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OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA – UBEZPIECZENIE eDom

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. Vienna Insurance Group
KRS 11036, S¹d Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydzia³ Gospodarczy KRS
NIP 525-21-66-530, Kapita³ zak³adowy: 61.500.000,00 z³ – op³acony w ca³oœci
ul. Rydygiera 21A, 01-793 Warszawa
tel.: (+48 22) 544 14 70–71, faks: (+48 22) 544 14 74

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia eDom, zwanych
dalej OWU BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. Vienna Insuran-
ce Group, zwane dalej Towarzystwem zawiera umowy ubezpieczenia,
zwane dalej umowami z osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub
jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowoœci prawnej.
2. Umowa mo¿e zostaæ zawarta na cudzy rachunek. W takiej sytuacji
postanowienia niniejszych OWU stosuje siê odpowiednio do osoby, na
rzecz której umowê zawarto.
3. Umowa mo¿e zawieraæ postanowienia dodatkowe lub odmienne od
ustalonych w niniejszych OWU przy czym postanowienia te wymagaj¹
pod rygorem niewa¿noœci formy pisemnej potwierdzaj¹cej ich przyjê-
cie przez strony.
4. W razie wprowadzenia do umowy postanowieñ dodatkowych lub
odmiennych niniejsze OWU maj¹ zastosowanie o tyle, o ile wprowa-
dzone do umowy postanowienia nie stanowi¹ inaczej.

DEFINICJE
§ 2.
W rozumieniu niniejszych OWU, uwa¿a siê za:
1) akt terroru – wszelkie dzia³ania z u¿yciem si³y, przemocy lub groŸby
u¿ycia przemocy przez osobê lub grupê osób dzia³aj¹cych samodziel-
nie lub na rzecz b¹dŸ z ramienia jakiejkolwiek organizacji b¹dŸ rz¹du
w celach politycznych, ekonomicznych, religijnych, ideologicznych lub
podobnych, w³¹czaj¹c zamiar wywarcia wp³ywu na rz¹d b¹dŸ zastra-
szenia spo³eczeñstwa lub jakiejkolwiek jego czêœci;
2) budowle – obiekty budowlane, nie bêd¹ce budynkami ani tymcza-
sowymi obiektami budowlanymi stanowi¹ce ca³oœæ techniczno-u¿ytkow¹
wraz z instalacjami i urz¹dzeniami, przynale¿ne do domu mieszkalne-
go, takie jak: urz¹dzenia techniczne (np. ogrodzenia, œmietniki, chod-
niki, oœwietlenie), sieci uzbrojenia terenu, budowle ziemne (np. baseny,
studnie), budowle sportowe (np. kort tenisowy) oraz obiekty architek-
tury ogrodowej, kultu religijnego i niewielkie obiekty u¿ytkowe s³u¿¹-
ce rekreacji codziennej;
3) budynek gospodarczy – obiekt budowlany przynale¿¹cy do domu
mieszkalnego, trwale zwi¹zany z gruntem wraz z instalacjami i urz¹dze-
niami technicznymi, a tak¿e gara¿e wolnostoj¹ce znajduj¹ce siê na
terenie ubezpieczonej nieruchomoœci lub poza ni¹, które Ubezpieczo-
ny u¿ytkuje na podstawie odpowiedniego tytu³u prawnego;
4) choroba przewlek³a – choroba leczona stale lub okresowo w ci¹gu
24 miesiêcy przed nieszczêœliwym wypadkiem;
5) deszcz nawalny – opady deszczu o wspó³czynniku natê¿enia co
najmniej 4, ustalanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wod-
nej; w przypadku braku stacji pomiarowej tego Instytutu na terenie
obejmuj¹cym miejsce szkody nale¿y braæ pod uwagê stan faktyczny
i rozmiar szkód œwiadcz¹cych wyraŸnie o dzia³aniu deszczu nawal-
nego;
6) dom mieszkalny – obiekt budowlany wolnostoj¹cy albo w zabu-
dowie bliŸniaczej lub szeregowej, jedno- albo wielokondygnacyjny,
trwale zwi¹zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc¹ prze-
gród budowlanych posiadaj¹cy fundamenty i dach wraz z instalacjami
oraz urz¹dzeniami technicznymi, zajmowany przez Ubezpieczonego na
podstawie odpowiedniego tytu³u prawnego;
7) dym – produkt niepe³nego spalania cia³ sta³ych, cieczy i gazów, który
nagle, niezgodnie z przeznaczeniem wydosta³ siê ze znajduj¹cych siê
w miejscu ubezpieczenia urz¹dzeñ paleniskowych, elektrycznych,
grzewczych itp.; definicja obejmuje tak¿e szkody spowodowane przez
dym powsta³y wskutek dzia³ania ognia;

8) fala uderzeniowa – zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego
mienia spowodowane dzia³aniem fali dŸwiêkowej powsta³ej w wyniku
przekroczenia bariery dŸwiêku przez statek powietrzny;
9) grad – opad atmosferyczny sk³adaj¹cy siê z bry³ek lodu;
10) graffiti – rysunki lub napisy wykonane na ubezpieczonym mieniu;
11) huragan – dzia³anie wiatru o prêdkoœci nie mniejszej ni¿ 17,5 m/s
potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej;
w przypadku braku stacji pomiarowej w miejscu szkody nale¿y braæ pod
uwagê stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania œwiadcz¹-
ce wyraŸnie o dzia³aniu huraganu;
12) kradzie¿ z w³amaniem – dokonanie lub usi³owanie dokonania
zaboru mienia z zamkniêtych pomieszczeñ, po uprzednim usuniêciu przy
u¿yciu si³y lub narzêdzi istniej¹cych zabezpieczeñ lub po otworzeniu
wejœcia podrobionym lub dopasowanym kluczem b¹dŸ kluczem orygi-
nalnym, w którego posiadanie sprawca wszed³ wskutek w³amania do
innego pomieszczenia lub w wyniku rozboju;
13) lawina – gwa³towne zsuwanie siê lub staczanie mas œniegu, lodu,
b³ota lub kamieni ze stoków górskich;
14) mieszkanie – samodzielny lokal mieszkalny wraz z instalacjami oraz
urz¹dzeniami technicznymi, trwale wydzielony œcianami w budynku
wielorodzinnym, zajmowany przez Ubezpieczonego na podstawie
odpowiedniego tytu³u prawnego;
15) nadu¿ycie telefonu – uruchomienie na rachunek Ubezpieczone-
go lub osób bliskich impulsów telefonicznych powsta³ych w czasie
kradzie¿y z w³amaniem, z wyj¹tkiem telefonów komórkowych;
16) nieszczêœliwy wypadek – nag³e zdarzenie wywo³ane przyczyn¹
zewnêtrzn¹, w wyniku którego Ubezpieczony, niezale¿nie od swej woli,
dozna³ trwa³ego uszczerbku na zdrowiu, trwa³ego rozstroju zdrowia lub
zmar³;
17) nag³e zachorowanie – powsta³y w sposób nag³y stan chorobo-
wy zagra¿aj¹cy zdrowiu Ubezpieczonego wymagaj¹cy pomocy lekar-
skiej, jednak¿e nie zagra¿aj¹cy ¿yciu i nie wymagaj¹cy œwiadczeñ pogo-
towia ratunkowego;
18) osoba trzecia – ka¿da osoba, która nie jest objêta umow¹ na
podstawie niniejszych OWU;
19) osoby bliskie – osoby pozostaj¹ce we wspólnym gospodarstwie
domowym z Ubezpieczonym;
20) osuniêcie siê ziemi – niespowodowane dzia³alnoœci¹ ludzk¹ osu-
wanie siê ziemi na stokach;
21) pomieszczenia gospodarcze – wydzielone trwa³ymi œcianami
pomieszczenia usytuowane w tym samym budynku, w którym znajduje
siê ubezpieczone mieszkanie, w szczególnoœci piwnica, pralnia, suszar-
nia, wózkownia, strych lub gara¿, które Ubezpieczony zajmuje na
podstawie odpowiedniego tytu³u prawnego; za gara¿ nie uwa¿a siê
miejsca parkingowego znajduj¹cego siê w gara¿u wielostanowiskowym;
22) powódŸ – zalanie terenu na skutek podniesienia siê stanu wody
w korytach wód stoj¹cych lub p³yn¹cych na skutek:
a) nadmiernych opadów atmosferycznych;
b) sp³ywania wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub
falistych;
c) topnienia kry lodowej;
d) tworzenia siê zatorów lodowych.
23) po¿ar – dzia³anie ognia, który przedosta³ siê poza palenisko lub
powsta³ bez paleniska i rozszerzy³ siê o w³asnej sile;
24) przedstawiciel towarzystwa – Europ Assistance Polska S.A.
z siedzib¹ w Warszawie;
25) przepiêcie – nag³e i krótkotrwa³e napiêcie pr¹du, wy¿sze od
znamionowego dla danego urz¹dzenia lub instalacji, które powsta³o na
skutek wy³adowania atmosferycznego w s¹siedztwie miejsca ubezpie-
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czenia, potwierdzonego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej;
26) rozbój – dokonanie lub usi³owanie dokonania zaboru mienia przy
u¿yciu lub groŸbie u¿ycia przemocy fizycznej wobec Ubezpieczonego
lub osób bliskich albo doprowadzeniu ich do stanu nieprzytomnoœci lub
bezbronnoœci niebezpiecznym przedmiotem lub œrodkiem obezw³adnia-
j¹cym; za rozbój uwa¿a siê równie¿ zabór ubezpieczonego mienia
dokonany z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groŸby jej natych-
miastowego u¿ycia wobec Ubezpieczonego lub osoby bliskiej posiada-
j¹cej klucze do mieszkania, domu mieszkalnego, budynku gospodarczego
lub pomieszczenia gospodarczego i zmuszenie jej do otwarcia tych
pomieszczeñ lub otworzenie ich kluczami zrabowanymi;
27) ruchomoœci domowe – nale¿¹ce do Ubezpieczonego lub osób
bliskich:
a) urz¹dzenia domowe, meble, przedmioty i zapasy gospodarstwa
domowego;
b) odzie¿ i inne przedmioty osobistego u¿ytku, w tym odzie¿ ze skór
naturalnych lub futer;
c) sprzêt elektroniczny, audiowizualny, muzyczny, fotograficzny;
d) dzie³a sztuki, antyki, zbiory kolekcjonerskie;
e) wyroby z metali i kamieni szlachetnych, szlachetnych substancji or-
ganicznych, pere³, srebrne i z³ote monety;
f) wartoœci pieniê¿ne;
g) sprzêt turystyczny, sportowy i rehabilitacyjny;
h) rowery, wózki inwalidzkie nie podlegaj¹ce rejestracji, wózki dzie-
ciêce;
i) anteny satelitarne, radiowe i telewizyjne;
j) jeden komplet opon (kó³ wraz z kompletem œrub) sezonowych do
motoroweru, motocykla albo samochodu osobowego wykorzystywa-
ny w celach nie zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹;
k) narzêdzia gospodarcze i urz¹dzenia do uprawy dzia³ki;
l) warsztaty cha³upnicze;
m) przedmioty wytwarzane w ramach prowadzonej dzia³alnoœci cha-
³upniczej;
n) optyka lub broñ myœliwska posiadana przez Ubezpieczonego lub
osoby bliskie na podstawie zezwolenia wydanego przez uprawnione
w³adze pod warunkiem przechowywania jej w sposób zgodny z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami – w wariancie LUKSUSOWYM;
o) mienie ruchome czasowo znajduj¹ce siê u Ubezpieczonego lub osób
bliskich, je¿eli zosta³o u¿yczone lub wypo¿yczone przez organizacjê
spo³eczn¹, sportow¹ lub wypo¿yczalniê, o ile fakt u¿yczenia lub wypo-
¿yczenia zosta³ potwierdzony przez tê jednostkê;
p) zwierzêta domowe, z wyj¹tkiem zwierz¹t przeznaczonych do ho-
dowli lub handlu.
28) rzeczy osobiste goœci – mienie ruchome s³u¿¹ce do u¿ytku oso-
bistego nale¿¹ce do goœci Ubezpieczonego lub osób bliskich, wniesio-
ne do ubezpieczonego mieszkania lub domu mieszkalnego, z wyj¹tkiem
wartoœci pieniê¿nych, sprzêtu elektronicznego, audiowizualnego, foto-
graficznego, komputerowego, wyrobów z metali lub kamieni szlachet-
nych, szlachetnych substancji organicznych, pere³, srebrnych lub z³otych
monet;
29) sta³e elementy – zamontowane oraz wbudowane na sta³e:
a) meble, mebloœcianki, antresole, obudowy instalacji i grzejników, nie
murowane œcianki dzia³owe;
b) drzwi i okna wraz z oszkleniem, zamki, kraty, ¿aluzje lub rolety
antyw³amaniowe;
c) piece i kominki wraz z osprzêtem, grzejniki, podgrzewacze;
d) elementy urz¹dzeñ wodno-kanalizacyjnych (krany, baterie, sp³uczki
itp.);
e) wyposa¿enie kuchni, ³azienki i WC;
f) urz¹dzenia sygnalizacji alarmowej, domofonowej, klimatyzacyjnej,
instalacja antenowa;

