody; powiadomienie przedstawiciela
Towarzystwa powinno nastąpić na numery telefonów podane w dokumencie ubezpieczenia;
3) przedstawić Towarzystwu wykaz utraconych lub zniszczonych przedmiotów z podaniem ich ilości,
wartości i roku nabycia oraz udokumentować ich posiadanie, w szczególności poprzez przedstawienie
dowodu ich nabycia, gwarancji, instrukcji obsługi lub fotografii;
4) niezwłocznie powiadomić policję o kaŜdym przypadku kradzieŜy z włamaniem, rozboju, ognia,
wybuchu, zaginięcia ubezpieczonych przedmiotów podczas zdarzenia losowego objętego zakresem
ubezpieczenia lub akcji ratowniczej; zawiadomienie winno zawierać wykaz utraconych przedmiotów z
podaniem ich ilości i wartości;
5) niezwłocznie powiadomić właściciela budynku, administratora, zarządcę nieruchomości o kaŜdej
szkodzie spowodowanej zalaniem ubezpieczonego mienia z powodu wydostania się cieczy z urządzeń
wodno-kanalizacyjnych i uzyskać potwierdzenie zgłoszenia;
6) nie dokonywać, ani nie dopuścić do dokonania Ŝadnych zmian w ubezpieczonych przedmiotach przed
przeprowadzeniem oględzin przez osobę upowaŜnioną przez Towarzystwo, chyba Ŝe:
a) zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia ubezpieczonych przedmiotów po szkodzie albo
zmniejszenia jej rozmiaru,
b) oględziny nie zostały dokonane w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia o szkodzie;
7) stosować się do zaleceń Towarzystwa udzielając informacji i niezbędnych pełnomocnictw oraz zwolnić
leczących go lekarzy z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej oraz udostępnienia Towarzystwu
dokumentacji jego leczenia;
8) umoŜliwić Towarzystwu dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody,
zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielić Towarzystwu wszelkich informacji, dostarczyć dokumenty
oraz umoŜliwić prowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do skutecznego dochodzenia roszczeń
regresowych.
11. JeŜeli poszkodowany w związku ze zdarzeniem objętym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej
w Ŝyciu prywatnym dochodzi swoich roszczeń bezpośrednio wobec Ubezpieczonego lub osób bliskich, lub
jeŜeli wobec nich wszczęte zostało postępowanie przygotowawcze, Ubezpieczony zobowiązany jest
niezwłocznie poinformować o tym Towarzystwo.
§ 11. USTALENIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA
1. Wysokość odszkodowania ustala się:
1) dla mieszkań, domów mieszkalnych, domów w budowie, budowli, budynków lub pomieszczeń
gospodarczych, stałych elementów mieszkania, domu mieszkalnego, domu w budowie, budowli,
budynków lub pomieszczeń gospodarczych ubezpieczonych od ognia i innych zdarzeń losowych – według
wartości odtworzeniowej (nowej);
2) dla ruchomości domowych ubezpieczonych od ognia i innych zdarzeń losowych – według wartości
odtworzeniowej (nowej);

3) dla ruchomości domowych oraz stałych elementów mieszkania, domu mieszkalnego, budowli,
budynków lub pomieszczeń gospodarczych ubezpieczonych od kradzieŜy z włamaniem i rozboju:
a) w wariacie EKONOMICZNYM – według wartości rzeczywistej,
b) w wariancie STANDARDOWYM lub LUKSUSOWYM – według wartości odtworzeniowej (nowej);
4) dla przedmiotów ubezpieczonych od aktów wandalizmu w wariancie STANDARDOWYM lub
LUKSUSOWYM – według wartości odtworzeniowej (nowej).
2. W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych z wyjątkiem ubezpieczenia od ognia i innych
zdarzeń losowych domu w budowie, ubezpieczeniu od kradzieŜy z włamaniem i rozboju lub ubezpieczeniu
odpowiedzialności cywilnej w Ŝyciu prywatnym za szkodę rzeczową Towarzystwo potrąca z naleŜnego
odszkodowania kwotę 200,00 PLN, stanowiącą udział własny Ubezpieczonego, z zastrzeŜeniem
postanowienia ust. 6.
3. Udział własny, o którym mowa w ust. 2 moŜe zostać wykupiony po opłaceniu dodatkowej składki, z
zastrzeŜeniem postanowienia ust. 6.
4. Udział własny, o którym mowa w ust. 2 moŜe zostać podwyŜszony do kwoty 700,00 PLN z
zastosowaniem zniŜki składki, z zastrzeŜeniem postanowienia ust. 6.
5. W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych domu w budowie zastosowanie ma udział własny
w wysokości 500,00 PLN, z zastrzeŜeniem postanowień ust. 6 bez moŜliwości jego zniesienia o którym
mowa jest w ust. 3 ani podwyŜszenia o którym mowa jest w ust. 4.
6. W przypadku rozszerzenia zakresu ochrony o ryzyka dodatkowe określone w klauzulach mających
zastosowanie do umowy zastosowanie mają udziały własne w wysokości określonej w odpowiednich
klauzulach bez moŜliwości ich zniesienia.
7. Wysokość odszkodowania za naprawę uszkodzonych przedmiotów ustala się według średnich cen
obowiązujących w zakładach usługowych lub na podstawie rachunków za naprawę pod warunkiem
przedłoŜenia ich Towarzystwu w terminie 3 miesięcy od dnia powstania szkody.
8. Rachunek napraw powinien obejmować zakres uszkodzeń przyjętych w protokole szkody oraz podlega
weryfikacji przez Towarzystwo.
9. JeŜeli uszkodzone przedmioty:
1) mogą być nadal wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem – kwota odszkodowania będzie
odpowiadać procentowemu ubytkowi ich wartości spowodowanej szkodą;
2) nie mogą być nadal wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem – wysokość odszkodowania ustala
się na podstawie zapisów ustępów poprzedzających.
10. JeŜeli zniszczony, uszkodzony lub utracony przedmiot stanowił część składową kompletu lub zestawu,
a pozostałe elementy mogą być nadal wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, odszkodowanie
ustala się procentowo z uwzględnieniem wartości przedmiotów, które mogą być wykorzystywane zgodnie
z przeznaczeniem.
11. JeŜeli posiadanie utraconych przedmiotów nie zostanie udokumentowane w oparciu o dokumenty
określone w §10 ust. 10 pkt. 3, wysokość odszkodowania ustalona zostanie według średnich cen nabycia
przedmiotów o tych samych lub zbliŜonych parametrach.
12. Wszelkie dokumenty dotyczące zaistniałej szkody podlegają weryfikacji przez Towarzystwo.
13. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie uwzględnia się:
1) wartości kolekcjonerskiej, naukowej, zabytkowej, numizmatycznej, amatorskiej oraz osobistych
upodobań;
2) kosztów wynikających z braku części zamiennych lub innych materiałów, niezbędnych dla przywrócenia
stanu istniejącego przed powstaniem szkody.
14. Wysokość odszkodowania pomniejsza się o procent udzielonej zniŜki za zastosowanie dodatkowych
zabezpieczeń, jeŜeli nie zadziałały one w chwili powstania zdarzenia, które spowodowało szkodę lub o
procent udzielonej zniŜki za przebieg ubezpieczenia, jeŜeli Ubezpieczający podał przy zawarciu umowy
niezgodne z prawdą dane dotyczące dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia.
15. JeŜeli przed naprawieniem uszkodzonego mienia wystąpiła kolejna szkoda w tym samym przedmiocie
ubezpieczenia, wysokość odszkodowania ustala się w wysokości róŜnicy pomiędzy kwotą odszkodowania
juŜ ustalonego, a odszkodowania naleŜnego za kolejną szkodę.
16. JeŜeli po wypłacie odszkodowania Ubezpieczony odzyskał utracone przedmioty, Towarzystwo moŜe
zaŜądać zwrotu wypłaconego za te przedmioty odszkodowania albo przeniesienia praw do tych
przedmiotów na Towarzystwo.
UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

§ 12. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. W zaleŜności od wybranego przez Ubezpieczającego wariantu przedmiot ubezpieczenia stanowią
określone w dokumencie ubezpieczenia:
1) w wariancie EKONOMICZNYM:
a) mieszkanie, dom mieszkalny lub dom w budowie albo mieszkanie, dom mieszkalny lub dom w budowie
wraz ze stałymi elementami albo stałe elementy mieszkania lub domu mieszkalnego;
b) ruchomości domowe określone w §2 ust. 29) pkt a), b), c) znajdujące się w mieszkaniu lub domu
mieszkalnym.
2) w wariancie STANDARDOWYM lub LUKSUSOWYM:
a) mieszkanie, dom mieszkalny lub dom w budowie albo mieszkanie, dom mieszkalny lub dom w budowie
wraz ze stałymi elementami mieszkania lub domu mieszkalnego albo stałe elementy mieszkania lub domu
mieszkalnego;
b) budowle wraz ze stałymi elementami budowli;
c) budynki lub pomieszczenia gospodarcze wraz ze stałymi elementami budynków lub pomieszczeń
gospodarczych;
d) ruchomości domowe znajdujące się w mieszkaniu lub domu mieszkalnym oraz budynkach lub
pomieszczeniach gospodarczych z zastrzeŜeniem zapisów §3 ust. 7.
2. W wariancie STANDARDOWYM lub LUKSUSOWYM ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody
powstałe w ruchomościach domowych na skutek zdarzeń, o których mowa w §13 ust. 1 podczas
przeprowadzki dokonywanej przez przedsiębiorstwo zajmujące się przewozem mienia, z zastrzeŜeniem
postanowienia §14 ust. 2.
3. Ponadto w wariancie LUKSUSOWYM ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody:
1) spowodowane wyciekiem wody z łóŜka wodnego lub akwarium;
2) w rzeczach osobistych gości;
3) w produktach przechowywanych w lodówkach lub zamraŜarkach powstałe na skutek rozmroŜenia
spowodowanego zakłóceniami w ich funkcjonowaniu lub w dostawach prądu, wywołanymi zdarzeniami
objętymi ochroną ubezpieczeniową.
4. Towarzystwo zwraca w ramach odszkodowania uzasadnione okolicznościami danego zdarzenia oraz
udokumentowane koszty odtworzenia dowodów osobistych, paszportów, praw jazdy oraz legitymacji
naleŜących do Ubezpieczonego lub osób bliskich, jak równieŜ dowodów rejestracyjnych motorowerów,
motocykli lub samochodów osobowych będących własnością Ubezpieczonego lub osób bliskich oraz
wykorzystywanych do celów prywatnych – w wariancie STANDARDOWYM lub LUKSUSOWYM.
§ 13. ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Ochroną ubezpieczeniową z wyjątkiem ubezpieczenia domu w budowie objęte są szkody powstałe na
skutek:
1) deszczu nawalnego;
2) dymu;
3) fali uderzeniowej;
4) gradu;
5) huraganu;
6) lawiny;
7) osunięcia się ziemi;
8) poŜaru;
9) uderzenia pioruna;
10) uderzenia pojazdu;
11) upadku statku powietrznego;
12) wybuchu;
13) zalania;
14) zalegania śniegu lub lodu;
15) zapadania się ziemi.
2. Ponadto zakresem ochrony ubezpieczeniowej objęte są szkody powstałe na skutek:
1) upadku drzew z przyczyn innych niŜ określone w ust. 1;
2) zamarznięcia wody w instalacjach lub urządzeniach znajdujących się w mieszkaniu lub domu
mieszkalnym.

3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje równieŜ usunięcie przyczyn awarii instalacji znajdującej się w
mieszkaniu, domu mieszkalnym, budowlach, budynkach lub pomieszczeniach gospodarczych pod
warunkiem, Ŝe instalacja naleŜy do Ubezpieczonego lub osób bliskich oraz jest objęta ubezpieczeniem.
4. Po opłaceniu dodatkowej składki ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte szkody powstałe na
skutek:
1) w wariancie STANDARDOWYM:
a) powodzi;
b) przepięcia;
c) trzęsienia ziemi;
d) wandalizmu.
2) w wariancie LUKSUSOWYM:
a) powodzi;
b) przepięcia;
c) trzęsienia ziemi;
d) wandalizmu;
e) aktów terroru.
5. Ochroną ubezpieczeniową dla domu w budowie objęte są szkody powstałe na skutek:
1) deszczu nawalnego;
2) dymu;
3) fali uderzeniowej;
4) gradu;
5) poŜaru;
6) uderzenia pioruna;
7) upadku statku powietrznego;
8) wybuchu.
6. Ponadto zakresem ochrony ubezpieczeniowej domu w budowie objęte są szkody powstałe na skutek:
1) upadku drzew z przyczyn innych niŜ określone w ust. 5;
2) zamarznięcia wody w instalacjach lub urządzeniach znajdujących się w domu w budowie.
7. Po opłaceniu dodatkowej składki ochroną ubezpieczeniową domu w budowie mogą zostać objęte
szkody powstałe na skutek:
1) w wariancie STANDARDOWYM:
a) powodzi;
b) huraganu;
c) trzęsienia ziemi;
2) w wariancie LUKSUSOWYM:
a) powodzi;
b) huraganu.
c) trzęsienia ziemi;
§ 14. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w §4 ochroną ubezpieczeniową nie są objęte
szkody:
1) powstałe w budynkach lub budowlach wzniesionych lub wznoszonych niezgodnie z prawem
budowlanym lub bez wymaganego pozwolenia na budowę, bądź przeznaczonych do rozbiórki;
2) powstałe w związku z prowadzeniem budowy lub przebudowy ubezpieczonego mieszkania, domu
mieszkalnego, budowli, budynków lub pomieszczeń gospodarczych, jeŜeli na prowadzenie prac
budowlanych wymagane było uzyskanie pozwolenia na budowę za wyjątkiem ubezpieczenia domu w
budowie;
3) powstałe w wyniku wad konstrukcyjnych lub zastosowania wadliwych, bądź niewłaściwych materiałów
budowlanych, jeŜeli za budowę, rozbudowę, przebudowę, montaŜ lub remont odpowiedzialny jest
Ubezpieczony lub osoby bliskie;
4) powstałe w budowlach lub budynkach gospodarczych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego lub
w budynkach mieszkalnych stanowiących jedną bryłę z budynkami gospodarczymi wchodzącymi w skład
gospodarstwa rolnego;
5) spowodowane eksplozją materiałów wybuchowych wywołaną w innym celu niŜ kradzieŜ z włamaniem,
rozbój lub akt wandalizmu;

6) powstałe w czasie eksploatacji aparatów lub urządzeń na skutek działania prądu elektrycznego o
niewłaściwych parametrach, chyba Ŝe działanie prądu spowodowało poŜar;
7) powstałe na skutek upadku drzew, jeŜeli został zaniedbany obowiązek konserwacji drzewa
spoczywający na Ubezpieczonym lub osobach bliskich;
8) powstałe na skutek zamarznięcia wody w instalacjach znajdujących się w budynkach, budowlach lub
pomieszczeniach gospodarczych;
9) powstałe na skutek zamarznięcia wody w instalacjach znajdujących się w mieszkaniach lub domach
mieszkalnych, jeŜeli ich instalacja grzewcza została wyłączona przez Ubezpieczonego lub osoby bliskie;
10) powstałe na skutek osiadania gruntu;
11) spowodowane deszczem nawalnym, gradem lub śniegiem, który przedostał się do ubezpieczonego
mieszkania, domu mieszkalnego, budynku, budowli lub pomieszczenia gospodarczego przez nie
zamknięte okna, drzwi lub inne otwory techniczne, a w przypadku domów w budowie takŜe przez
nieodpowiednio lub niewystarczająco zabezpieczone otwory okienne, drzwiowe i inne otwory techniczne;
12) powstałe na skutek zawilgocenia mieszkania, domu mieszkalnego, domu w budowie, budynku,
budowli lub pomieszczenia gospodarczego z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
instalacji grzewczych lub urządzeń odprowadzających wodę z dachów (rur spustowych i rynien), jeŜeli
spowodowane zostały zaniedbaniem spoczywającego na Ubezpieczonym lub osobach bliskich obowiązku
konserwacji;
13) powstałe na skutek przenikania wód gruntowych;
14) powstałe na skutek przenikania wód opadowych przedostających się przez dach, ściany, okna lub
inne otwory techniczne na skutek nie przeprowadzenia konserwacji tych elementów budynku, jeŜeli
spowodowane zostały zaniedbaniem spoczywającego na Ubezpieczonym lub osobach bliskich obowiązku
konserwacji;
15) powstałe w ruchomościach domowych znajdujących się na balkonach, tarasach lub loggiach, za
wyjątkiem balkonów, tarasów lub loggii zabudowanych;
16) w odzieŜy ze skór naturalnych lub futer znajdujących się w mieszkaniu lub domu mieszkalnym
wynajmowanym osobom trzecim;
17) powstałe na skutek nie naprawienia wcześniejszej szkody;
18) powstałe na skutek prowadzenia działalności gospodarczej w ubezpieczonym mieszkaniu, domu
mieszkalnym, budowli, budynku lub pomieszczeniu gospodarczym, o ile nie umówiono się inaczej;
19) powstałe w wyniku powodzi, przepięcia, trzęsienia ziemi, wandalizmu lub aktów terroru, o ile nie
umówiono się inaczej.
2. W przypadku ubezpieczenia ruchomości domowych podczas przeprowadzki ochrona ubezpieczeniowa
nie obejmuje szkód powstałych w sprzęcie elektronicznym, audiowizualnym, muzycznym lub
fotograficznym, w dziełach sztuki, antykach, zbiorach kolekcjonerskich, wyrobach z metali lub kamieni
szlachetnych, szlachetnych substancji organicznych lub pereł, w srebrnych lub złotych monetach, w
wartościach pienięŜnych, odzieŜy ze skór naturalnych lub futer, dokumentach naleŜących do
Ubezpieczonego lub osób bliskich, optyce lub broni myśliwskiej, nośnikach danych lub zwierzętach
domowych.
3. W przypadku ubezpieczenia od wandalizmu ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych:
1) z winy najemcy mieszkania, domu mieszkalnego, budowli, budynku lub pomieszczenia gospodarczego;
2) w siłownikach stanowiących napęd bramy wjazdowej na teren ubezpieczonej nieruchomości, jeŜeli
zostały zamontowane w sposób umoŜliwiający ich zniszczenie z zewnątrz bez uŜycia siły lub narzędzi;
3) na skutek graffiti wykonanego na murach, ogrodzeniach lub ścianach zewnętrznych.
§ 15. SUMA UBEZPIECZENIA
1. Sumy ubezpieczenia dla mieszkania, domu mieszkalnego lub domu w budowie albo mieszkania, domu
mieszkalnego lub domu w budowie wraz ze stałymi elementami albo stałych elementów mieszkania lub
domu mieszkalnego, dla budowli, budynków lub pomieszczeń gospodarczych lub dla ruchomości
domowych ustala się według wartości odtworzeniowej (nowej).
2. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych zawiera się w systemie ubezpieczenia na sumy
stałe.
3. JeŜeli przedmiotem ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych są jedynie stałe elementy
mieszkania lub domu mieszkalnego, górną granicą odpowiedzialności Towarzystwa za szkody powstałe w
ubezpieczonych stałych elementach mieszkania lub domu mieszkalnego stanowi określona w dokumencie
ubezpieczenia suma ubezpieczenia.

4. JeŜeli suma ubezpieczenia jest niŜsza od wartości przedmiotu ubezpieczenia w dniu powstania szkody
(niedoubezpieczenie), wysokość odszkodowania ulega zmniejszeniu w takiej proporcji, w jakiej suma
ubezpieczenia tego przedmiotu pozostaje do jego wartości w dniu powstania szkody (zasada proporcji).
5. Zasady proporcji, o której mowa w ust. 4 nie stosuje się, jeŜeli wartość ubezpieczonego mienia nie
przekracza 120% zadeklarowanej sumy ubezpieczenia oraz przy ubezpieczeniu na pierwsze ryzyko.
6. Suma ubezpieczenia jest kaŜdorazowo pomniejszona o kwotę wypłaconego odszkodowania.
7. Suma ubezpieczenia moŜe być podwyŜszona po opłaceniu dodatkowej składki (doubezpieczenie) w
przypadku:
1) podwyŜszenia wartości przedmiotu ubezpieczenia;
2) włączenia do ubezpieczenia nowego przedmiotu ubezpieczenia;
3) zmniejszenia sumy ubezpieczenia w wyniku częściowej wypłaty odszkodowania;
8. Najpóźniej na 14 dni przed zakończeniem kaŜdego rocznego okresu ubezpieczenia w przypadku umów
zawartych na więcej niŜ jeden rok Ubezpieczający ma prawo zweryfikować podane w momencie
zawierania umowy sumy ubezpieczenia. Dodatkowa składka lub zwrot składki zostaną naliczone w
oparciu o taryfę obowiązującą w chwili zawarcia umowy.
§ 16. LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI
Górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa za szkody powstałe w poszczególnych składnikach
mienia, w granicach sum ubezpieczenia, stanowi kwota:
1) w wariancie EKONOMICZNYM:
a) dla stałych elementów mieszkania lub domu mieszkalnego – 40% sumy ubezpieczenia mieszkania lub
domu mieszkalnego ze stałymi elementami od ognia i innych zdarzeń losowych;
b) dla stałych elementów domu w budowie – 10% sumy ubezpieczenia domu w budowie;
c) dla odzieŜy ze skór naturalnych lub futer – 10% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych od ognia i
innych zdarzeń losowych, nie więcej jednak niŜ 2 500,00 PLN.
2) w wariancie STANDARDOWYM:
a) dla stałych elementów mieszkania lub domu mieszkalnego – 50% sumy ubezpieczenia mieszkania lub
domu mieszkalnego ze stałymi elementami od ognia i innych zdarzeń losowych, z zastrzeŜeniem
postanowienia pkt h);
b) dla stałych elementów domu w budowie – 20% sumy ubezpieczenia domu w budowie;
c) dla stałych elementów budowli, budynków lub pomieszczeń gospodarczych – 50% sumy ubezpieczenia
budowli, budynków lub pomieszczeń gospodarczych ze stałymi elementami od ognia i innych zdarzeń
losowych;
d) dla odzieŜy ze skór naturalnych lub futer – 15% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych od ognia i
innych zdarzeń losowych, nie więcej jednak niŜ 5 000,00 PLN;
e) dla kosztów odtworzenia dowodów osobistych, paszportów, praw jazdy oraz legitymacji naleŜących do
Ubezpieczonego lub osób bliskich, jak równieŜ dowodów rejestracyjnych motorowerów, motocykli lub
samochodów osobowych będących własnością Ubezpieczonego lub osób bliskich oraz wykorzystywanych
do celów prywatnych – nie więcej jednak niŜ 500,00 PLN;
f) dla ruchomości domowych znajdujących się w budowlach, budynkach lub pomieszczeniach
gospodarczych – 10% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych;
g) dla szkód powstałych podczas przeprowadzki – nie więcej niŜ 10% sumy ubezpieczenia ruchomości
domowych od ognia i innych zdarzeń losowych;
h) dla mieszkania, domu mieszkalnego, budowli, budynków lub pomieszczeń gospodarczych
ubezpieczonych od wandalizmu – nie więcej niŜ 2 500,00 PLN;
3) w wariancie LUKSUSOWYM:
a) dla stałych elementów mieszkania lub domu mieszkalnego – 60% sumy ubezpieczenia mieszkania lub
domu mieszkalnego ze stałymi elementami od ognia i innych zdarzeń losowych, z zastrzeŜeniem
postanowienia pkt j);
b) dla stałych elementów domu w budowie – 30% sumy ubezpieczenia domu w budowie;
c) dla stałych elementów budowli, budynków lub pomieszczeń gospodarczych – 60% sumy ubezpieczenia
budowli, budynków lub pomieszczeń gospodarczych ze stałymi elementami od ognia i innych zdarzeń
losowych;
d) dla odzieŜy ze skór naturalnych lub futer – 20% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych od ognia i
innych zdarzeń losowych, nie więcej jednak niŜ 10 000,00 PLN;
e) dla kosztów odtworzenia dowodów osobistych, paszportów, praw jazdy oraz legitymacji naleŜących do