g) g³adzie, szpachle œcian i sufitów, pow³oki malarskie œcian i sufitów,
stolarki okiennej i drzwiowej, rur i grzejników;
h) schody, parapety oraz wyk³adziny œcian, sufitów i schodów, w tym
glazura, boazeria i tapety, pod³o¿a i posadzki;
i) punkty œwietlne;
j) wszelkie instalacje natynkowe;
k) si³owniki stanowi¹ce napêd bramy lub drzwi gara¿owych;
l) baterie s³oneczne.
30) szkoda – utrata, uszkodzenie lub zniszczenie mienia (szkoda rze-
czowa) lub uszkodzenie cia³a, rozstrój zdrowia albo œmieræ (szkoda
osobowa);
31) transport medyczny – transport Ubezpieczonego lub osoby bli-
skiej do najbli¿szej placówki medycznej b¹dŸ powrót z niej do miejsca
ubezpieczenia; transport organizowany jest, o ile nie jest konieczna
interwencja pogotowia ratunkowego i o ile stan zdrowia Ubezpieczo-
nego lub osoby bliskiej utrudnia skorzystanie z dostêpnego publiczne-
go lub prywatnego œrodka transportu;
32) trwa³y uszczerbek na zdrowiu – naruszenie sprawnoœci orga-
nizmu polegaj¹ce na trwa³ym uszkodzeniu cia³a lub trwa³ym rozstroju
zdrowia powoduj¹ce upoœledzenie czynnoœci organizmu;
33) Ubezpieczaj¹cy – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadaj¹ca osobowoœci prawnej zawieraj¹ca umowê
oraz zobowi¹zana do op³acenia sk³adki;
34) Ubezpieczony – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadaj¹ca osobowoœci prawnej, na rzecz której
zosta³a zawarta umowa; w ubezpieczeniu nastêpstw nieszczêœliwych
wypadków, ubezpieczeniu odpowiedzialnoœci cywilnej w ¿yciu prywat-
nym, ubezpieczeniu home assistance, ubezpieczeniu medical assistance
oraz klauzulach – osoba fizyczna pozostaj¹ca we wspólnym gospodar-
stwie domowym z Ubezpieczaj¹cym (osob¹ fizyczn¹), na rzecz której
zosta³a zawarta umowa;
35) ubezpieczenie na pierwsze ryzyko – system ubezpieczenia,
w którym suma ubezpieczenia jest ustalana wed³ug wysokoœci przewi-
dywanej maksymalnej straty jaka mo¿e powstaæ na skutek jednego zda-
rzenia objêtego ubezpieczeniem;
36) ubezpieczenie na sumy sta³e – system ubezpieczenia, w któ-
rym suma ubezpieczenia powinna odpowiadaæ ca³kowitej wartoœci
przedmiotu ubezpieczenia;
37) uderzenie pioruna – bezpoœrednie odprowadzenie ³adunku elek-
trycznego z atmosfery do ziemi przez ubezpieczone mienie;
38) uderzenie pojazdu – uszkodzenie b¹dŸ zniszczenie ubezpieczo-
nego mienia spowodowane bezpoœrednim uderzeniem pojazdu mecha-
nicznego nie nale¿¹cego lub nie eksploatowanego przez Ubezpieczo-
nego ani osoby bliskie, z wy³¹czeniem szkód w pojazdach, ich ³adunku,
ulicach i drogach;
39) udzia³ w³asny – okreœlona w dokumencie ubezpieczenia kwota
stanowi¹ca udzia³ Ubezpieczonego w szkodzie, o któr¹ pomniejszane
jest odszkodowanie;
40) upadek statku powietrznego – katastrofa lub przymusowe l¹do-
wanie statku powietrznego lub innego obiektu lataj¹cego, a tak¿e upadek
jego czêœci lub przewo¿onego ³adunku, z wy³¹czeniem zrzutu paliwa;
41) uprawniony – osoba upowa¿niona do odbioru œwiadczenia na
wypadek œmierci Ubezpieczonego; je¿eli Ubezpieczony nie wskaza³
Uprawnionego, œwiadczenie zostanie wyp³acone cz³onkom rodziny
Ubezpieczonego w nastêpuj¹cej kolejnoœci: ma³¿onkowi, dzieciom,
rodzicom, pozosta³ym spadkobiercom w kolejnoœci wynikaj¹cej z dzie-
dziczenia ustawowego;
42) wandalizm – rozmyœlne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczo-
nego mienia przez osoby trzecie;
43) wartoœci pieniê¿ne – krajowe i zagraniczne znaki pieniê¿ne,
papiery wartoœciowe, z wy³¹czeniem kart p³atniczych i kredytowych,
weksli oraz czeków;
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44) wartoœæ odtworzeniowa (nowa) – wartoœæ odpowiadaj¹ca kosz-
tom odtworzenia mienia do stanu nowego, lecz nieulepszonego tj.:
a) dla domów mieszkalnych, budowli lub budynków gospodarczych –
wartoœæ odpowiadaj¹ca kosztom odbudowy domu mieszkalnego, bu-
dowli lub budynków gospodarczych w tym samym miejscu albo ich
remontu z uwzglêdnieniem dotychczasowych wymiarów, materia³ów,
technologii, konstrukcji oraz standardu wykoñczenia;
b) dla mieszkañ lub pomieszczeñ gospodarczych – wartoœæ odpowia-
daj¹ca cenie ich nabycia w tym samym miejscu albo ich remontu
z uwzglêdnieniem dotychczasowych wymiarów, materia³ów, technolo-
gii, konstrukcji oraz standardu wykoñczenia;
c) dla ruchomoœci domowych lub sta³ych elementów – wartoœæ odpo-
wiadaj¹ca kosztom naprawy, wytworzenia lub cenie nabycia nowego
przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych parametrach.
45) wartoœæ rzeczywista – wartoœæ odtworzeniowa (nowa) pomniej-
szona o stopieñ zu¿ycia technicznego;
46) wybuch – zespó³ zjawisk towarzysz¹cych gwa³townej reakcji che-
micznej przebiegaj¹cej ze znacznym wzrostem temperatury i ciœnienia
gazów b¹dŸ rozerwanie œcian zbiornika wype³nionego gazami lub par¹
z gwa³townym wyrównaniem ciœnienia wewnêtrznego i zewnêtrznego;
za spowodowane wybuchem uwa¿a siê równie¿ szkody powsta³e
wskutek implozji w zbiornikach lub aparatach pró¿niowych;
47) zalanie:
a) bezpoœrednie dzia³anie wody lub pary pochodz¹cej z przewodów,
instalacji lub urz¹dzeñ sieci wodoci¹gowej, kanalizacyjnej lub grzewczej,
je¿eli zalanie nast¹pi³o w wyniku awarii tych urz¹dzeñ;
b) cofniêcie siê wody lub œcieków z urz¹dzeñ kanalizacyjnych;
c) bezpoœrednie dzia³anie wody na skutek nieumyœlnego pozostawie-
nia otwartych kranów;
d) spowodowane przez osoby trzecie dzia³anie wody lub innych p³y-
nów, w tym tak¿e podczas prowadzenia akcji gaœniczej;
e) dzia³anie wody lub p³ynów w wyniku awarii pralki automatycznej lub
maszyny do zmywania naczyñ;
f) dzia³anie wody pochodz¹cej z opadów atmosferycznych.
48) zaleganie œniegu lub lodu – bezpoœrednie dzia³anie ciê¿aru
nagromadzonego œniegu b¹dŸ lodu, który przekracza³ dopuszczalne
normy obci¹¿eñ, na elementy konstrukcji dachu lub elementy noœne
ubezpieczonych budynków lub budowli, powoduj¹ce uszkodzenie lub
zniszczenie ubezpieczonego mienia;
49) zapadanie siê ziemi – obni¿enie poziomu terenu z powodu
zawalenia siê naturalnych, pustych przestrzeni w gruncie;
50) zawodnik – osoba uprawiaj¹ca amatorsko sport w ramach pozasz-
kolnych sekcji lub klubów sportowych i jednoczeœnie uczestnicz¹ca
w zawodach lub treningach przygotowuj¹cych do zawodów, a tak¿e oso-
ba uprawiaj¹ca sport w celach zarobkowych;
51) zwierzêta domowe – zwierzêta hodowane amatorsko (hobby-
stycznie) przez Ubezpieczonego lub osoby bliskie w ubezpieczonym
mieszkaniu lub domu mieszkalnym b¹dŸ na terenie posesji, na której
znajduje siê ubezpieczony dom mieszkalny, z wy³¹czeniem zwierz¹t
utrzymywanych w celach hodowlanych, produkcyjnych lub rekreacyj-
nych (np. konie, byd³o, œwinie, owce, kozy, drób, zwierzêta futerko-
we, pszczo³y), a tak¿e zwierz¹t chowanych w celu ich sprzeda¿y.

ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 3.
1. Umowa mo¿e obejmowaæ:
1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeñ losowych;
2) ubezpieczenie mienia od kradzie¿y z w³amaniem i rozboju;
3) ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej w ¿yciu prywatnym;
4) ubezpieczenie nastêpstw nieszczêœliwych 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,
sta³ych elementów mieszkania lub domu mieszkalnego lub ruchomoœci
domowych) od ognia i innych zdarzeñ losowych oraz op³acenie dodat-
kowej sk³adki.
3. W przypadku ka¿dego z ubezpieczeñ, o których mowa w ust. 1 pkt
1) – 4) umowa mo¿e zostaæ zawarta w jednym, wybranym przez
Ubezpieczaj¹cego wariancie ubezpieczenia:
1) PODSTAWOWYM;
2) STANDARDOWYM;
3) LUKSUSOWYM.
4. Dla ka¿dego z ubezpieczeñ, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – 4)
umowa mo¿e zostaæ zawarta w odmiennym wariancie ubezpieczenia.
5. Ubezpieczeniem objête jest mienie znajduj¹ce siê na terenie Rzecz-
pospolitej Polskiej w miejscu okreœlonym w dokumencie ubezpiecze-
nia, z zastrze¿eniem postanowienia § 17 ust. 5.
6. Ruchomoœci domowe wymienione w § 2 pkt 27) ppkt c) – f) oraz
odzie¿ ze skór naturalnych lub futer objête s¹ ochron¹ ubezpieczeniow¹,
je¿eli znajduj¹ siê w ubezpieczonym mieszkaniu lub domu mieszkalnym.
7. Dzie³a sztuki, antyki oraz zbiory kolekcjonerskie objête s¹ ochron¹
ubezpieczeniow¹ pod warunkiem posiadania i przedstawienia wyceny
sporz¹dzonej na koszt Ubezpieczaj¹cego lub Ubezpieczonego przez
rzeczoznawcê lub innego dowodu potwierdzaj¹cego autentycznoœæ
i wartoœæ ubezpieczonych przedmiotów na ka¿de ¿¹danie Towarzystwa.
8. Towarzystwo pokrywa faktycznie poniesione w zwi¹zku z powsta³¹
szkod¹, uzasadnione i udokumentowane koszty:
1) zabezpieczenia bezpoœrednio zagro¿onego przedmiotu przed szkod¹
oraz zastosowania dostêpnych œrodków w celu zmniejszenia szkody,
je¿eli œrodki te by³y w³aœciwe, chocia¿by okaza³y siê bezskuteczne –
w granicach sumy ubezpieczenia;
2) usuniêcia pozosta³oœci po szkodzie – do wysokoœci 5% ustalonej
wysokoœci odszkodowania ponad okreœlon¹ w dokumencie ubezpiecze-
nia sumê ubezpieczenia;
3) transportu i tymczasowego sk³adowania ubezpieczonych ruchomo-
œci domowych – do wysokoœci 20% odszkodowania, nie wiêcej jednak
ni¿ 5 000 z³ oraz w granicach sumy ubezpieczenia.
9. Ubezpieczone mienie objête jest równie¿ w granicach sumy ubez-
pieczenia ochron¹ od szkód powsta³ych w czasie trwania akcji ratow-
niczej prowadzonej w zwi¹zku z wyst¹pieniem zdarzeñ objêtych zakre-
sem ubezpieczenia, z wy³¹czeniem szkód powsta³ych na skutek zagi-
niêcia wartoœci pieniê¿nych, wyrobów z metali lub kamieni szlachetnych,
szlachetnych substancji organicznych, pere³, srebrnych lub z³otych
monet, dzie³ sztuki, antyków, zbiorów kolekcjonerskich, odzie¿y ze skór
naturalnych lub futer.