Ubezpieczonego lub osób bliskich, jak równieŜ dowodów rejestracyjnych motorowerów, motocykli lub
samochodów osobowych będących własnością Ubezpieczonego lub osób bliskich oraz wykorzystywanych
do celów prywatnych – nie więcej niŜ 1 500,00 PLN;
f) dla ruchomości domowych znajdujących się w budowlach, budynkach lub pomieszczeniach
gospodarczych – 15% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych;
g) dla szkód powstałych podczas przeprowadzki – nie więcej niŜ 20% sumy ubezpieczenia ruchomości
domowych od ognia i innych zdarzeń losowych;
h) dla szkód w rzeczach osobistych gości – nie więcej niŜ 1 000,00 PLN;
i) dla szkód w produktach przechowywanych w lodówkach lub zamraŜarkach powstałych na skutek
rozmroŜenia spowodowanego zakłóceniami w ich funkcjonowaniu lub w dostawach prądu, wywołanymi
zdarzeniami objętymi ochroną ubezpieczeniową – nie więcej niŜ 500,00 PLN;
j) dla mieszkania, domu mieszkalnego, budowli, budynków lub pomieszczeń gospodarczych
ubezpieczonych od wandalizmu – nie więcej niŜ 5 000,00 PLN.
UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEśY Z WŁAMANIEM I ROZBOJU
§ 17. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. W zaleŜności od wybranego przez Ubezpieczającego wariantu przedmiot ubezpieczenia stanowią
określone w umowie:
1) w wariancie EKONOMICZNYM:
a) stałe elementy mieszkania lub domu mieszkalnego,
b) ruchomości domowe określone w § 2 ust. 29) pkt a), b), c) znajdujące się w mieszkaniu lub domu
mieszkalnym.
2) w wariancie STANDARDOWYM lub LUKSUSOWYM:
a) stałe elementy mieszkania, domu mieszkalnego, budowli, budynków lub pomieszczeń gospodarczych,
b) ruchomości domowe znajdujące się w mieszkaniu lub domu mieszkalnym, budowlach, budynkach lub
pomieszczeniach gospodarczych z zastrzeŜeniem zapisów §3 ust. 7.
2. W wariancie STANDARDOWYM lub LUKSUSOWYM ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody
powstałe w ruchomościach domowych na skutek zdarzeń, o których mowa w § 18 ust. 2) pkt a) i b)
podczas przeprowadzki dokonywanej przez przedsiębiorstwo zajmujące się przewozem mienia, z
zastrzeŜeniem postanowienia § 19 ust. 3.
3. Ponadto w wariancie LUKSUSOWYM ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w rzeczach
osobistych gości znajdujących się w ubezpieczonym mieszkaniu lub domu mieszkalnym.
4. Towarzystwo zwraca w ramach odszkodowania uzasadnione okolicznościami danego zdarzenia oraz
udokumentowane:
1) w wariancie STANDARDOWYM – koszty odtworzenia dowodów osobistych, paszportów, praw jazdy
oraz legitymacji naleŜących do Ubezpieczonego lub osób bliskich, jak równieŜ dowodów rejestracyjnych
motorowerów, motocykli lub samochodów osobowych będących własnością Ubezpieczonego lub osób
bliskich oraz wykorzystywanych do celów prywatnych;
2) w wariancie LUKSUSOWYM:
a) koszty odtworzenia dowodów osobistych, paszportów, praw jazdy oraz legitymacji naleŜących do
Ubezpieczonego lub osób bliskich, jak równieŜ dowodów rejestracyjnych motorowerów, motocykli lub
samochodów osobowych będących własnością Ubezpieczonego lub osób bliskich oraz wykorzystywanych
do celów prywatnych;
b) koszty wymiany zamków spowodowanej utratą kluczy do mieszkania lub domu mieszkalnego na skutek
rozboju dokonanego poza miejscem ubezpieczenia – pod warunkiem zgłoszenia rozboju na Policji;
c) naduŜycia telefonu.
5. Po opłaceniu dodatkowej składki w wariancie LUKSUSOWYM ochroną ubezpieczeniową mogą zostać
objęte szkody w mieniu naleŜącym do Ubezpieczonego powstałe na skutek rozboju dokonanego poza
miejscem ubezpieczenia.
6. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej, o którym mowa w ust. 5 jest moŜliwe wyłącznie w przypadku
spełnienia łącznie następujących warunków:
1) jednoczesnego zawarcia umowy mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia mienia
od kradzieŜy z włamaniem i rozboju w wariancie LUKSUSOWYM na okres ubezpieczenia nie krótszy niŜ
jeden rok;
2) suma ubezpieczenia ruchomości domowych oraz stałych elementów w ubezpieczeniu mienia od

kradzieŜy z włamaniem i rabunku wynosi co najmniej 10 000,00 PLN.
§ 18. ZAKRES UBEZPIECZENIA
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe na skutek:
1) w wariancie EKONOMICZNYM:
a) kradzieŜy z włamaniem;
b) rozboju.
2) w wariancie STANDARDOWYM lub LUKSUSOWYM:
a) kradzieŜy z włamaniem;
b) rozboju;
c) wandalizmu, pod warunkiem rozszerzenia o ryzyko wandalizmu ubezpieczenia mienia od ognia i innych
zdarzeń losowych i opłacenia dodatkowej składki.
§ 19. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w § 4 ochroną ubezpieczeniową nie są objęte
szkody powstałe na skutek kradzieŜy z włamaniem:
1) w mieszkaniach, domach mieszkalnych, budowlach, budynkach lub pomieszczeniach gospodarczych
zabezpieczonych niezgodnie z wymogami określonymi w § 22;
2) w ruchomościach domowych lub stałych elementach znajdujących się w mieszkaniach lub domach
mieszkalnych, jeŜeli mieszkanie lub dom mieszkalny nie były zamieszkane nieprzerwanie przez okres
dłuŜszy niŜ 2 miesiące;
3) w odzieŜy ze skór naturalnych lub futer znajdujących się w mieszkaniach lub domach mieszkalnych
uŜywanych na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego przez osoby trzecie;
4) powstałe w ruchomościach domowych znajdujących się na balkonach, tarasach i loggiach z wyjątkiem
balkonów, tarasów i loggii zabudowanych;
5) dokonanej w sposób inny niŜ określony w § 2 ust. 13).
2. Towarzystwo nie odpowiada za szkody w mieniu naleŜącym do Ubezpieczonego lub osób bliskich
powstałe na skutek rozboju dokonanego poza miejscem ubezpieczenia, z zastrzeŜeniem postanowienia §
17 ust. 5.
3. W przypadku ubezpieczenia ruchomości domowych podczas przeprowadzki ochrona ubezpieczeniowa
nie obejmuje szkód powstałych w sprzęcie elektronicznym, audiowizualnym, muzycznym lub
fotograficznym, w dziełach sztuki, antykach, zbiorach kolekcjonerskich, wyrobach z metali lub kamieni
szlachetnych, szlachetnych substancji organicznych lub pereł, srebrnych lub złotych monetach, w
wartościach pienięŜnych, odzieŜy ze skór naturalnych lub futer, dokumentach naleŜących do
Ubezpieczonego lub osób bliskich, optyce lub broni myśliwskiej, nośnikach danych lub zwierzętach
domowych.
4. W przypadku ubezpieczenia od wandalizmu ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych:
1) z winy najemcy mieszkania, domu mieszkalnego, budowli, budynku lub pomieszczenia gospodarczego;
2) w siłownikach stanowiących napęd bramy wjazdowej na teren ubezpieczonej nieruchomości, jeŜeli
zostały zamontowane w sposób umoŜliwiający ich zniszczenie z zewnątrz bez uŜycia siły lub narzędzi;
3) na skutek graffiti wykonanego na murach, ogrodzeniach lub ścianach zewnętrznych.
§ 20. SUMA UBEZPIECZENIA
1. W wariancie EKONOMICZNYM sumę ubezpieczenia dla ruchomości domowych oraz stałych
elementów ustala się według wartości rzeczywistej.
2. W wariancie STANDARDOWYM lub LUKSUSOWYM sumę ubezpieczenia dla ruchomości domowych
oraz stałych elementów ustala się według wartości odtworzeniowej (nowej).
3. Ubezpieczenie od kradzieŜy z włamaniem i rozboju zawiera się w systemie ubezpieczenia na pierwsze
ryzyko.
§ 21. LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI
Górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa za szkody powstałe w poszczególnych składnikach
mienia, w granicach sumy ubezpieczenia, stanowi kwota:
1) w wariancie EKONOMICZNYM:
a) dla sprzętu elektronicznego, audiowizualnego lub komputerowego – 40% sumy ubezpieczenia
ruchomości domowych oraz stałych elementów mieszkania lub domu mieszkalnego od kradzieŜy z

włamaniem i rozboju;
b) dla odzieŜy ze skór naturalnych lub futer – 10% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych oraz
stałych elementów mieszkania lub domu mieszkalnego od kradzieŜy z włamaniem i rozboju, nie więcej
jednak niŜ 2 500,00 PLN.
2) w wariancie STANDARDOWYM:
a) dla sprzętu elektronicznego, audiowizualnego lub komputerowego – 60% sumy ubezpieczenia
ruchomości domowych oraz stałych elementów mieszkania lub domu mieszkalnego od kradzieŜy z
włamaniem i rozboju;
b) dla odzieŜy ze skór naturalnych lub futer – 15% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych oraz
stałych elementów mieszkania lub domu mieszkalnego od kradzieŜy z włamaniem i rozboju, nie więcej
jednak niŜ 5 000,00 PLN;
c) dla kosztów odtworzenia dowodów osobistych, paszportów, praw jazdy oraz legitymacji naleŜących do
Ubezpieczonego lub osób bliskich, jak równieŜ dowodów rejestracyjnych motorowerów, motocykli lub
samochodów osobowych będących własnością Ubezpieczonego lub osób bliskich oraz wykorzystywanych
do celów prywatnych – nie więcej niŜ 500,00 PLN;
d) koszty wymiany zamków spowodowanej utratą kluczy do mieszkania lub domu mieszkalnego na skutek
rozboju dokonanego poza miejscem ubezpieczenia – nie więcej niŜ 300,00 PLN;
e) dla ruchomości domowych znajdujących się w budowlach, budynkach lub pomieszczeniach
gospodarczych – 10% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych oraz stałych elementów mieszkania
lub domu mieszkalnego od kradzieŜy z włamaniem i rozboju;
f) dla szkód powstałych podczas przeprowadzki – nie więcej niŜ 10% sumy ubezpieczenia ruchomości
domowych oraz stałych elementów mieszkania lub domu mieszkalnego od kradzieŜy z włamaniem i
rozboju;
g) dla siłowników stanowiących napęd bramy lub drzwi garaŜowych – nie więcej niŜ 2 500,00 PLN;
h) dla ruchomości domowych oraz stałych elementów mieszkania, domu mieszkalnego, budowli,
budynków lub pomieszczeń gospodarczych ubezpieczonych od wandalizmu – 30% sumy ubezpieczenia
ruchomości domowych oraz stałych elementów mieszkania lub domu mieszkalnego od kradzieŜy z
włamaniem i rozboju.
3) w wariancie LUKSUSOWYM:
a) dla sprzętu elektronicznego, audiowizualnego lub komputerowego – 80% sumy ubezpieczenia
ruchomości domowych oraz stałych elementów mieszkania lub domu mieszkalnego od kradzieŜy z
włamaniem i rozboju;
b) dla odzieŜy ze skór naturalnych lub futer – 20% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych oraz
stałych elementów mieszkania lub domu mieszkalnego od kradzieŜy z włamaniem i rozboju, nie więcej niŜ
10 000,00 PLN;
c) dla kosztów odtworzenia dowodów osobistych, paszportów, praw jazdy oraz legitymacji naleŜących do
Ubezpieczonego lub osób bliskich, jak równieŜ dowodów rejestracyjnych motorowerów, motocykli lub
samochodów osobowych będących własnością Ubezpieczonego lub osób bliskich oraz wykorzystywanych
do celów prywatnych – nie więcej niŜ 1 500,00 PLN;
d) koszty wymiany zamków spowodowanej utratą kluczy do mieszkania lub domu mieszkalnego na skutek
rozboju dokonanego poza miejscem ubezpieczenia – nie więcej niŜ 500,00 PLN;
e) dla ruchomości domowych znajdujących się w budowlach, budynkach lub pomieszczeniach
gospodarczych – 15% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych oraz stałych elementów mieszkania
lub domu mieszkalnego od kradzieŜy z włamaniem i rozboju;
f) dla szkód w rzeczach osobistych gości – nie więcej niŜ 1 000,00 PLN;
g) dla kosztów naduŜycia telefonu – zwrotowi podlegają poniesione w związku ze szkodą koszty połączeń
telefonicznych ustalone na podstawie bilingu – nie więcej niŜ 1 000,00 PLN;
h) dla szkód powstałych podczas przeprowadzki – nie więcej niŜ 20% sumy ubezpieczenia ruchomości
domowych oraz stałych elementów mieszkania lub domu mieszkalnego od kradzieŜy z włamaniem i
rozboju;
i) dla siłowników stanowiących napęd bramy lub drzwi garaŜowych – nie więcej niŜ 5 000,00 PLN;
j) dla ruchomości domowych oraz stałych elementów mieszkania, domu mieszkalnego, budowli,
budynków lub pomieszczeń gospodarczych ubezpieczonych od aktów wandalizmu – 40% sumy
ubezpieczenia ruchomości domowych oraz stałych elementów mieszkania lub domu mieszkalnego od
kradzieŜy z włamaniem i rozboju.