WY£¥CZENIA GENERALNE
§ 4.
1. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ nie s¹ objête szkody:
1) wyrz¹dzone umyœlnie przez Ubezpieczaj¹cego albo osobê, z któr¹
Ubezpieczaj¹cy pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
2) powsta³e wskutek ra¿¹cego niedbalstwa Ubezpieczaj¹cego chyba, ¿e
zap³ata odszkodowania odpowiada w danych okolicznoœciach wzglêdom
s³usznoœci;
3) których przyczyn¹ by³o spo¿ycie przez Ubezpieczonego lub osoby
bliskie alkoholu, za¿ycie narkotyków lub innych œrodków odurzaj¹cych;
4) powsta³e na skutek usi³owania pope³nienia lub pope³nienia przez
Ubezpieczonego lub osoby bliskie przestêpstwa albo samobójstwa;
5) powsta³e w zwi¹zku z u¿yciem przez Ubezpieczonego lub osoby
bliskie broni palnej;
6) powsta³e wskutek wszelkich nastêpstw wojny, inwazji, wrogich dzia-
³añ obcego pañstwa, dzia³ania o charakterze wojennym (niezale¿nie od
tego czy wojna zosta³a wypowiedziana czy nie), wojny domowej, rebelii,
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rewolucji, powstania, rozruchów, strajku, lokautu, aktów sabota¿u,
zamieszek wewnêtrznych, wojskowego lub cywilnego zamachu stanu,
zorganizowanych dzia³añ lub dzia³añ w z³ym zamiarze osób dzia³aj¹cych
w imieniu lub w powi¹zaniu z organizacjami politycznymi, spisku, kon-
fiskaty, rekwizycji, zajêcia, zniszczenia lub uszkodzenia z nakazu orga-
nów sprawuj¹cych w³adzê;
7) powsta³e wskutek wszelkich nastêpstw reakcji j¹drowej, promienio-
wania j¹drowego lub ska¿enia promieniotwórczego, a tak¿e ska¿enia lub
zanieczyszczenia œrodowiska tj. szkód spowodowanych emisj¹, wyciekiem
lub przenikniêciem do wody, powietrza lub gruntu jakiejkolwiek substancji;
8) górnicze, w rozumieniu prawa górniczego;
9) powsta³e w przedmiotach u¿yczonych lub wypo¿yczonych Ubezpie-
czonemu lub osobom bliskim przez organizacjê spo³eczn¹, sportow¹ lub
wypo¿yczalniê, je¿eli nie znajdowa³y siê w ubezpieczonym mieszkaniu
lub domu mieszkalnym;
10) powsta³e przez powolne dzia³anie temperatury, gazów, wody, pary,
wilgoci, py³u, sadzy, wstrz¹sów lub przez zagrzybienie;
11) powsta³e w obiektach tymczasowych, barakowozach, obiektach
kontenerowych, kioskach, pawilonach sprzeda¿y, namiotach i pow³o-
kach pneumatycznych oraz szklarniach, a tak¿e w mieniu w nich prze-
chowywanym.
2. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek wy³¹czenia odpowie-
dzialnoœci okreœlone w ust. 1 pkt 1) i 2) stosuje siê odpowiednio do
Ubezpieczonego.
3. Ponadto umow¹ nie s¹ objête:
1) srebro, z³oto lub platyna w z³omie lub w sztabkach;
2) kamienie szlachetne, pó³szlachetne, szlachetne substancje organicz-
ne lub per³y nie stanowi¹ce wyrobu u¿ytkowego;
3) akta, dokumenty, rêkopisy, programy i dane komputerowe, karty
p³atnicze oraz kredytowe, weksle oraz czeki;
4) trofea myœliwskie;
5) przedmioty, których iloœæ wskazuje, ¿e przeznaczone s¹ do celów
handlowych;
6) przedmioty s³u¿¹ce dzia³alnoœci gospodarczej, z wyj¹tkiem warsz-
tatów cha³upniczych;
7) zwierzêta utrzymywane w celach hodowlanych, produkcyjnych lub
rekreacyjnych (np. konie, byd³o, œwinie, owce, kozy, drób, zwierzêta
futerkowe, pszczo³y), a tak¿e zwierzêta chowane w celu ich sprzeda¿y.

SUMA UBEZPIECZENIA
§ 5.
Okreœlone przez Ubezpieczaj¹cego sumy ubezpieczenia na ka¿de zda-
rzenie stanowi¹ górn¹ granicê odpowiedzialnoœci Towarzystwa za szko-
dê, z zastrze¿eniem limitów odpowiedzialnoœci za szkody powsta³e
w poszczególnych sk³adnikach mienia oraz postanowieñ § 3 ust. 8 i 9.

SK£ADKA UBEZPIECZENIOWA
§ 6.
1. Wysokoœæ sk³adki za ubezpieczenie ustalana jest na podstawie ta-
ryfy stawek obowi¹zuj¹cej w dniu zawarcia umowy lub w szczególnych
wypadkach na podstawie indywidualnej oceny ryzyka z uwzglêdnieniem
zakresu ubezpieczenia, wysokoœci sum ubezpieczenia i sum gwarancyj-
nych, okresu ubezpieczenia, wysokoœci udzia³u w³asnego, rodzaju za-
stosowanych zabezpieczeñ, dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia
oraz formy p³atnoœci sk³adki.
2. Sk³adka op³acana jest jednorazowo najpóŸniej w dniu poprzedzaj¹-
cym dzieñ oznaczony w umowie jako pocz¹tek okresu ubezpieczenia
chyba, ¿e w dokumencie ubezpieczenia ustalono inny sposób i termin
op³acenia sk³adki.
3. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego p³atnoœæ sk³adki mo¿e byæ roz³o¿o-
na na raty. Terminy p³atnoœci rat oraz ich wysokoœæ s¹ okreœlone w do-
kumencie ubezpieczenia.

4. Za datê zap³aty sk³adki uwa¿a siê datê skutecznego przekazania
œrodków pieniê¿nych na rachunek Towarzystwa.
5. W przypadku zaistnienia szkody Towarzystwu przys³uguje sk³adka za
ca³y okres ubezpieczenia okreœlony w umowie i jest ona wymagalna
w ca³oœci w chwili wyp³aty odszkodowania.
6. W przypadku rozwi¹zania lub odst¹pienia od umowy sk³adka za nie-
wykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi. Wysokoœæ nale¿-
nej do zwrotu sk³adki wyliczana jest proporcjonalnie do d³ugoœci nie-
wykorzystanego okresu ochrony ubezpieczeniowej, przy czym ka¿dy
rozpoczêty dzieñ traktuje siê jako dzieñ wykorzystany.
7. W razie ujawnienia okolicznoœci, która poci¹ga za sob¹ istotn¹ zmianê
prawdopodobieñstwa wypadku, ka¿da ze stron mo¿e ¿¹daæ odpowied-
niej zmiany wysokoœci sk³adki poczynaj¹c od chwili, w której zasz³a ta
okolicznoœæ, nie wczeœniej jednak ni¿ od pocz¹tku bie¿¹cego okresu
ubezpieczenia. W razie zg³oszenia takiego ¿¹dania druga strona mo¿e
w terminie 14 dni wypowiedzieæ umowê ze skutkiem natychmiastowym.

ZAWARCIE UMOWY
§ 7.
1. Umowê zawiera siê na podstawie wniosku Ubezpieczaj¹cego. Wnio-
sek o ubezpieczenie stanowi integraln¹ czêœæ umowy.
2. Zawarcie umowy Towarzystwo potwierdza dokumentem ubezpie-
czenia.
3. Umowê zawiera siê na okres roczny, o ile nie umówiono siê inaczej.
4. Umowê uwa¿a siê za zawart¹ z chwil¹ dorêczenia Ubezpieczaj¹ce-
mu dokumentu ubezpieczenia.
5. Towarzystwo mo¿e zwróciæ siê do Ubezpieczaj¹cego o dodatkowe
informacje, uzale¿niaj¹c zawarcie umowy od ich dostarczenia i treœci
w nich zawartej.
6. Towarzystwo zastrzega sobie prawo dokonania oglêdzin miejsca
ubezpieczenia, je¿eli:
1) suma ubezpieczenia ruchomoœci domowych oraz sta³ych elementów
mieszkania lub domu mieszkalnego albo ruchomoœci domowych oraz
sta³ych elementów domu letniskowego od kradzie¿y z w³amaniem
i rozboju przekracza 100 000 z³;
2) suma ubezpieczenia mieszkania lub domu mieszkalnego albo miesz-
kania lub domu mieszkalnego (domu letniskowego) wraz ze sta³ymi
elementami mieszkania lub domu mieszkalnego (domu letniskowego)
albo sta³ych elementów mieszkania lub domu mieszkalnego od ognia
i innych zdarzeñ losowych przekracza 500 000 z³;
3) przedmiotem ubezpieczenia jest dom mieszkalny lub dom letnisko-
wy o konstrukcji palnej, zaœ:
a) suma ubezpieczenia ruchomoœci domowych oraz sta³ych elementów
domu mieszkalnego (domu letniskowego) od kradzie¿y z w³amaniem
i rozboju przekracza 50 000 z³,
b) suma ubezpieczenia domu mieszkalnego (domu letniskowego) albo
domu mieszkalnego (domu letniskowego) wraz ze sta³ymi elementami
domu mieszkalnego (domu letniskowego) albo sta³ych elementów domu
mieszkalnego od ognia i innych zdarzeñ losowych przekracza 250 000 z³.
7. Za palne uwa¿a siê budynki lub budowle, w których co najmniej
jeden z elementów budowlanych wykonany jest z materia³ów palnych,
takich jak drewno lub p³yty drewnopochodne; za element budowlany
uwa¿a siê ka¿dy element g³ównej konstrukcji noœnej (tj. œciany, s³upy,
podci¹gi lub ramy), stropy, dachy lub stropodachy (za wyj¹tkiem wiêŸ-
by dachowej).
8. Oglêdzin, o których mowa w ust. 6 nie przeprowadza siê w przy-
padku bezszkodowej kontynuacji umowy w Towarzystwie.