§ 22. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
1. Ubezpieczone mieszkanie lub dom mieszkalny uwaŜa się za naleŜycie zabezpieczone, jeŜeli spełnione
zostały łącznie poniŜej wymienione warunki:
1) drzwi zewnętrzne do mieszkania, domu mieszkalnego lub pomieszczeń, przez które jest przejście do
części mieszkalnej domu mieszkalnego, muszą być pełne, prawidłowo osadzone pod względem
technicznym, posiadać odpowiednią konstrukcję i być wykonane z materiałów właściwych dla drzwi
zewnętrznych oraz muszą być zamykane na dwa róŜne zamki wielozastawkowe albo jeden zamek
posiadający znak bezpieczeństwa wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; drzwi zewnętrzne
przeszklone nie mogą być zaopatrzone w zamki, które moŜna otworzyć bez uŜycia klucza przez otwór
wybity w szybie; w przypadku powierzchni przeszklonej, której wielkość umoŜliwi dostanie się sprawcy do
ubezpieczonego lokalu w razie jej stłuczenia, powierzchnia ta musi być zabezpieczona szybą
antywłamaniową lub kratą; w przypadku drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych jedno skrzydło musi być
unieruchomione przy pomocy zasuw u góry i u dołu zamykanych od wewnątrz;
2) wszystkie otwory w ścianach lub stropach muszą być zabezpieczone w sposób uniemoŜliwiający
dokonanie kradzieŜy bez włamania;
3) stan techniczny drzwi i okien wraz z ościeŜnicami musi zapewnić trwałe zamocowanie zamków tak, aby
nie było moŜliwości ich wypchnięcia bez wyłamania;
4) drzwi tarasowe lub balkonowe muszą spełniać wymogi takie jak w przypadku zabezpieczenia okien;
5) drzwi prowadzące do budowli lub budynków gospodarczych muszą być pełne, zamykane na jeden
zamek wielozastawkowy albo co najmniej jedną kłódkę wielozastawkową;
6) ściany pomieszczeń gospodarczych oraz drzwi do nich prowadzące muszą być pełne wykonane z
materiałów trwałych, odpornych na zniszczenie i uniemoŜliwiających wydostanie ubezpieczonych
przedmiotów bez włamania przez istniejące otwory oraz zamykane na jeden zamek wielozastawkowy albo
co najmniej jedną kłódkę wielozastawkową; w przypadku drzwi aŜurowych muszą one zostać
zabezpieczone na całej powierzchni od wewnątrz w sposób uniemoŜliwiający wgląd do środka
pomieszczenia i wydostanie ubezpieczonych przedmiotów bez włamania;
7) klucze od zamków muszą być w wyłącznym posiadaniu Ubezpieczonego, osób bliskich lub osób
uprawnionych do ich posiadania lub przechowywania;
8) za prawidłowo zabezpieczone uwaŜa się drzwi garaŜowe sterowane elektronicznie za pomocą pilota.
2. Siłowniki stanowiące napęd bramy wjazdowej na teren ubezpieczonej nieruchomości muszą być
zamontowane wewnątrz posesji w sposób uniemoŜliwiający ich kradzieŜ z zewnątrz bez uŜycia siły lub
narzędzi.
3. JeŜeli suma ubezpieczenia ruchomości domowych oraz stałych elementów mieszkania lub domu
mieszkalnego przekracza:
1) 80 000,00 PLN – niezbędne jest posiadanie co najmniej jednego dodatkowego zabezpieczenia
przeciwkradzieŜowego (tj. alarmu, rolet antywłamaniowych, monitoringu, stałego dozoru pełnionego przez
firmę ochroniarską, drzwi antywłamaniowych), za które nie przysługuje zniŜka;
2) 100 000,00 PLN – środki bezpieczeństwa będą ustalane indywidualnie.
4. W przypadku mieszkań znajdujących się na parterze domu wielorodzinnego niezbędne jest posiadanie
co najmniej jednego dodatkowego zabezpieczenia przeciwkradzieŜowego (tj. alarmu, rolet
antywłamaniowych, monitoringu, stałego dozoru pełnionego przez firmę ochroniarską, drzwi
antywłamaniowych), za które nie przysługuje zniŜka. W przypadku braku zastosowania dodatkowego
zabezpieczenia przeciwkradzieŜowego zastosowanie ma zwyŜka składki.
5. Towarzystwo moŜe odmówić zawarcia umowy, jeŜeli zastosowane środki bezpieczeństwa uzna za
niewystarczające lub moŜe uzaleŜnić zawarcie umowy od zastosowania dodatkowych środków
bezpieczeństwa.
6. JeŜeli niedopełnienie któregokolwiek z obowiązków wymienionych w ust. 1-4 miało wpływ na powstanie
szkody, Towarzystwo ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub części.
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W śYCIU PRYWATNYM
§ 23. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim w
związku z posiadaniem lub uŜytkowaniem mieszkania lub domu mieszkalnego lub w związku z
wykonywaniem czynności Ŝycia prywatnego – w zaleŜności od wybranego przez Ubezpieczającego
wariantu ubezpieczenia.

§ 24. ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:
1) w wariancie EKONOMICZNYM – odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za rzeczywiste straty
wynikające ze szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z posiadaniem lub uŜytkowaniem
mieszkania lub domu mieszkalnego objętego ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszych OWU;
2) w wariancie STANDARDOWYM – odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za rzeczywiste straty
wynikające ze szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z posiadaniem lub uŜytkowaniem
mieszkania, domu mieszkalnego, budowli, budynków lub pomieszczeń gospodarczych objętych ochroną
ubezpieczeniową na podstawie niniejszych OWU oraz w związku z wykonywaniem czynności Ŝycia
prywatnego;
3) w wariancie LUKSUSOWYM – odpowiedzialność cywilną:
a) Ubezpieczonego za rzeczywiste straty wynikające ze szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku
z posiadaniem lub uŜytkowaniem mieszkania, domu mieszkalnego, budowli, budynków lub pomieszczeń
gospodarczych objętych ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszych OWU oraz w związku z
wykonywaniem czynności Ŝycia prywatnego;
b) pomocy domowej, opiekunki do dzieci lub osób sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi
za szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku prac świadczonych na rzecz i w imieniu
Ubezpieczonego.
2. W wariancie LUKSUSOWYM za opłatą dodatkowej składki ochrona ubezpieczeniowa moŜe obejmować
odpowiedzialność cywilną za szkody określone w § 25 ust. 3.
3. Ochroną ubezpieczeniową jest objęta odpowiedzialność za szkody wyrządzone oraz których skutki
wystąpiły:
1) w wariancie EKONOMICZNYM – w miejscu, w którym znajduje się ubezpieczone mieszkanie lub dom
mieszkalny, w tym takŜe na terenie nieruchomości, na której znajduje się ubezpieczony dom mieszkalny;
2) w wariancie STANDARDOWYM – na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) w wariancie LUKSUSOWYM – na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych krajów Europy.
4. Towarzystwo pokrywa koszty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z roszczeniami
kierowanymi w stosunku do niego z tytułu wyrządzonych szkód objętych ochroną ubezpieczeniową w
ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
5. Koszty, o których mowa w ust. 4 pokrywane są w granicach sumy gwarancyjnej; w przypadku
wyczerpania sumy gwarancyjnej koszty te pokryte zostaną w ramach dodatkowego limitu, nie więcej
jednak niŜ do wysokości 20% sumy gwarancyjnej.
6. Koszty, o których mowa w ust. 4 obejmują w szczególności:
1) wynagrodzenie za usługi osób uprawnionych do świadczenia pomocy prawnej;
2) koszty uzyskania opinii biegłych lub rzeczoznawców;
3) opłaty i wydatki sądowe poniesione w związku z prowadzonym postępowaniem.
§ 25. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w § 4 ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje
odpowiedzialności cywilnej za szkody:
1) wynikłe z wykonywania czynności zawodowych, prowadzenia działalności gospodarczej lub pełnienia
funkcji we wszelkiego rodzaju organizacjach, zrzeszeniach lub partiach politycznych;
2) powstałe w związku z uczestnictwem w polowaniu;
3) wyrządzone wzajemnie przez osoby ubezpieczone ta samą umową;
4) wyrządzone przez pracowników pomocy społecznej, wolontariuszy, pielęgniarki lub siostry
środowiskowe sprawujące opiekę nad osobami niepełnosprawnymi;
5) wyrządzone przez Ubezpieczonego osobom przez niego zatrudnionym;
6) związane z naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub praw ochronnych na
wzory uŜytkowe lub zdobnicze;
7) polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie wartości pienięŜnych, wyrobów z kamieni lub metali
szlachetnych, szlachetnych substancji organicznych, pereł, srebrnych lub złotych monet, dzieł sztuki,
antyków lub zbiorów kolekcjonerskich;
8) wynikające z przeniesienia choroby zakaźnej przez Ubezpieczonego lub przez znajdujące się pod ich
opieką zwierzęta domowe;
9) wynikłe z zanieczyszczenia lub skaŜenia środowiska.

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje ponadto roszczeń z tytułu:
1) odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego wynikającej z posiadania lub uŜywania jakichkolwiek
pojazdów mechanicznych, statków powietrznych lub wodnych innych niŜ określone w ust. 3 pkt 2), jak
równieŜ samobieŜnych maszyn roboczych lub rolniczych;
2) odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego za szkody powstałe w mieniu ruchomym osób trzecich,
które znalazło się w posiadaniu Ubezpieczonego lub osób bliskich na podstawie umowy najmu,
dzierŜawy, leasingu, uŜyczenia, przechowania lub innej podobnej umowy;
3) odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego za szkody w mieniu osób trzecich, w którego posiadanie
Ubezpieczony wszedł będąc w złej wierze;
4) szkód objętych systemem obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej;
5) niewykonania lub nienaleŜytego wykonania zobowiązania;
6) grzywien, kar administracyjnych, sądowych oraz innych o charakterze pienięŜnym, w tym odszkodowań
karnych nałoŜonych na Ubezpieczonego.
3. O ile nie umówiono się inaczej, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za
szkody:
1) powstałe w związku z uprawianiem sportu jako zawodnik lub w związku z uprawianiem sportów
powietrznych, motorowych, sztuk walki, wspinaczki górskiej, myślistwa, nurkowania przy uŜyciu
specjalistycznego sprzętu oraz innych dyscyplin sportu uprawianych w warunkach ekstremalnych, np.
skoków spadochronowych, skoków bungee, nurkowania, lotniarstwa, paralotniarstwa, motolotniarstwa lub
spływów rzekami górskimi;
2) powstałe w związku z posiadaniem lub uŜywaniem łódek, łodzi motorowych, skuterów wodnych,
Ŝaglówek lub jachtów;
3) powstałe w związku z wynajmem przez Ubezpieczonego jako wynajmującego mieszkania, domu
mieszkalnego, budowli, budynków lub pomieszczeń gospodarczych lub pokoi gościnnych.
§ 26. SUMA GWARANCYJNA
1. Suma gwarancyjna wynosi:
1) w wariancie EKONOMICZNYM – 15 000,00 PLN;
2) w wariancie STANDARDOWYM – 30 000,00 PLN;
3) w wariancie LUKSUSOWYM – w zaleŜności od wyboru Ubezpieczającego w wysokości stanowiącej
wielokrotność 20 000,00 PLN, nie mniej niŜ 40 000,00 PLN nie więcej jednak niŜ 200 000,00 PLN.
2. Określona w dokumencie ubezpieczenia suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
3. Suma gwarancyjna ulega zmniejszeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań, aŜ do całkowitego jej
wyczerpania.
UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
§ 27. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała
lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego, jakie mogą
się wydarzyć podczas wykonywania pracy, uczestniczenia w zajęciach w szkole lub zajęciach
organizowanych przez szkołę, w drodze z domu do pracy (szkoły) lub z pracy (szkoły) do domu, w Ŝyciu
prywatnym lub podczas uprawiania sportu w ramach rekreacji lub rehabilitacji, które wydarzyły się
zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą.
§ 28. ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Ubezpieczenie w wariancie EKONOMICZNYM obejmuje:
1) świadczenie z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków wymienionych w tabeli określonej w § 31
ust. 3 pkt 1);
2) świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku.
2. Ubezpieczenie w wariancie STANDARDOWYM obejmuje:
1) świadczenie z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków, jeŜeli trwały uszczerbek na zdrowiu jest nie
mniejszy niŜ 3%;
2) świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku.
3. Ubezpieczenie w wariancie LUKSUSOWYM obejmuje:

1) świadczenie z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków, gdy trwały uszczerbek na zdrowiu jest nie
mniejszy niŜ 1%;
2) świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku;
3) ubezpieczenie medical assistance.
4. Określony w dokumencie ubezpieczenia wariant ubezpieczenia jest jednakowy dla wszystkich
Ubezpieczonych.
5. Granice odpowiedzialności Towarzystwa i sposób ustalenia wysokości świadczenia naleŜnego w
przypadku wystąpienia następstw określonych w ust. 1 i 2 ustala się stosownie do postanowień § 31.
§ 29. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Ubezpieczenie nie obejmuje:
1) osób, które ukończyły 65 rok Ŝycia, chyba Ŝe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków jest
przez nie bezszkodowo kontynuowane w Towarzystwie nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 lat;
2) skutków wypadków będących następstwem lub powstałych w związku z jakąkolwiek chorobą nawet
zaistniałą nagle.
2. Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w § 4 ochroną ubezpieczeniową nie są objęte skutki
wypadków powstałych:
1) w związku z zawałem serca, udarem mózgu lub będących następstwem tych zdarzeń;
2) powstałe w związku z uprawianiem sportu jako zawodnik lub w związku z uprawianiem sportów
powietrznych, motorowych, sztuk walki, wspinaczki górskiej, myślistwa, nurkowania przy uŜyciu
specjalistycznego sprzętu oraz innych dyscyplin sportu uprawianych w warunkach ekstremalnych, np.
skoków spadochronowych, skoków bungee, nurkowania, lotniarstwa, paralotniarstwa, motolotniarstwa lub
spływów rzekami górskimi;
3) podczas czynnego udziału w zakładach lub bójkach, za wyjątkiem działania w obronie koniecznej;
4) na skutek posługiwania się wszelkiego rodzaju petardami lub innymi podobnymi środkami;
5) w wyniku uszkodzenia ciała spowodowanego leczeniem lub zabiegami leczniczymi bez względu na to,
przez kogo były wykonywane;
6) na skutek prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu bez wymaganych prawem uprawnień lub po
spoŜyciu alkoholu, zaŜyciu narkotyków lub innych środków odurzających.
§ 30. SUMA UBEZPIECZENIA
1. Określona w dokumencie ubezpieczenia suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności
Towarzystwa w stosunku do kaŜdego Ubezpieczonego wymienionego w dokumencie ubezpieczenia.
2. Suma ubezpieczenia w kaŜdym wariancie wynosi w zaleŜności od wyboru Ubezpieczającego:
1) 10 000,00 PLN;
2) 20 000,00 PLN;
3) 30 000,00PLN;
4) 40 000,00 PLN.
§ 31. USTALENIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA (ŚWIADCZENIA)
1. JeŜeli Ubezpieczony wskutek nieszczęśliwego wypadku doznał 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu,
Towarzystwo wypłaca świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia.
2. Towarzystwo wypłaca Uprawnionemu świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wyłącznie, jeŜeli
śmierć nastąpiła w okresie nie dłuŜszym niŜ 2 lata po zajściu nieszczęśliwego wypadku w następujących
wysokościach:
1) w wariancie EKONOMICZNYM – 25% sumy ubezpieczenia;
2) w wariancie STANDARDOWYM – 50% sumy ubezpieczenia;
3) w wariancie LUKSUSOWYM – 100% sumy ubezpieczenia.
3. Z tytułu częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek zaistniałego wypadku Towarzystwo
wypłaca:
1) w wariancie EKONOMICZNYM – odpowiedni procent sumy ubezpieczenia zgodnie z poniŜszą tabelą:
Rodzaj trwałego uszczerbku na zdrowiu
Całkowita utrata wzroku w jednym oku
Całkowita utrata wzroku w obu oczach
Całkowita utrata słuchu w jednym uchu

% trwałego uszczerbku na zdrowiu
40
100
15

Całkowita utrata słuchu w obu uszach
Utrata kończyny górnej w stawie barkowym
Utrata kończyny górnej w obrębie ramienia lub na
poziomie stawu łokciowego
Utrata kończyny górnej w obrębie przedramienia
Utrata kończyny górnej na poziomie nadgarstka
Utrata obu kończyn górnych w obrębie ramienia
Utrata dłoni lub przedramienia
Całkowita utrata kciuka (utrata dwóch paliczków)
Całkowita utrata palca wskazującego (utrata trzech
paliczków)
Całkowita utrata innego palca dłoni (utrata trzech
paliczków)
Utrata jednej kończyny dolnej w stawie biodrowym
Utrata jednej kończyny dolnej w obrębie uda lub na
poziomie stawu kolanowego
Utrata jednej kończyny dolnej w obrębie podudzia
Utrata jednej kończyny dolnej poniŜej kolana
Utrata jednej stopy
Utrata obu stóp
Utrata obu kończyn dolnych

60
75
65
55
50
90
55
15
7
4
75
60
50
55
40
70
90

Przy utracie kilku, z wymienionych w powyŜszej tabeli, organów lub zmysłów stawki procentowe
odpowiadające stopniowi trwałego uszczerbku na zdrowiu są dodawane, jednakŜe stopień trwałego
uszczerbku na zdrowiu nie moŜe przekroczyć 100%;
2) w wariancie STANDARDOWYM – jeŜeli Ubezpieczony wskutek nieszczęśliwego wypadku doznał
częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości większej niŜ 3%, Towarzystwo wypłaca taki
procent sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku; jeŜeli trwały uszczerbek
na zdrowiu, jakiego doznał Ubezpieczony jest mniejszy lub równy 3%, świadczenie nie przysługuje;
3) w wariancie LUKSUSOWYM – jeŜeli Ubezpieczony wskutek nieszczęśliwego wypadku doznał
częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu Towarzystwo wypłaca taki procent sumy ubezpieczenia, w
jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku.
4. Ustalenie wysokości naleŜnego świadczenia określane jest na podstawie stopnia trwałego uszczerbku
na zdrowiu oraz po stwierdzeniu związku przyczynowego pomiędzy wypadkiem, a trwałym uszczerbkiem
na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego. Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu określany jest przez
lekarzy wskazanych przez Towarzystwo na podstawie zgłoszenia wypadku i dokumentacji medycznej
sporządzonej przez lekarza, który udzielił Ubezpieczonemu pierwszej pomocy oraz wszelkiej
dokumentacji leczenia.
5. Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu powinien być ustalony bezpośrednio po zakończeniu leczenia,
z uwzględnieniem zabiegów rehabilitacyjnych (zalecanych przez lekarzy), nie później jednak niŜ w ciągu
24 miesięcy od dnia wypadku.
6. Przy ustalaniu stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu nie bierze się pod uwagę specjalności
zawodowej Ubezpieczonego.
7. W razie utraty, uszkodzenia organu, narządu lub układu, którego funkcje były juŜ przed wypadkiem
upośledzone wskutek choroby lub trwałego inwalidztwa powstałego z innego zdarzenia, stopień trwałego
uszczerbku na zdrowiu określa się w wysokości róŜnicy między stopniem trwałego uszczerbku właściwym
dla stanu danego organu, narządu lub układu po wypadku, a stopniem trwałego uszczerbku istniejącym
przed wypadkiem.
8. JeŜeli Ubezpieczony zmarł po ustaleniu stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu, a śmierć nie
pozostaje w związku przyczynowym z nieszczęśliwym wypadkiem, niewypłacone świadczenie za trwały
uszczerbek na zdrowiu wypłaca się Uprawnionemu. JeŜeli stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu nie
został ustalony przed śmiercią Ubezpieczonego, jako stopień trwałego uszczerbku przyjmuje się
przypuszczalny stopień trwałego uszczerbku ustalonego według oceny lekarzy powołanych przez
Towarzystwo na podstawie zebranej dokumentacji.
9. Ubezpieczający moŜe wskazać jedną lub więcej osób Uprawnionych do otrzymania świadczenia w

razie śmierci osoby ubezpieczonej.
10. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek do wykonywania uprawnień, o których mowa w ust. 11
konieczna jest uprzednia zgoda Ubezpieczonego.
11. JeŜeli wskazano kilka osób uprawnionych do otrzymania świadczenia w razie śmierci osoby
ubezpieczonej, a nie oznaczono udziału kaŜdej z nich w tej sumie, ich udziały są równe.
12. W przypadku śmierci Ubezpieczonego, Uprawniony zobowiązany jest dostarczyć do Towarzystwa
dodatkowo odpis skrócony aktu zgonu.
13. Wskazanie uprawnionego do otrzymania świadczenia staje się bezskuteczne, jeŜeli uprawniony zmarł
przed śmiercią ubezpieczonego albo jeŜeli umyślnie przyczynił się do jego śmierci.
14. JeŜeli w chwili śmierci ubezpieczonego nie ma osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia, suma
ta przypada najbliŜszej rodzinie ubezpieczonego w następującej kolejności:
1) małŜonkowi;
2) dzieciom;
3) innym ustawowym spadkobiercom;
4) innej osobie, która poniosła koszty pogrzebu osoby ubezpieczonej, w wysokości udokumentowanych
kosztów pogrzebu nie więcej jednak niŜ w wysokości świadczenia określonego na wypadek śmierci
wskutek nieszczęśliwego wypadku.
15. W przypadku, jeśli Ubezpieczony nie wskazał osoby uprawnionej, osoba ubiegająca się o
odszkodowanie zobowiązana jest dodatkowo do przedłoŜenia dokumentów stwierdzających
pokrewieństwo lub powinowactwo względem Ubezpieczonego.
16. JeŜeli Ubezpieczony otrzymał świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku a następnie zmarł, w ciągu 24
miesięcy od dnia wypadku, świadczenie z tytułu śmierci wypłaca się Uprawnionemu, jeŜeli przewyŜsza
ono świadczenie wypłacone Ubezpieczonemu, przy czym potrąca się uprzednio wypłaconą kwotę.
UBEZPIECZENIE HOME ASSISTANCE
§ 32. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia są uzasadnione okolicznościami oraz udokumentowane koszty związane z
udzieleniem przez przedstawiciela Towarzystwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej natychmiastowej
pomocy assistance w przypadku:
1) zdarzenia losowego lub awarii instalacji, które spowodowały szkodę w miejscu ubezpieczenia lub
2) nagłego zachorowania Ubezpieczonego.
2. Za zdarzenie losowe uwaŜa się wystąpienie zdarzenia objętego ubezpieczeniem od ognia i innych
zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieŜy z włamaniem i rozboju lub ubezpieczenia szyb i
innych przedmiotów szklanych od stłuczenia.
3. Za awarię instalacji uwaŜa się przypadek losowy zaistniały w ubezpieczonym mieszkaniu lub domu
mieszkalnym, wynikający z przyczyn wewnętrznych pochodzenia mechanicznego, hydraulicznego lub
elektrycznego powodujący przerwanie działania instalacji wodno-kanalizacyjnej lub elektrycznej w
zakresie wykraczającym poza odpowiedzialność administracji budynku lub słuŜb miejskich.
4. Ubezpieczenie home assistance przysługuje bezskładkowo w przypadku ubezpieczenia mienia od
kradzieŜy z włamaniem w wariancie LUKSUSOWYM.
5. Ubezpieczenie obejmuje organizację oraz pokrycie kosztów:
1) interwencji ślusarza, hydraulika, elektryka lub innego specjalisty odpowiedniego ze względu na rodzaj
szkody zaistniałej w miejscu ubezpieczenia, jeŜeli istnieje realne ryzyko utraty lub dalszego uszkodzenia
mienia;
2) dozoru mienia na maksymalny czas 72 godzin po zaistniałym poŜarze, deszczu nawalnym, kradzieŜy z
włamaniem lub w przypadku szkód związanych ze stłuczonym szkłem, jeŜeli po zaistnieniu szkody z
powodu nieobecności Ubezpieczonego zachodzi konieczność zabezpieczenia mienia w miejscu
ubezpieczenia przed jego utratą lub uszkodzeniem;
3) natychmiastowego powrotu Ubezpieczonego do miejsca ubezpieczenia w przypadku wystąpienia
zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia pod warunkiem, Ŝe Ubezpieczony znajduje się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w odległości większej niŜ 50 km od miejsca ubezpieczenia oraz na skutek
zaistniałej tam szkody musi znaleźć się niezwłocznie w miejscu ubezpieczenia;
4) dojazdu, rezerwacji oraz pobytu Ubezpieczonego w hotelu przez maksymalnie 3 doby hotelowe, jeŜeli
rodzaj lub rozmiar szkody uniemoŜliwia jego zamieszkiwanie w miejscu ubezpieczenia;
5) przejazdu powrotnego Ubezpieczonego z hotelu do miejsca ubezpieczenia, jeŜeli organizacja dojazdu,