POCZ¥TEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŒCI
§ 8.
1. Odpowiedzialnoœæ Towarzystwa rozpoczyna siê od dnia nastêpuj¹-
cego po zawarciu umowy, nie wczeœniej jednak ni¿ od dnia nastêpnego
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po zap³aceniu sk³adki lub jej pierwszej raty chyba, ¿e umówiono siê
inaczej.
2. Je¿eli Towarzystwo ponosi odpowiedzialnoœæ jeszcze przed za-
p³aceniem sk³adki lub jej pierwszej raty, a sk³adka lub jej pierwsza
rata nie zosta³a op³acona w terminie Towarzystwo zastrzega sobie
prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Za
okres, w którym Towarzystwo ponosi³o odpowiedzialnoœæ Ubezpie-
czaj¹cy obowi¹zany jest zap³aciæ sk³adkê. W braku wypowiedzenia
umowy wygasa ona z koñcem okresu, za który przypada³a niezap³a-
cona sk³adka.
3. W razie niezap³acenie w terminie kolejnej raty sk³adki Towarzystwo
wezwie Ubezpieczaj¹cego do jej zap³aty w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania. Nie op³acenie sk³adki w okreœlonym powy¿ej
terminie powoduje ustanie odpowiedzialnoœci Towarzystwa.
4. Odpowiedzialnoœæ Towarzystwa wygasa:
1) wraz z up³ywem okresu na jaki umowa zosta³a zawarta;
2) z chwil¹ wyczerpania siê sumy ubezpieczenia wskutek wyp³aty od-
szkodowania chyba, ¿e umówiono siê inaczej;
3) z chwil¹ odst¹pienia od umowy lub jej rozwi¹zania z powodów
okreœlonych w OWU.
5. W przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa i obowi¹zki
z umowy przechodz¹ na nabywcê, pod warunkiem powiadomienia
Towarzystwa o tym fakcie w ci¹gu 14 dni od dnia przejœcia przed-
miotu ubezpieczenia na nabywcê i uzyskania pisemnej zgody Towa-
rzystwa.
6. W razie przeniesienia praw i obowi¹zków, o których mowa w ust. 5
zbywca odpowiada solidarnie z nabywc¹ za zap³atê sk³adki przy-
padaj¹cej za czas do chwili przejœcia przedmiotu ubezpieczenia na na-
bywcê.
7. Je¿eli prawa, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu nie
zosta³y przeniesione na nabywcê przedmiotu ubezpieczenia, stosunek
ubezpieczenia wygasa z chwil¹ przejœcia przedmiotu ubezpieczenia na
nabywcê.
8. Je¿eli szkoda powsta³a wskutek zdarzenia objêtego zakresem ubez-
pieczenia w okresie, za który sk³adka nie jest op³acona Towarzystwo
jest zwolnione z obowi¹zku wyp³aty odszkodowania.

ODST¥PIENIE OD UMOWY I ROZWI¥ZANIE UMOWY
§ 9.
1. Je¿eli umowa jest zawarta na okres d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy Ubezpie-
czaj¹cy ma prawo odst¹pienia od umowy w terminie 30 dni, a je¿eli
Ubezpieczaj¹cy jest przedsiêbiorc¹ w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy.
2. Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana przez ka¿d¹ ze stron w drodze wy-
powiedzenia w ci¹gu miesi¹ca od daty wyp³aty odszkodowania lub daty
dorêczenia Ubezpieczaj¹cemu odmowy wyp³aty odszkodowania,
z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
3. Towarzystwo mo¿e wypowiedzieæ umowê ze skutkiem natychmia-
stowym z wa¿nych powodów tj.:
1) jeœli Ubezpieczaj¹cy w czasie trwania umowy nie dope³ni obowi¹z-
ku poinformowania Towarzystwa o wszelkich zmianach okolicznoœci,
które mog¹ mieæ lub maj¹ wp³yw na zmianê poziomu ryzyka i o które
Towarzystwo zapytywa³o we wniosku o ubezpieczenie lub w innych
pismach przed zawarciem umowy. Obowi¹zek poinformowania Towa-
rzystwa o wszelkich zmianach okolicznoœci okreœlonych powy¿ej spo-
czywa tak¿e na Ubezpieczonym chyba, ¿e Ubezpieczony nie wie
o zawarciu umowy na jego rachunek;
2) w razie stwierdzenia ra¿¹cych zaniedbañ w zabezpieczeniu przed-
miotu ubezpieczenia.
4. Odst¹pienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczaj¹cego z obowi¹zku
zap³acenia sk³adki za okres, w którym Towarzystwo udziela³a ochrony
ubezpieczeniowej.

OBOWI¥ZKI UBEZPIECZAJ¥CEGO I UBEZPIECZONEGO
§ 10.
1. Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany jest podaæ do wiadomoœci Towarzystwa
wszystkie znane sobie okolicznoœci, o które Towarzystwo zapytywa³o
we wniosku o ubezpieczenie albo przed zawarciem umowy w innych
pismach. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy zawiera umowê przez przedstawiciela,
obowi¹zek ten ci¹¿y równie¿ na przedstawicielu i obejmuje ponadto
okolicznoœci jemu znane. W przypadku zawarcia umowy mimo braku
odpowiedzi na poszczególne pytania, pominiête okolicznoœci uwa¿a siê
za nieistotne.
2. W przypadku wniosku sporz¹dzonego wadliwie albo nie zawieraj¹-
cego wszystkich wymaganych danych, Ubezpieczaj¹cy jest zobowi¹za-
ny na wezwanie Towarzystwa odpowiednio go uzupe³niæ lub wype³niæ
nowy wniosek w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.
3. W czasie trwania umowy Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany jest zg³aszaæ
Towarzystwu wszelkie zmiany okolicznoœci, o których mowa w ust. 1
niezw³ocznie po otrzymaniu o nich wiadomoœci.
4. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialnoœci za skutki okolicznoœci,
które z naruszeniem ustêpów poprzedzaj¹cych nie zosta³y podane do
jego wiadomoœci. Je¿eli do naruszenia ustêpów poprzedzaj¹cych dosz³o
z winy umyœlnej. W razie w¹tpliwoœci przyjmuje siê, ¿e wypadek prze-
widziany umow¹ i jego nastêpstwa s¹ skutkiem okolicznoœci, o których
mowa w zdaniu poprzedzaj¹cym.
5. Przy zawieraniu umowy Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany jest wskazaæ
we wniosku wykaz ruchomoœci domowych ubezpieczonych od kradzie-
¿y z w³amaniem i rozboju, je¿eli wartoœæ poszczególnych przedmiotów
albo przedmiotów stanowi¹cych komplet przekracza 5 000 z³.
6. W czasie trwania umowy Ubezpieczony zobowi¹zany jest do:
1) zg³aszania wszelkich zmian okolicznoœci bêd¹cych podstaw¹ oceny
ryzyka, w szczególnoœci podanych we wniosku o ubezpieczenie, bez-
zw³ocznie po ich zaistnieniu;
2) przestrzegania uzgodnionych z Towarzystwem zaleceñ dodatkowych
oraz terminów ich realizacji, które by³y warunkiem zawarcia lub kon-
tynuacji umowy – w szczególnoœci usuniêcia zagro¿eñ bêd¹cych przy-
czyn¹ powsta³ej w okresie wczeœniejszym szkody;
3) zapewnienia prawid³owego utrzymania i konserwacji ubezpieczone-
go mienia;
4) umo¿liwienia dostêpu do ubezpieczonego mienia osobie upowa¿-
nionej przez Towarzystwo w celu dokonania oceny ryzyka.
7. Podczas nieobecnoœci osób zamieszkuj¹cych mieszkanie/budynek
mieszkalny, w którym znajduje siê ubezpieczone mienie, Ubezpieczo-
ny lub osoba bliska Ubezpieczonemu zobowi¹zani s¹ zabezpieczyæ
mieszkanie/budynek mieszkalny poprzez zamkniêcie wszystkich drzwi
wejœciowych na wszystkie zainstalowane zabezpieczenia oraz poprzez
uruchomienie wszystkich innych zainstalowanych zabezpieczeñ. Wszyst-
kie okna oraz drzwi wychodz¹ce na taras lub balkon winny byæ bez-
wzglêdnie zamkniête.
8. Wszelkie urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce, z tytu³u których udzielono
zni¿ki w sk³adce musz¹ byæ sprawne technicznie i poddawane konser-
wacji co najmniej raz w roku, o ile instrukcje ich u¿ytkowania nie sta-
nowi¹ inaczej.
9. Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany jest powiadomiæ Towarzystwo o zmia-
nie wartoœci przedmiotów ubezpieczenia. W przypadku niedope³nienia
tego obowi¹zku, którego skutkiem bêdzie niedoubezpieczenie przed-
miotów ubezpieczenia, przy wyp³acie odszkodowania zastosowana
zostanie zasada odpowiedzialnoœci proporcjonalnej.
10. W przypadku powstania szkody Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany jest:
1) u¿yæ dostêpnych mu œrodków w celu ratowania przedmiotu ubez-
pieczenia oraz zapobie¿enia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów;
2) niezw³ocznie, nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 2 dni roboczych od zaistnie-
nia szkody lub uzyskaniu informacji o jej zajœciu powiadomiæ Towarzy-
stwo, a w przypadku ubezpieczenia home assistance lub medical assi-
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stance – przedstawiciela Towarzystwa o powstaniu szkody; powiado-
mienie przedstawiciela Towarzystwa powinno nast¹piæ na numery te-
lefonów podane w dokumencie ubezpieczenia;
3) przedstawiæ Towarzystwu wykaz utraconych lub zniszczonych przed-
miotów z podaniem ich iloœci, wartoœci i roku nabycia oraz w miarê
mo¿liwoœci udokumentowaæ ich posiadanie, w szczególnoœci poprzez
przedstawienie dowodu ich nabycia, gwarancji, instrukcji obs³ugi lub fo-
tografii;
4) niezw³ocznie powiadomiæ policjê o ka¿dym wypadku kradzie¿y
z w³amaniem, rozboju, ognia, wybuchu, zaginiêcia ubezpieczonych
przedmiotów podczas zdarzenia losowego objêtego zakresem ubezpie-
czenia lub akcji ratowniczej; zawiadomienie winno zawieraæ wykaz utra-
conych przedmiotów z podaniem ich iloœci i wartoœci;
5) niezw³ocznie powiadomiæ w³aœciciela budynku, administratora, za-
rz¹dcê nieruchomoœci o ka¿dej szkodzie spowodowanej zalaniem ubez-
pieczonego mienia z powodu wydostania siê cieczy z urz¹dzeñ wodno-
kanalizacyjnych i uzyskaæ potwierdzenie zg³oszenia;
6) nie dokonywaæ ani nie dopuœciæ do dokonania ¿adnych zmian
w ubezpieczonych przedmiotach przed przeprowadzeniem oglêdzin
przez osobê upowa¿nion¹ przez Towarzystwo chyba, ¿e:
a) zmiana jest niezbêdna w celu zabezpieczenia ubezpieczonych przed-
miotów po szkodzie albo zmniejszenia jej rozmiaru;
b) oglêdziny nie zosta³y dokonane w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia o szkodzie.
7) stosowaæ siê do zaleceñ Towarzystwa udzielaj¹c informacji i niezbêd-
nych pe³nomocnictw oraz zwolniæ lecz¹cych go lekarzy z obowi¹zku
zachowania tajemnicy lekarskiej oraz udostêpnienia Towarzystwu
dokumentacji jego leczenia;
8) umo¿liwiæ Towarzystwu dokonanie czynnoœci niezbêdnych do usta-
lenia okolicznoœci powstania szkody, zasadnoœci i wysokoœci roszczenia
oraz udzieliæ Towarzystwu wszelkich informacji, dostarczyæ dokumen-
ty oraz umo¿liwiæ prowadzenie wszelkich czynnoœci niezbêdnych do
skutecznego dochodzenia roszczeñ regresowych.
11. Je¿eli poszkodowany w zwi¹zku ze zdarzeniem objêtym ubezpie-
czeniem odpowiedzialnoœci cywilnej w ¿yciu prywatnym dochodzi
swoich roszczeñ bezpoœrednio wobec Ubezpieczonego lub osób bliskich
lub je¿eli wobec nich wszczête zosta³o postêpowanie przygotowawcze,
Ubezpieczony zobowi¹zany jest niezw³ocznie poinformowaæ o tym
Towarzystwo.

USTALENIE WYSOKOŒCI ODSZKODOWANIA
§ 11.
1. Wysokoœæ odszkodowania ustala siê:
1) dla mieszkañ, domów mieszkalnych, budowli, budynków lub pomiesz-
czeñ gospodarczych, sta³ych elementów mieszkania, domu mieszkalnego,
budowli, budynków lub pomieszczeñ gospodarczych ubezpieczonych od
ognia i innych zdarzeñ losowych – wed³ug wartoœci odtworzeniowej (nowej);
2) dla ruchomoœci domowych ubezpieczonych od ognia i innych zda-
rzeñ losowych, z zastrze¿eniem postanowieñ pkt 4), 5), 6) i 7) – we-
d³ug wartoœci odtworzeniowej (nowej);
3) dla ruchomoœci domowych oraz sta³ych elementów mieszkania,
domu mieszkalnego, budowli, budynków lub pomieszczeñ gospodar-
czych ubezpieczonych od kradzie¿y z w³amaniem i rozboju, z zastrze-
¿eniem postanowieñ pkt 4), 5), 6) i 7):
a) w wariacie PODSTAWOWYM – wed³ug wartoœci rzeczywistej;
b) w wariancie STANDARDOWYM lub LUKSUSOWYM – wed³ug
wartoœci odtworzeniowej (nowej).
4) dla wyrobów z metali lub kamieni szlachetnych, szlachetnych sub-
stancji organicznych lub pere³ – wed³ug kosztów naprawy lub wytwo-
rzenia albo ceny nabycia;
5) dla z³otych lub srebrnych monet – wed³ug wartoœci z³omu chyba,
¿e monety te stanowi¹ prawny œrodek p³atniczy, a ich nominalna war-

toœæ jest wy¿sza od wartoœci z³omu; wówczas przyjmuje siê wartoœæ
nominaln¹ tych monet;
6) dla dzie³ sztuki, antyków i zbiorów kolekcjonerskich – wed³ug kosz-
tów naprawy lub ceny nabycia;
7) dla wartoœci pieniê¿nych – wed³ug wartoœci nominalnej (wartoœæ
nominaln¹ waluty obcej przelicza siê na PLN wed³ug œredniego kursu
NBP obowi¹zuj¹cego w dniu powstania szkody);
8) dla przedmiotów ubezpieczonych od aktów wandalizmu w warian-
cie STANDARDOWYM lub LUKSUSOWYM – wed³ug wartoœci odtwo-
rzeniowej (nowej).
2. W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeñ losowych, ubezpiecze-
niu od kradzie¿y z w³amaniem i rozboju lub ubezpieczeniu odpowie-
dzialnoœci cywilnej w ¿yciu prywatnym za szkodê rzeczow¹ Towarzy-
stwo potr¹ca z nale¿nego odszkodowania kwotê 200 z³ stanowi¹c¹
udzia³ w³asny Ubezpieczonego, z zastrze¿eniem postanowienia ust. 5.
3. Udzia³ w³asny, o którym mowa w ust. 2 mo¿e zostaæ wykupiony po
op³aceniu dodatkowej sk³adki, z zastrze¿eniem postanowienia ust. 5.
4. Udzia³ w³asny, o którym mowa w ust. 2 mo¿e zostaæ podwy¿szony
do kwoty 700 z³ z zastosowaniem zni¿ki sk³adki.
5. W przypadku rozszerzenia zakresu ochrony o ryzyka dodatkowe
okreœlone w klauzulach maj¹cych zastosowanie do umowy zastosowa-
nie maj¹ udzia³y w³asne w wysokoœci okreœlonej w odpowiednich klau-
zulach bez mo¿liwoœci ich zniesienia.
6. Wysokoœæ odszkodowania za naprawê uszkodzonych przedmiotów
ustala siê wed³ug œrednich cen obowi¹zuj¹cych w zak³adach us³ugowych
lub na podstawie rachunków za naprawê pod warunkiem przed³o¿enia
ich Towarzystwu w terminie 3 miesiêcy od dnia powstania szkody.
7. Rachunek napraw powinien obejmowaæ zakres uszkodzeñ przyjêtych
w protokole szkody oraz podlega weryfikacji przez Towarzystwo.
8. Je¿eli uszkodzone przedmioty:
1) mog¹ byæ nadal wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem –
w przypadku niemo¿noœci ich naprawy wysokoœæ odszkodowania usta-
la siê procentowo;
2) nie mog¹ byæ nadal wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem
– wysokoœæ odszkodowania ustala siê na podstawie dowodu ich posia-
dania, a w razie braku udokumentowania ich posiadania – na podsta-
wie œrednich cen nabycia przedmiotów o tych samych lub zbli¿onych
parametrach.
9. Je¿eli zniszczony, uszkodzony lub utracony przedmiot stanowi³ czêœæ
sk³adow¹ kompletu lub zestawu, a pozosta³e elementy mog¹ byæ nadal
wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, odszkodowanie ustala
siê procentowo z uwzglêdnieniem wartoœci przedmiotów, które mog¹
byæ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
10. Je¿eli posiadanie utraconych przedmiotów nie zostanie udokumen-
towane, wysokoœæ odszkodowania ustalona zostanie wed³ug œrednich
cen nabycia przedmiotów o tych samych lub zbli¿onych parametrach.
11. Wszelkie dokumenty dotycz¹ce zaistnia³ej szkody podlegaj¹ wery-
fikacji przez Towarzystwo.
12. Przy ustalaniu wysokoœci odszkodowania nie uwzglêdnia siê:
1) wartoœci kolekcjonerskiej, naukowej, zabytkowej, numizmatycznej,
amatorskiej oraz osobistych upodobañ;
2) kosztów wynikaj¹cych z braku czêœci zamiennych lub innych mate-
ria³ów niezbêdnych dla przywrócenia stanu istniej¹cego przed powsta-
niem szkody.
13. Wysokoœæ odszkodowania pomniejsza siê o procent udzielonej
zni¿ki za zastosowanie dodatkowych zabezpieczeñ, je¿eli nie zadzia³a³y
one w chwili powstania zdarzenia, które spowodowa³o szkodê lub
o procent udzielonej zni¿ki za przebieg ubezpieczenia, je¿eli Ubezpie-
czaj¹cy poda³ przy zawarciu umowy niezgodne z prawd¹ dane dotycz¹ce
dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia.
14. Je¿eli przed naprawieniem uszkodzonego mienia wyst¹pi³a kolejna
szkoda w tym samym przedmiocie ubezpieczenia, wysokoœæ odszko-
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dowania ustala siê w wysokoœci ró¿nicy pomiêdzy kwot¹ odszkodowa-
nia ju¿ ustalonego, a odszkodowania nale¿nego za kolejn¹ szkodê.
15. Je¿eli po wyp³acie odszkodowania Ubezpieczony odzyska³ utraco-
ne przedmioty Towarzystwo mo¿e za¿¹daæ zwrotu wyp³aconego za te
przedmioty odszkodowania albo przeniesienia praw do tych przedmio-
tów na Towarzystwo.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEÑ
LOSOWYCH