oraz rezerwacji pobytu Ubezpieczonego w hotelu została dokonana przez przedstawiciela Towarzystwa;
6) przejazdu Ubezpieczonego oraz jego bagaŜu podręcznego do wyznaczonej przez niego osoby
mieszkającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrót do miejsca ubezpieczenia – przedstawiciel
Towarzystwa zapewnia bilet kolejowy pierwszej klasy na pociąg, bilet autobusowy lub bilet lotniczy, jeŜeli
podróŜ przekracza 8 godzin;
7) pomocy domowej – po zakończeniu hospitalizacji Ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym
wypadkiem oraz trwającej co najmniej 7 dni, jeŜeli istnieje medycznie uzasadniona oraz stwierdzona przez
lekarza przedstawiciela Towarzystwa konieczność pomocy w miejscu ubezpieczenia;
8) w przypadku nagłego zachorowania Ubezpieczonego:
a) dostarczenia artykułów spoŜywczych, artykułów higienicznych oraz pierwszej potrzeby – w przypadku
braku opieki nad Ubezpieczonym w miejscu ubezpieczenia; ubezpieczeniem objęta jest dostawa, bez
kosztu samych produktów;
b) przejazdu opiekuna do dzieci lub osoby niesprawnej pozostającej pod opieką Ubezpieczonego albo
transport tych osób do opiekuna, a jeŜeli nie jest to moŜliwe, organizacja oraz pokrycie kosztów opieki nad
dziećmi lub osobami niesprawnymi;
c) opieki nad psami lub kotami w przypadku braku opieki nad Ubezpieczonym w miejscu ubezpieczenia.
6. Świadczenia określone w ust. 5 pkt 4) i 5) nie podlegają łączeniu ze świadczeniem, o którym mowa w
ust. 5 pkt 6).
7. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje kosztów części zamiennych wykorzystanych w celu usunięcia
awarii określonej w ust. 3.
§ 33. LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Przedstawiciel Towarzystwa organizuje świadczenia oraz pokrywa koszty, o których mowa w § 32 ust.
5 do wysokości sumy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych albo ubezpieczenia
mienia od kradzieŜy z włamaniem i rozboju, z zastrzeŜeniem postanowień ust. 2.
2. Górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa na kaŜde zdarzenie stanowią, w granicach sum
ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1, kwoty:
1) dla kosztów interwencji specjalisty określonych w § 32 ust. 5 pkt 1) – nie więcej niŜ 500,00 PLN;
2) dla kosztów natychmiastowego powrotu określonych w § 32 ust. 5 pkt 3) – nie więcej niŜ 100,00 PLN;
3) dla kosztów dojazdu, rezerwacji, pobytu w hotelu oraz przejazdu powrotnego do miejsca ubezpieczenia
określonych w § 32 ust. 5 pkt 4) i 5) – nie więcej niŜ 300,00 PLN na osobę;
4) dla kosztów pomocy domowej określonych w § 32 ust. 5 pkt 7) – nie dłuŜej niŜ 5 dni oraz nie więcej niŜ
400,00 PLN;
5) dla kosztów dostarczenia artykułów określonych w § 32 ust. 5 pkt 8) lit. a) – nie więcej niŜ 100,00 PLN;
6) dla kosztów przejazdu opiekuna do dzieci lub osób niesprawnych lub transport tych osób do opiekuna
określonych w § 32 ust. 5 pkt 8) lit. b) – nie więcej niŜ 100,00 PLN na osobę,
7) dla kosztów organizacji opieki nad dziećmi lub osobami niesprawnymi określonych w § 32 ust. 5 pkt 8)
lit. b) – nie dłuŜej niŜ 5 dni i nie więcej niŜ 250,00 PLN;
8) dla kosztów opieki nad psami lub kotami określonych w § 32 ust. 5 pkt 8) lit. c) – nie dłuŜej niŜ 5 dni i
nie więcej niŜ 200,00 PLN.
3. Górna granica odpowiedzialności Towarzystwa, w granicach sum ubezpieczenia, obejmuje łącznie
koszt dojazdu specjalisty na miejsce ubezpieczenia oraz koszt robocizny, z zastrzeŜeniem postanowienia
§ 32 ust. 7.
§ 34. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas lub przy okazji organizacji
świadczeń, o których mowa w § 32.
2. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje organizacji oraz pokrycia kosztów usług:
1) związanych z uszkodzeniami, za których naprawę odpowiadają wyłącznie właściwe słuŜby
administracyjne lub właściwe słuŜby pogotowia technicznego, energetycznego, wodno – kanalizacyjnego
lub gazowego, np. awarie pionów instalacji ciepłej i zimnej wody, pionów kanalizacyjnych instalacji
gazowej, przyłączy do budynku;
2) związanych z uszkodzeniami pralek oraz innych urządzeń gospodarstwa domowego wraz z ich
podłączeniem do sieci wodno – kanalizacyjnej;
3) elektryka lub technika urządzeń grzewczych związanych z uszkodzeniami Ŝarówek, przedłuŜaczy itp.;
4) związanych z konserwacją jakichkolwiek urządzeń, instalacji oraz stałych elementów mieszkania lub

domu mieszkalnego, budowli, budynków i pomieszczeń gospodarczych;
5) związanych z naprawą uszkodzeń, które pojawiły się przed wystąpieniem zdarzenia objętego ochroną
ubezpieczeniową.
3. Ponadto ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:
1) koszty poniesione przez Ubezpieczonego bez uprzedniego powiadomienia i uzyskania zgody
przedstawiciela Towarzystwa nawet wówczas, jeŜeli wysokość poniesionych kosztów mieści się w
granicach limitów odpowiedzialności, chyba Ŝe powiadomienia nie dokonano z powodu siły wyŜszej lub
szczególnych okoliczności; w uzasadnionych przypadkach przedstawiciel Towarzystwa moŜe podjąć
decyzję o zwrocie Ubezpieczonemu poniesionych przez niego kosztów usług objętych ubezpieczeniem do
wysokości kosztów, które przedstawiciel Towarzystwa poniósłby organizując usługę;
2) świadczenia, jeŜeli szkoda nastąpiła w związku z prowadzoną działalnością zawodową lub
gospodarczą;
3) szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w związku z wystąpieniem zdarzenia objętego ochroną
ubezpieczenia.
4. Przedstawiciel Towarzystwa nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niemoŜność wykonania
świadczeń, jeŜeli było to spowodowane strajkami, niepokojami społecznymi, zamieszkami, atakami
terroru, sabotaŜu, wojną (równieŜ domową), skutkami promieniowania radioaktywnego, siłą wyŜszą, a
takŜe ograniczeniami w poruszaniu się ludności wprowadzonymi decyzjami władz administracyjnych.
UBEZPIECZENIE MEDICAL ASSISTANCE
§ 35. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia są uzasadnione okolicznościami oraz udokumentowane koszty związane z
udzieleniem przez przedstawiciela Towarzystwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej natychmiastowej
pomocy assistance w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania Ubezpieczonego.
2. Ubezpieczenie medical assistance przysługuje bezskładkowo w przypadku ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków w wariancie LUKSUSOWYM.
3. Ubezpieczenie obejmuje organizację oraz pokrycie kosztów:
1) wizyty lekarskiej, o ile z uwagi na stan zdrowia Ubezpieczonego nie jest wymagana interwencja
pogotowia ratunkowego:
a) jeŜeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Ubezpieczony
doznał uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu, przedstawiciel Towarzystwa zorganizuje wizytę
lekarza w miejscu pobytu Ubezpieczonego oraz pokryje koszty dojazdu oraz honorarium lekarza za jedną
wizytę po kaŜdym nieszczęśliwym wypadku;
b) w razie nagłego zachorowania Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciel
Towarzystwa zorganizuje wizytę lekarza w miejscu pobytu Ubezpieczonego oraz pokryje koszty dojazdu
oraz honorarium lekarza za dwie wizyty na osobę w rocznym okresie ubezpieczenia;
2) wizyty pielęgniarki – jeŜeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania
Ubezpieczony doznał uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu, przedstawiciel Towarzystwa
zorganizuje wizytę pielęgniarki w miejscu ubezpieczenia oraz pokryje koszty dojazdu oraz honorarium
pielęgniarki za jedną wizytę po kaŜdym nieszczęśliwym wypadku;
3) dostawy leków – zaordynowanych wcześniej przez lekarza wysłanego przez przedstawiciela
Towarzystwa do miejsca ubezpieczenia, jeŜeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego
zachorowania Ubezpieczonego wymaga leŜenia przez co najmniej 5 dni zgodnie z dokumentem
zwolnienia lekarskiego; w okresie zwolnienia Ubezpieczonemu przysługuje organizacja i pokrycie kosztów
tylko jednej dostawy leków do wysokości 800,00 PLN w rocznym okresie ubezpieczenia; warunkiem
realizacji usługi jest brak w miejscu ubezpieczenia osoby, która mogłaby takie świadczenie zapewnić;
usługa nie obejmuje pokrycia kosztów dostarczanych leków;
4) transportu medycznego do szpitala – jeŜeli Ubezpieczony w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub
nagłego zachorowania wymaga transportu medycznego do szpitala, przedstawiciel Towarzystwa
zorganizuje oraz pokryje koszty transportu medycznego do najbliŜszego szpitala na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej;
5) transportu medycznego ze szpitala – jeŜeli Ubezpieczony w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub
nagłego zachorowania został hospitalizowany przez okres przekraczający 7 dni, przedstawiciel
Towarzystwa zorganizuje oraz pokryje koszty transportu medycznego ze szpitala do miejsca
ubezpieczenia.

4. O zasadności organizacji oraz pokrycia kosztów świadczenia decyduje lekarz przedstawiciela
Towarzystwa.
§ 36. LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Przedstawiciel Towarzystwa organizuje świadczenia oraz pokrywa koszty, o których mowa w § 35 ust.
3 do wysokości sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, z zastrzeŜeniem postanowień
ust. 2.
2. Górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa stanowią, w granicach sum ubezpieczenia, o których
mowa w ust. 1, kwoty:
1) dla kosztów wizyty lekarskiej określonych w § 35 ust. 3 pkt 1) lit. a) – nie więcej niŜ 1 000,00 PLN na
kaŜdą osobę w rocznym okresie ubezpieczenia oraz nie więcej niŜ jednej wizyty po kaŜdym
nieszczęśliwym wypadku;
2) dla kosztów wizyty lekarskiej określonych w § 35 ust. 3 pkt 1) lit. b) – nie więcej niŜ 100,00 PLN za
kaŜdą wizytę w rocznym okresie ubezpieczenia oraz nie więcej niŜ dwóch wizyt na osobę w rocznym
okresie ubezpieczenia;
3) dla kosztów wizyty pielęgniarki określonych w § 35 ust. 3 pkt 2) – nie więcej niŜ 300,00 PLN na osobę
jednej wizyty w rocznym okresie ubezpieczenia oraz nie więcej niŜ za jednej wizyty po kaŜdym
nieszczęśliwym wypadku lub nagłym zachorowaniu;
4) dla kosztów transportu określonych w § 35 ust. 4 i 5 – łącznie nie więcej niŜ 500,00 PLN w rocznym
okresie ubezpieczenia.
§ 37. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas lub przy okazji organizacji
świadczeń, o których mowa w § 35.
2. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje organizacji oraz pokrycia kosztów usług:
1) wizyty lekarza, transportu medycznego lub innych usług świadczonych za granicą;
2) wizyty lekarza, transportu medycznego lub innych usług w zakresie, w którym przysługują one z tytułu
innego ubezpieczenia, za wyjątkiem powszechnego ubezpieczenia społecznego; ubezpieczenie nie
obejmuje refundacji kosztów usług udzielanych przez publiczną słuŜbę zdrowia.
3. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje kosztów usług powstałych z tytułu lub w następstwie:
1) leczenia niezwiązanego z pomocą medyczną, udzieloną w przypadku nagłego zachorowania lub
nieszczęśliwego wypadku;
2) chorób przewlekłych, psychicznych lub depresji;
3) chorób, z którymi związana była hospitalizacja Ubezpieczonego w ciągu ostatnich sześciu miesięcy
przed zawarciem umowy;
4) fizykoterapii, helioterapii lub zabiegów ze wskazań estetycznych;
5) chorób przenoszonych drogą płciową, chorób wenerycznych, AIDS, wirusa HIV;
6) ciąŜy, za wyjątkiem jednej wizyty lekarskiej oraz związanego z nią niezbędnego transportu do placówki
medycznej;
7) przerywania ciąŜy, sztucznego zapłodnienia lub kaŜdego innego leczenia bezpłodności oraz kosztów
środków antykoncepcyjnych;
8) alkoholizmu lub przebywania pod wpływem alkoholu, uŜywania narkotyków lub środków odurzających
nie przepisanych przez lekarza lub przepisanych przez lekarza, ale stosowanych niezgodnie z jego
zaleceniem;
9) wypadków spowodowanych umyślnie przez Ubezpieczonego lub osobę bliską, w tym skutków
samobójstwa lub usiłowania popełnienia samobójstwa, samookaleczenia przez Ubezpieczonego lub
osobę bliską;
10) epidemii, o których władze poinformowały w środkach masowego przekazu, skaŜeń oraz katastrof
naturalnych;
11) promieniowania radioaktywnego lub jonizującego;
12) wydarzeń, związanych z wojnami domowymi lub o zasięgu międzynarodowym, rozruchami i
niepokojami społecznymi, aktami sabotaŜu oraz zamachami;
13) wypadków wynikających z brania udziału w zakładach, przestępstwach lub bójkach, za wyjątkiem
działania w obronie koniecznej i w stanie wyŜszej konieczności;
14) leczenia przez lekarza będącego członkiem rodziny Ubezpieczonego;
15) szczepień, a takŜe leczenia dentystycznego, urazów niewymagających udzielenia natychmiastowej,