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
§ 12.
1. W zale¿noœci od wybranego przez Ubezpieczaj¹cego wariantu przed-
miot ubezpieczenia stanowi¹ okreœlone w dokumencie ubezpieczenia:
1) w wariancie PODSTAWOWYM:
a) mieszkanie lub dom mieszkalny albo mieszkanie lub dom mieszkal-
ny wraz ze sta³ymi elementami mieszkania lub domu mieszkalnego albo
sta³e elementy mieszkania lub domu mieszkalnego;
b) ruchomoœci domowe okreœlone w § 2 pkt 27) ppkt a), b), c), f)
znajduj¹ce siê w mieszkaniu lub domu mieszkalnym.
2) w wariancie STANDARDOWYM lub LUKSUSOWYM:
a) mieszkanie lub dom mieszkalny albo mieszkanie lub dom mieszkal-
ny wraz ze sta³ymi elementami mieszkania lub domu mieszkalnego albo
sta³e elementy mieszkania lub domu mieszkalnego;
b) budowle wraz ze sta³ymi elementami budowli;
c) budynki lub pomieszczenia gospodarcze wraz ze sta³ymi elementa-
mi budynków lub pomieszczeñ gospodarczych;
d) ruchomoœci domowe znajduj¹ce siê w mieszkaniu lub domu miesz-
kalnym oraz budynkach lub pomieszczeniach gospodarczych.
2. W wariancie STANDARDOWYM lub LUKSUSOWYM ochron¹ ubez-
pieczeniow¹ objête s¹ szkody powsta³e w ruchomoœciach domowych
na skutek zdarzeñ, o których mowa w §13 ust. 1 podczas przeprowadz-
ki dokonywanej przez przedsiêbiorstwo zajmuj¹ce siê przewozem
mienia, z zastrze¿eniem postanowienia §14 ust. 2.
3. Ponadto w wariancie LUKSUSOWYM ochron¹ ubezpieczeniow¹
objête s¹ szkody:
1) spowodowane wyciekiem wody z ³ó¿ka wodnego lub akwarium;
2) w rzeczach osobistych goœci;
3) w produktach przechowywanych w lodówkach lub zamra¿arkach
powsta³e na skutek rozmro¿enia spowodowanego zak³óceniami w ich
funkcjonowaniu lub w dostawach pr¹du wywo³anymi zdarzeniami
objêtymi ochron¹ ubezpieczeniow¹.
4. Towarzystwo zwraca w ramach odszkodowania uzasadnione oko-
licznoœciami danego zdarzenia oraz udokumentowane koszty odtworze-
nia dowodów osobistych, paszportów, praw jazdy oraz legitymacji na-
le¿¹cych do Ubezpieczonego lub osób bliskich, jak równie¿ dowodów
rejestracyjnych motorowerów, motocykli lub samochodów osobowych
bêd¹cych w³asnoœci¹ Ubezpieczonego lub osób bliskich oraz wykorzy-
stywanych do celów prywatnych – w wariancie STANDARDOWYM lub
LUKSUSOWYM.

ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 13.
1. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ objête s¹ szkody powsta³e na skutek:
1) deszczu nawalnego;
2) dymu;
3) fali uderzeniowej;
4) gradu;
5) huraganu;
6) lawiny;
7) osuniêcia siê ziemi;
8) po¿aru;

9) uderzenia pioruna;
10) uderzenia pojazdu;
11) upadku statku powietrznego;
12) wybuchu;
13) zalania;
14) zalegania œniegu lub lodu;
15) zapadania siê ziemi.
2. Ponadto zakresem ochrony ubezpieczeniowej objête s¹ szkody po-
wsta³e na skutek:
1) upadku drzew z przyczyn innych ni¿ okreœlone w ust. 1;
2) zamarzniêcia wody w instalacjach lub urz¹dzeniach znajduj¹cych siê
w mieszkaniu lub domu mieszkalnym.
3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje równie¿ usuniêcie przyczyn
awarii instalacji znajduj¹cej siê w mieszkaniu, domu mieszkalnym, bu-
dowlach, budynkach lub pomieszczeniach gospodarczych pod warun-
kiem, ¿e instalacja nale¿y do Ubezpieczonego lub osób bliskich oraz jest
objêta ubezpieczeniem.
4. Po op³aceniu dodatkowej sk³adki ochron¹ ubezpieczeniow¹ mog¹
zostaæ objête szkody powsta³e na skutek
1) w wariancie STANDARDOWYM:
a) powodzi;
b) przepiêcia;
c) trzêsienia ziemi;
d) wandalizmu.
2) w wariancie LUKSUSOWYM:
a) powodzi;
b) przepiêcia;
c) trzêsienia ziemi;
d) wandalizmu;
e) aktów terroru.

WY£¥CZENIA ODPOWIEDZIALNOŒCI
§ 14.
1. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w § 4 ochron¹
ubezpieczeniow¹ nie s¹ objête szkody:
1) powsta³e w budynkach lub budowlach wzniesionych niezgodnie
z prawem budowlanym lub bez wymaganego pozwolenia na budowê
b¹dŸ przeznaczonych do rozbiórki;
2) powsta³e w zwi¹zku z prowadzeniem budowy lub przebudowy
ubezpieczonego mieszkania, domu mieszkalnego, budowli, budynków
lub pomieszczeñ gospodarczych, je¿eli na prowadzenie prac budowla-
nych wymagane by³o uzyskanie pozwolenia na budowê;
3) powsta³e w wyniku wad konstrukcyjnych lub zastosowania wadli-
wych b¹dŸ niew³aœciwych materia³ów budowlanych, je¿eli za budowê,
rozbudowê, przebudowê, monta¿ lub remont odpowiedzialny jest
Ubezpieczony lub osoby bliskie;
4) powsta³e w budowlach lub budynkach gospodarczych wchodz¹cych
w sk³ad gospodarstwa rolnego lub w budynkach mieszkalnych stano-
wi¹cych jedn¹ bry³ê z budynkami gospodarczymi wchodz¹cymi w sk³ad
gospodarstwa rolnego;
5) spowodowane eksplozj¹ materia³ów wybuchowych wywo³an¹
w innym celu ni¿ kradzie¿ z w³amaniem, rozbój lub akt wandalizmu;
6) powsta³e w czasie eksploatacji aparatów lub urz¹dzeñ na skutek
dzia³ania pr¹du elektrycznego o niew³aœciwych parametrach chyba, ¿e
dzia³anie pr¹du spowodowa³o po¿ar;
7) powsta³e na skutek upadku drzew, je¿eli zosta³ zaniedbany obowi¹zek
konserwacji drzewa spoczywaj¹cy na Ubezpieczonym lub osobach bliskich;
8) powsta³e na skutek zamarzniêcia wody w instalacjach znajduj¹cych
siê w budynkach, budowlach lub pomieszczeniach gospodarczych;
9) powsta³e na skutek zamarzniêcia wody w instalacjach znajduj¹cych
siê w mieszkaniach lub domach mieszkalnych, je¿eli ich instalacja grzew-
cza zosta³a wy³¹czona przez Ubezpieczonego lub osoby bliskie;
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10) powsta³e na skutek osiadania gruntu;
11) spowodowane deszczem nawalnym, gradem lub œniegiem, który
przedosta³ siê do ubezpieczonego mieszkania, domu mieszkalnego,
budynku, budowli lub pomieszczenia gospodarczego przez nie zamkniê-
te okna, drzwi lub inne otwory techniczne;
12) powsta³e na skutek zawilgocenia mieszkania, domu mieszkalnego,
budynku, budowli lub pomieszczenia gospodarczego z powodu nie-
szczelnoœci urz¹dzeñ wodno-kanalizacyjnych, instalacji grzewczych lub
urz¹dzeñ odprowadzaj¹cych wodê z dachów (rur spustowych i rynien),
je¿eli spowodowane zosta³y zaniedbaniem spoczywaj¹cego na Ubezpie-
czonym lub osobach bliskich obowi¹zku konserwacji;
13) powsta³e na skutek przenikania wód gruntowych;
14) powsta³e na skutek przenikania wód opadowych przedostaj¹cych
siê przez dach, œciany, okna lub inne otwory techniczne na skutek nie
przeprowadzenia konserwacji tych elementów budynku, je¿eli spowo-
dowane zosta³y zaniedbaniem spoczywaj¹cego na Ubezpieczonym lub
osobach bliskich obowi¹zku konserwacji;
15) powsta³e w ruchomoœciach domowych znajduj¹cych siê na balko-
nach, tarasach lub loggiach, za wyj¹tkiem balkonów, tarasów lub loggi
zabudowanych;
16) w wyrobach z metali lub kamieni szlachetnych, szlachetnych sub-
stancji organicznych lub pere³, srebrnych lub z³otych monetach, war-
toœciach pieniê¿nych, dzie³ach sztuki, antykach, zbiorach kolekcjoner-
skich, odzie¿y ze skór naturalnych lub futer znajduj¹cych siê w miesz-
kaniu lub domu mieszkalnym wynajmowanym osobom trzecim;
17) powsta³e na skutek nie naprawienia wczeœniejszej szkody;
18) powsta³e na skutek prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w ubez-
pieczonym mieszkaniu, domu mieszkalnym, budowli, budynku lub
pomieszczeniu gospodarczym, o ile nie umówiono siê inaczej;
19) powsta³e w wyniku powodzi, przepiêcia, trzêsienia ziemi, wanda-
lizmu lub aktów terroru, o ile nie umówiono siê inaczej.
2. W przypadku ubezpieczenia ruchomoœci domowych podczas prze-
prowadzki ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powsta³ych
w sprzêcie elektronicznym, audiowizualnym, muzycznym lub fotogra-
ficznym, w dzie³ach sztuki, antykach, zbiorach kolekcjonerskich, wyro-
bach z metali lub kamieni szlachetnych, szlachetnych substancji orga-
nicznych lub pere³, w srebrnych lub z³otych monetach, w wartoœciach
pieniê¿nych, odzie¿y ze skór naturalnych lub futer, dokumentach nale-
¿¹cych do Ubezpieczonego lub osób bliskich, optyce lub broni myœliw-
skiej, noœnikach danych lub zwierzêtach domowych.
3. W przypadku ubezpieczenia od wandalizmu ochrona ubezpieczenio-
wa nie obejmuje szkód powsta³ych:
1) z winy najemcy mieszkania, domu mieszkalnego, budowli, budynku
lub pomieszczenia gospodarczego;
2) w si³ownikach stanowi¹cych napêd bramy wjazdowej na teren ubez-
pieczonej nieruchomoœci, je¿eli zosta³y zamontowane w sposób umo¿-
liwiaj¹cy ich zniszczenie z zewn¹trz bez u¿ycia si³y lub narzêdzi;
3) na skutek graffiti wykonanego na murach, ogrodzeniach lub œcianach
zewnêtrznych.