niezbędnej pomocy medycznej;
16) uprawiania sportu jako zawodnik lub uprawiania sportów powietrznych, motorowych, sztuk walki,
wspinaczki górskiej, myślistwa, nurkowania przy uŜyciu specjalistycznego sprzętu oraz innych dyscyplin
sportu uprawianych w warunkach ekstremalnych, np. skoków spadochronowych, skoków bungee,
nurkowania, lotniarstwa, paralotniarstwa, motolotniarstwa lub spływów rzekami górskimi;
17) wypadków wynikających z zabiegów lub leczenia nie uznanego w sposób naukowy i medyczny;
18) niestosowania się Ubezpieczonego do zaleceń lekarza prowadzącego lub lekarza przedstawiciela
Towarzystwa;
19) szkód wyrządzonych Ubezpieczonemu przez członków jego rodziny lub inne osoby ubezpieczone w
ramach tej samej umowy.
4. Ponadto ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:
1) koszty poniesione przez Ubezpieczonego bez uprzedniego powiadomienia i uzyskania zgody
przedstawiciela Towarzystwa nawet wówczas, jeŜeli wysokość poniesionych kosztów mieści się w
granicach limitów odpowiedzialności, chyba Ŝe powiadomienia nie dokonano z powodu siły wyŜszej lub
szczególnych okoliczności; w uzasadnionych przypadkach przedstawiciel Towarzystwa moŜe podjąć
decyzję o zwrocie Ubezpieczonemu poniesionych przez niego kosztów usług objętych ubezpieczeniem do
wysokości kosztów, które przedstawiciel Towarzystwa poniósłby organizując usługę;
2) następstwa zdarzeń, które miały miejsce przed zawarciem umowy.
5. Przedstawiciel Towarzystwa nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niemoŜność wykonania
świadczeń, jeŜeli było to spowodowane strajkami, niepokojami społecznymi, zamieszkami, atakami
terroru, sabotaŜu, wojną (równieŜ domową), skutkami promieniowania radioaktywnego, siłą wyŜszą a
takŜe ograniczeniami w poruszaniu się ludności wprowadzonymi decyzjami władz administracyjnych.
POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ZAKRESÓW UBEZPIECZENIA
§ 38. WYPŁATA ODSZKODOWANIA
1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową Towarzystwo
wszczyna właściwe postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności
zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania oraz w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego
zawiadomienia, powiadamia Ubezpieczającego i Ubezpieczonego o tym fakcie.
2. Ponadto, w tym terminie, Towarzystwo, pisemnie lub drogą elektroniczną, informuje Ubezpieczającego,
Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odszkodowania.
3. Towarzystwo ma obowiązek udostępnić osobom, o których mowa w ust. 2 informacje i dokumenty,
które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności Towarzystwa i wysokości odszkodowania.
4. Osoby te maja prawo wglądu do akt szkodowych i sporządzania na swój koszt odpisów lub kserokopii
dokumentów akt szkodowych, przy czym sposób udostępniania akt szkodowych nie moŜe wiązać się z
nadmiernymi utrudnieniami dla tych osób.
5. Towarzystwo wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy w
wyniku dokonania własnych ustaleń, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.
6. JeŜeli nie umówiono się inaczej, Towarzystwo wypłaci odszkodowanie w ciągu 30 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o szkodzie, pod warunkiem złoŜenia przez Ubezpieczonego rachunku strat
oraz innych niezbędnych dokumentów uzasadniających roszczenie w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia
Towarzystwa o szkodzie.
7. JeŜeli wyjaśnienie w powyŜszym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności
Towarzystwa albo wysokości odszkodowania nie jest moŜliwe, odszkodowanie wypłacane jest w ciągu 14
dni od dnia, w którym przy zachowaniu naleŜytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było moŜliwe.
JednakŜe bezsporna część odszkodowania zostanie wypłacona w terminie 30 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o szkodzie.
8. W razie braku podstaw do wypłaty odszkodowania w całości lub części, Towarzystwo poinformuje o
tym pisemnie Ubezpieczonego w terminach określonych w ust. 6 lub 7, podając okoliczności faktyczne i
podstawę prawną odmowy wypłaty odszkodowania oraz pouczenie o moŜliwości dochodzenia roszczeń
na drodze sądowej.
9. JeŜeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego
ryzyka u dwóch lub więcej Ubezpieczycieli na sumy, które łącznie przewyŜszają jego wartość
ubezpieczeniową, Ubezpieczający nie moŜe Ŝądać świadczenia przenoszącego wysokość szkody. Między
Ubezpieczycielami kaŜdy z nich odpowiada w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma

ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia.
10. Postanowienie ust. 9 nie dotyczy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w Ŝyciu prywatnym, ubezpieczenia home assistance oraz
ubezpieczenia medical assistance.
§ 39. ROSZCZENIA REGRESOWE
1. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczający obowiązany jest zabezpieczyć moŜliwość
dochodzenia przez Towarzystwo roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę.
2. Z dniem zapłaty odszkodowania przez Towarzystwo roszczenie Ubezpieczającego przeciwko osobie
trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na Towarzystwo do wysokości wypłaconego
odszkodowania.
3. JeŜeli wypłacone odszkodowanie pokrywa tylko część szkody, Ubezpieczającemu przysługuje
pierwszeństwo zaspokojenia roszczeń co do pozostałej części szkody.
4. JeŜeli Ubezpieczający skutecznie zrzekł się roszczenia odszkodowawczego w stosunku do sprawcy
szkody w całości lub w części, Towarzystwo moŜe odmówić wypłaty odszkodowania lub je odpowiednio
zmniejszyć. JeŜeli fakt ten zostanie ujawniony po zapłaceniu odszkodowania, Towarzystwo moŜe Ŝądać
zwrotu całości odszkodowania lub jego części.
5. Roszczenie, o którym mowa w ust. 2 nie przechodzi na Towarzystwo, jeŜeli sprawcą szkody jest osoba,
z którą Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba Ŝe sprawca wyrządził
szkodę umyślnie.
6. Ubezpieczający jest zobowiązany do dostarczenia Towarzystwu wszelkich informacji i dokumentów
oraz do umoŜliwienia prowadzenia czynności niezbędnych do skutecznego dochodzenia roszczeń
regresowych.
7. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek przepisy w ustępach poprzedzających stosuje się do
Ubezpieczonego.
§ 40. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zawiadomienia lub oświadczenia składane przez strony w związku z umową, powinny być
dokonywane na piśmie za pokwitowaniem odbioru lub wysyłane listem poleconym.
2. Zawiadomienie o szkodzie Ubezpieczony moŜe zgłosić dzwoniąc na numer telefonu Centrum
Zgłaszania Szkód Towarzystwa podany w dokumencie ubezpieczenia z zastrzeŜeniem ust. 3.
3. Zawiadomienie o szkodzie assistance, Ubezpieczony moŜe zgłosić telefonicznie dzwoniąc na numer
telefonu w Polsce (połączenie bezpłatne) - 0 800 120 053 lub z zagranicy oraz telefonu komórkowego
(połączenie płatne) – (0048) 22 874 34 84.
4. W przypadku jakichkolwiek skarg lub zaŜaleń zgłaszanych przez Ubezpieczonego lub Uprawnionego z
umowy, moŜna je zgłosić do Zarządu Towarzystwa lub do Rzecznika Ubezpieczonych. Towarzystwo jest
zobowiązane w ciągu 30 dni od chwili otrzymania skargi lub zaŜalenia zająć stanowisko w sprawie.
5. Strony zobowiązane są wzajemnie informować się o zmianach swojego adresu zamieszkania lub
siedziby. JeŜeli strona umowy zmieniła adres bądź siedzibę i nie zawiadomiła o tym drugiej strony,
przyjmuje się, Ŝe obowiązek zawiadomienia lub oświadczenia został wypełniony przez wysłanie pisma
pod ostatni znany stronie adres. W takim wypadku strony uznają, Ŝe pismo wywiera skutki prawne po
upływie 14 dni od daty jego wysłania, choćby nie dotarło do adresata.
6. Powództwo o roszczenia wynikające z umów zawartych na podstawie niniejszych OWU moŜna
wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania
lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy.
7. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych OWU ma zastosowanie prawo polskie, a w
szczególności przepisy kodeksu cywilnego i Ustawa o działalności ubezpieczeniowej.
8. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zatwierdzone zostały uchwałą Zarządu BENEFIA Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group nr 1/29/2008 z dnia 1 lipca 2008 r. i obowiązują od dnia 8 lipca
2008 r.

Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Zieliński

Prezes Zarządu
Paweł Bisek

KLAUZULA NR 1
Rozszerzenie zakresu ochrony o ryzyko POWODZI
1. Ustala się, Ŝe z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU Ubezpieczenie eDom oraz po opłaceniu dodatkowej składki, zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej
zostaje rozszerzony o ryzyko powodzi.
2. Ubezpieczenie ryzyka powodzi jest moŜliwe w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia od ognia i
innych zdarzeń losowych w wariancie STANDARDOWYM lub LUKSUSOWYM.
3. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie szkód spowodowanych powodzią powstaje po upływie dwóch
tygodni od zawarcia umowy.
4. Karencja nie ma zastosowania w przypadku kontynuacji umowy.
5. Limit odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku powodzi wynosi na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia:
1) 50% sumy ubezpieczenia mieszkania, domu mieszkalnego lub domu w budowie albo mieszkania,
domu mieszkalnego lub domu w budowie wraz ze stałymi elementami albo stałych elementów mieszkania
lub domu mieszkalnego, 50% sumy ubezpieczenia budowli, budynków i pomieszczeń gospodarczych oraz
50% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych - w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia mienia
od ognia i innych zdarzeń losowych w wariancie STANDARDOWYM;
2) 100% sumy ubezpieczenia mieszkania, domu mieszkalnego lub domu w budowie albo mieszkania,
domu mieszkalnego lub domu w budowie wraz ze stałymi elementami albo stałych elementów mieszkania
lub domu mieszkalnego, 100% sumy ubezpieczenia budowli, budynków i pomieszczeń gospodarczych
oraz 100% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych - w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w wariancie LUKSUSOWYM.
KLAUZULA NR 2
Rozszerzenie zakresu ochrony o ryzyko PRZEPIĘCIA
1. Ustala się, Ŝe z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU –
Ubezpieczenie eDom oraz po opłaceniu dodatkowej składki, zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje
rozszerzony o szkody powstałe w wyniku przepięcia.
2. Ubezpieczenie ryzyka przepięcia jest moŜliwe w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia od ognia i
innych zdarzeń losowych w wariancie STANDARDOWYM lub LUKSUSOWYM.
3. Górną granicą odpowiedzialności Towarzystwa za szkody powstałe w poszczególnych składnikach
mienia stanowi ustalona przez Ubezpieczającego i określona w dokumencie ubezpieczenia suma
ubezpieczenia nie wyŜsza jednak niŜ 20 000,00 PLN.
4. Suma ubezpieczenia dla ryzyka przepięcia nie moŜe być wyŜsza niŜ suma ubezpieczenia mieszkania
lub domu mieszkalnego, mieszkania lub domu mieszkalnego wraz ze stałymi elementami mieszkania lub
domu mieszkalnego, stałych elementów mieszkania lub domu mieszkalnego lub ruchomości domowych
od ognia i innych zdarzeń losowych w zaleŜności od tego, która z tych sum ubezpieczenia jest niŜsza.
5. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w odgromnikach, miernikach,
licznikach, wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, czujnikach elektrycznych, Ŝarówkach,
lampach, oraz częściach ulegających szybkiemu zuŜyciu lub podlegających wielokrotnej, okresowej
wymianie w toku normalnego uŜytkowania.
6. Towarzystwo potrąca z naleŜnego odszkodowania kwotę stanowiącą udział własny Ubezpieczonego w
wysokości 10% wartości szkody, nie mniej jednak niŜ 100,00 PLN.
KLAUZULA NR 3
Rozszerzenie zakresu ochrony o ryzyko AKTÓW TERRORU
1. Ustala się, Ŝe z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU Ubezpieczenie eDom oraz po opłaceniu dodatkowej składki zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej
zostaje rozszerzony o ryzyko aktów terroru, przez które rozumie się zdarzenia określone w § 2 pkt 1)
OWU - Ubezpieczenie eDom.
2. Za akt terroru uwaŜa się równieŜ szkody, straty lub jakiekolwiek koszty bezpośrednio lub pośrednio
poniesione, wynikające lub powstałe w związku z działaniem kontrolującym, zapobiegającym, tłumiącym
lub jakimkolwiek innym sposobem wyraŜenia sprzeciwu wobec aktu terroru.

3. Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko aktów terroru jest moŜliwe w przypadku
zawarcia z Towarzystwem umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w wariancie
LUKSUSOWYM.
4. Towarzystwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek aktów terrorów do wysokości
sumy ubezpieczenia mieszkania lub domu mieszkalnego, mieszkania lub domu mieszkalnego wraz ze
stałymi elementami mieszkania lub domu mieszkalnego albo stałych elementów mieszkania lub domu
mieszkalnego od ognia i innych zdarzeń losowych, nie wyŜszej jednak niŜ 50 000,00 PLN.
5. W toku dowolnego procesu lub innego postępowania, w czasie którego Towarzystwo stwierdzi na
podstawie tej definicji, Ŝe dane straty, szkody, koszty lub wydatki nie są objęte ochroną ubezpieczeniową,
cięŜar udowodnienia, iŜ takie straty, szkody, koszty lub wydatki są objęte ochroną ubezpieczeniową,
spoczywa na Ubezpieczonym.
6. Towarzystwo potrąca z naleŜnego odszkodowania kwotę stanowiącą udział własny Ubezpieczonego w
wysokości 15% wartości szkody, nie mniej jednak niŜ 100,00 PLN.
KLAUZULA NR 4
Rozszerzenie zakresu ochrony o ryzyko SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD
STŁUCZENIA
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Ustala się, Ŝe z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU –
Ubezpieczenie eDom oraz po opłaceniu dodatkowej składki zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej
zostaje rozszerzony o ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia.
2. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia jest moŜliwe w przypadku zawarcia
umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych w wariancie STANDARDOWYM lub
LUKSUSOWYM.
§ 2. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
Przedmiotem ubezpieczenia mogą być nieuszkodzone, zainstalowane na stałe i zgodnie z
przeznaczeniem:
1) szyby zewnętrzne mieszkań, domów mieszkalnych, domów w budowie, budowli, budynków lub
pomieszczeń gospodarczych;
2) luksfery stanowiące element ścian mieszkań lub domów mieszkalnych;
3) szklane lub lustrzane drzwi stanowiące element ścian działowych, bądź wbudowanych na stałe szaf,
zamontowane na stałe lustra lub ceramiczne płyty grzewcze znajdujące się w mieszkaniach lub domach
mieszkalnych.
§ 3. ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Określone w § 2 przedmioty ubezpieczenia są objęte ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych
na skutek ich stłuczenia lub pęknięcia.
2. W granicach sumy ubezpieczenia Towarzystwo pokrywa takŜe koszty ustawienia rusztowań lub drabin
umoŜliwiających wstawienie szyb w przypadku ich stłuczenia lub pęknięcia.
§ 4. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód:
1) polegających na poplamieniu, zmianie barwy, zadrapaniu, porysowaniu lub odpryśnięciu kawałków
powierzchni ubezpieczonych przedmiotów;
2) powstałych podczas transportu, montaŜu, wymiany lub wymontowywania;
3) powstałych w witraŜach.
§ 5. SUMA UBEZPIECZENIA
1. Górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa stanowi ustalona przez Ubezpieczającego i określona w
umowie suma ubezpieczenia, nie wyŜsza jednak niŜ 10 000,00 PLN.
2. Suma ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia nie moŜe być wyŜsza niŜ
suma ubezpieczenia mieszkania, domu mieszkalnego lub domu w budowie, mieszkania, domu
mieszkalnego lub domu w budowie wraz ze stałymi elementami, stałych elementów mieszkania lub domu
mieszkalnego albo ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych.

3. Ustalając sumę ubezpieczenia Ubezpieczający powinien kierować się wartością ubezpieczonych
przedmiotów, uwzględniając koszty montaŜu, demontaŜu i transportu oraz wykonywania napisów, ozdób i
liter według wzorów istniejących w dniu powstania szkody na ubezpieczonych przedmiotach.
4. Wypłata odszkodowania powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia o kwotę wypłaconego
odszkodowania. Za zgodą Towarzystwa moŜna ją przywrócić do poprzedniej wysokości po opłaceniu
dodatkowej składki.
5. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia zawiera się w systemie
ubezpieczenia na pierwsze ryzyko.
§ 6. USTALENIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA
1. Rozmiar szkody ustala się w granicach sumy ubezpieczenia na podstawie cen z dnia ustalenia
odszkodowania przyjmując wartość ubezpieczonych przedmiotów tego samego rodzaju, gatunku,
materiału i wymiarów, według cen zakupu lub kosztów naprawy udokumentowanych rachunkiem, z
uwzględnieniem zakresu rzeczywistych uszkodzeń, niezbędnych kosztów demontaŜu, montaŜu, kosztów
transportu, kosztów wykonania napisów, ozdób i liter według wzorów istniejących w dniu powstania
szkody, kosztów ustawienia rusztowań lub drabin umoŜliwiających wstawienie szyb w przypadku ich
stłuczenia oraz montaŜ i demontaŜ luksferów.
2. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie ma zastosowania zasada proporcji.
3. Odszkodowanie obejmuje:
1) koszty związane z wymianą lub naprawą ubezpieczonych przedmiotów w następstwie ich stłuczenia lub
pęknięcia;
2) koszty wynikłe z zastosowania wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia szkody oraz
zabezpieczenia bezpośrednio zagroŜonego mienia przed szkodą, jeŜeli środki te były właściwe, chociaŜby
okazały się bezskuteczne - w granicach sumy ubezpieczenia;
3) koszty usunięcia pozostałości po szkodzie w granicach do 5% wysokości odszkodowania ponad sumę
ubezpieczenia.
4. Odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej rozmiarowi szkody w granicach sumy
ubezpieczenia.
5. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie uwzględnia się wartości kolekcjonerskiej, zabytkowej lub
pamiątkowej.
6. Towarzystwo potrąca z odszkodowania za przedmioty określone w § 2 pkt 2) i 3) kwotę stanowiącą
udział własny Ubezpieczonego w szkodzie w wysokości 100,00 PLN.
KLAUZULA NR 5
Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko TRZĘSIENIA ZIEMI
1. Ustala się, Ŝe z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU –
Ubezpieczenie eDom oraz po opłaceniu dodatkowej składki, zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej
od ognia i innych zdarzeń losowych w wariancie STANDARDOWYM i LUKSUSOWYM zostaje
rozszerzony o ryzyko trzęsienia ziemi.
2. Za trzęsienie ziemi uwaŜa się wstrząsy skorupy ziemskiej wywołane przemieszczeniami mas skalnych
w głębi Ziemi, wybuchami wulkanów lub zapadaniem się stropów podziemnych jaskiń krasowych.
3. Jeśli Towarzystwo stwierdzi, iŜ powstałe szkody nie wynikają ze zdarzenia zdefiniowanego w ust. 2
cięŜar udowodnienia, iŜ szkody te wynikają ze zdarzenia zdefiniowanego w ust. 2 spoczywa na
Ubezpieczonym.
4. Limit odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku trzęsienia ziemi w okresie ubezpieczenia na
kaŜde zdarzenie (przy czym za zdarzenie rozumie się wszystkie szkody spowodowane trzęsieniem ziemi
w ciągu 168 godzin od chwili wystąpienia pierwszego trzęsienia ziemi) wynosi:
1) w wariancie STANDARDOWYM:
a) 50% sumy ubezpieczenia mieszkania, domu mieszkalnego lub domu w budowie albo mieszkania,
domu mieszkalnego lub domu w budowie wraz ze stałymi elementami, albo stałych elementów
mieszkania lub domu mieszkalnego;
b) 50% sumy ubezpieczenia budowli, budynków lub pomieszczeń gospodarczych;
c) 50% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych.
2) w wariancie LUKSUSOWYM:
a) 100% sumy ubezpieczenia mieszkania, domu mieszkalnego lub domu w budowie albo mieszkania,

domu mieszkalnego lub domu w budowie wraz ze stałymi elementami, albo stałych elementów
mieszkania lub domu mieszkalnego;
b) 100% sumy ubezpieczenia budowli, budynków lub pomieszczeń gospodarczych;
c) 100% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych.
5. Towarzystwo potrąca z odszkodowania kwotę stanowiącą udział własny Ubezpieczonego w wysokości
10% wartości szkody, nie mniej jednak niŜ 500,00 PLN.
KLAUZULA NR 6
UBEZPIECZENIE ROZBOJU POZA MIEJSCEM UBEZPIECZENIA
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Ustala się, Ŝe z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU –
Ubezpieczenie eDom oraz po opłaceniu dodatkowej składki zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej
zostaje rozszerzony o szkody w mieniu Ubezpieczonego powstałe na skutek rozboju dokonanego poza
miejscem ubezpieczenia.
2. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej, o którym mowa w ust. 1 jest moŜliwe wyłącznie w przypadku
spełnienia łącznie następujących warunków:
1) jednoczesnego zawarcia umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz
ubezpieczenia mienia od kradzieŜy z włamaniem i rozboju w wariancie LUKSUSOWYM na okres
ubezpieczenia na czas nie krótszy niŜ jeden rok ;
2) suma ubezpieczenia ruchomości domowych oraz stałych elementów od kradzieŜy z włamaniem i
rabunku wynosi co najmniej 10 000,00 PLN.
§ 2. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
Przedmiotem ubezpieczenia objęte są, będące własnością Ubezpieczonego, wyłącznie następujące
przedmioty:
1) torebka, teczka, neseser, plecak podręczny;
2) portmonetka, portfel, etui na dokumenty;
3) telefon komórkowy;
4) okulary optyczne lub przeciwsłoneczne;
5) odzieŜ wierzchnia, tj. płaszcz, kurtka lub obuwie;
6) bilety okresowe komunikacji publicznej;
7) koszty odtworzenia dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy oraz legitymacji naleŜących do
Ubezpieczonego, jak równieŜ dowodu rejestracyjnego motoroweru, motocykla lub samochodu osobowego
będącego własnością Ubezpieczonego oraz wykorzystywanych do celów prywatnych.
§ 3. ZAKRES I MIEJSCE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe na skutek rozboju poza miejscem ubezpieczenia,
za który uwaŜa się dokonanie lub usiłowanie dokonania zaboru mienia przy uŜyciu lub groźbie uŜycia
przemocy fizycznej wobec Ubezpieczonego albo doprowadzeniu go do stanu nieprzytomności lub
bezbronności niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym.
2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Odpowiedzialność Towarzystwa za szkody powstałe w wyniku rozboju poza miejscem ubezpieczenia
istnieje wyłącznie w przypadku zgłoszenia zdarzenia Policji.
§ 4. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody:
1) powstałe z winy umyślnej lub na skutek raŜącego niedbalstwa Ubezpieczającego, Ubezpieczonego,
osób bliskich, bądź osób, za które którakolwiek z wymienionych osób ponosi odpowiedzialność lub z
którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
2) których przyczyną było spoŜycie przez Ubezpieczonego alkoholu, zaŜycie narkotyków lub innych
środków odurzających;
3) powstałe na skutek usiłowania popełnienia lub popełnienia przez Ubezpieczonego lub osoby bliskie
przestępstwa albo samobójstwa.
2. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za:
1) kradzieŜ kieszonkową;

2) wartości pienięŜne;
3) wyroby z metali lub kamieni szlachetnych, szlachetnych substancji organicznych, pereł, srebrne lub
złote monety, zegarki;
4) odzieŜ inną niŜ określona w § 2 ust. 5);
5) sprzęt elektroniczny, audiowizualny, muzyczny, fotograficzny, z wyjątkiem telefonów komórkowych;
6) przedmioty wytwarzane w ramach prowadzonej działalności chałupniczej;
7) optykę lub broń myśliwską;
8) przedmioty zakupione w dniu powstania zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.
§ 5. SUMA UBEZPIECZENIA
Górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa za szkody powstałe w wyniku rozboju poza miejscem
ubezpieczenia stanowi kwota 1 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
§ 6. LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI
Górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa za szkody powstałe w poszczególnych składnikach mienia
stanowi kwota:
1) dla torebki, teczki, nesesera lub plecaka podręcznego – nie wyŜsza niŜ 500,00 PLN;
2) dla portmonetki, portfela lub etui na dokumenty – nie wyŜsza niŜ 100,00 PLN;
3) dla telefonu komórkowego – nie wyŜsza niŜ 200,00 PLN;
4) dla okularów optycznych lub przeciwsłonecznych – nie wyŜsza niŜ 200,00 PLN;
5) dla odzieŜy wierzchniej – nie wyŜsza niŜ 500,00 PLN;
6) dla kosztów odtworzenia dowodu osobistego, paszportu, legitymacji, prawa jazdy, dowodu
rejestracyjnego samochodu osobowego naleŜącego do Ubezpieczonego – nie wyŜsza niŜ 100,00 PLN;
7) dla kosztu zakupu okresowego biletu komunikacji publicznej – nie wyŜsza niŜ 70,00 PLN.
§ 6. USTALENIE WYSOKOŚCI I WYPŁATA ODSZKODOWANIA
1. Wysokość odszkodowania ustala się według wartości odtworzeniowej (nowej).
2. Wysokość odszkodowania ustala się dla:
1) dowodu osobistego, paszportu, legitymacji, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego motoroweru,
motocykla lub samochodu osobowego naleŜącego do Ubezpieczonego – jako koszt wykonania duplikatów
lub nowych dokumentów;
2) biletów komunikacji publicznej – jako koszt nabycia biletu;
3) pozostałych przedmiotów codziennego uŜytku – jako koszt naprawy lub koszt nabycia nowego
przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju.
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