SUMA UBEZPIECZENIA
§ 15.
1. Sumy ubezpieczenia dla mieszkania lub domu mieszkalnego albo
mieszkania lub domu mieszkalnego wraz ze sta³ymi elementami miesz-
kania lub domu mieszkalnego, albo sta³ych elementów mieszkania lub
domu mieszkalnego, dla budowli, budynków lub pomieszczeñ gospo-
darczych lub dla ruchomoœci domowych ustala siê wed³ug wartoœci
odtworzeniowej (nowej).
2. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeñ losowych zawiera siê
w systemie ubezpieczenia na sumy sta³e.
3. Je¿eli przedmiotem ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeñ loso-
wych s¹ jedynie sta³e elementy mieszkania lub domu mieszkalnego

górn¹ granic¹ odpowiedzialnoœci Towarzystwa za szkody powsta³e
w ubezpieczonych sta³ych elementach mieszkania lub domu mieszkal-
nego stanowi okreœlona w dokumencie ubezpieczenia suma ubezpie-
czenia.
4. Je¿eli suma ubezpieczenia jest ni¿sza od wartoœci przedmiotu ubez-
pieczenia w dniu powstania szkody (niedoubezpieczenie), wysokoœæ
odszkodowania ulega zmniejszeniu w takiej proporcji, w jakiej suma
ubezpieczenia tego przedmiotu pozostaje do jego wartoœci w dniu
powstania szkody (zasada proporcji).
5. Zasady proporcji, o której mowa w ust. 4 nie stosuje siê, je¿eli
wartoœæ ubezpieczonego mienia nie przekracza 120% zadeklarowanej
sumy ubezpieczenia oraz przy ubezpieczeniu na pierwsze ryzyko.

LIMITY ODPOWIEDZIALNOŒCI
§ 16.
Górn¹ granicê odpowiedzialnoœci Towarzystwa za szkody powsta³e
w poszczególnych sk³adnikach mienia, w granicach sum ubezpieczenia,
stanowi kwota:
1) w wariancie PODSTAWOWYM:
a) dla sta³ych elementów mieszkania lub domu mieszkalnego – 40%
sumy ubezpieczenia mieszkania lub domu mieszkalnego ze sta³ymi
elementami od ognia i innych zdarzeñ losowych;
b) dla wyrobów z metali lub kamieni szlachetnych, szlachetnych sub-
stancji organicznych lub pere³, srebrnych lub z³otych monet – 20% sumy
ubezpieczenia ruchomoœci domowych od ognia i innych zdarzeñ loso-
wych, nie wiêcej jednak ni¿ 10 000 z³;
c) dla wartoœci pieniê¿nych – 5% sumy ubezpieczenia ruchomoœci domo-
wych od ognia innych zdarzeñ losowych, nie wiêcej jednak ni¿ 500 z³;
d) dla odzie¿y ze skór naturalnych lub futer – 10% sumy ubezpiecze-
nia ruchomoœci domowych od ognia i innych zdarzeñ losowych, nie
wiêcej jednak ni¿ 2 500 z³.
2) w wariancie STANDARDOWYM:
a) dla sta³ych elementów mieszkania lub domu mieszkalnego – 50%
sumy ubezpieczenia mieszkania lub domu mieszkalnego ze sta³ymi
elementami od ognia i innych zdarzeñ losowych, z zastrze¿eniem
postanowienia ppkt k);
b) dla sta³ych elementów budowli, budynków lub pomieszczeñ gospo-
darczych – 50% sumy ubezpieczenia budowli, budynków lub pomiesz-
czeñ gospodarczych ze sta³ymi elementami od ognia i innych zdarzeñ
losowych;
c) dla wyrobów z metali lub kamieni szlachetnych, szlachetnych sub-
stancji organicznych lub pere³, srebrnych lub z³otych monet – 30% sumy
ubezpieczenia ruchomoœci domowych od ognia i innych zdarzeñ loso-
wych, nie wiêcej jednak ni¿ 20 000 z³;
d) dla dzie³ sztuki, antyków lub zbiorów kolekcjonerskich – 30% sumy
ubezpieczenia ruchomoœci domowych od ognia i innych zdarzeñ loso-
wych, nie wiêcej jednak ni¿ 20 000 z³;
e) dla wartoœci pieniê¿nych – 5% sumy ubezpieczenia ruchomoœci
domowych od ognia innych zdarzeñ losowych, nie wiêcej jednak ni¿
1 000 z³;
f) dla odzie¿y ze skór naturalnych lub futer – 15% sumy ubezpiecze-
nia ruchomoœci domowych od ognia i innych zdarzeñ losowych, nie
wiêcej jednak ni¿ 5 000 z³;
g) dla kosztów odtworzenia dowodów osobistych, paszportów, praw
jazdy oraz legitymacji nale¿¹cych do Ubezpieczonego lub osób bliskich,
jak równie¿ dowodów rejestracyjnych motorowerów, motocykli lub
samochodów osobowych bêd¹cych w³asnoœci¹ Ubezpieczonego lub
osób bliskich oraz wykorzystywanych do celów prywatnych – nie wiêcej
jednak ni¿ 500 z³;
h) dla ruchomoœci domowych znajduj¹cych siê w budowlach, budyn-
kach lub pomieszczeniach gospodarczych – 10% sumy ubezpieczenia
ruchomoœci domowych od ognia i innych zdarzeñ losowych;
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i) dla szkód powsta³ych podczas przeprowadzki – nie wiêcej ni¿ 10%
sumy ubezpieczenia ruchomoœci domowych od ognia i innych zdarzeñ
losowych;
j) dla mieszkania, domu mieszkalnego, budowli, budynków lub pomiesz-
czeñ gospodarczych ubezpieczonych od wandalizmu – nie wiêcej ni¿
2 500 z³, z zastrze¿eniem postanowienia ppkt k);
k) dla si³owników stanowi¹cych napêd bramy lub drzwi gara¿owych –
nie wiêcej ni¿ 2 500 z³.
3) w wariancie LUKSUSOWYM:
a) dla sta³ych elementów mieszkania lub domu mieszkalnego – 60%
sumy ubezpieczenia mieszkania lub domu mieszkalnego ze sta³ymi
elementami od ognia i innych zdarzeñ losowych, z zastrze¿eniem
postanowienia ppkt n);
b) dla sta³ych elementów budowli, budynków lub pomieszczeñ gospodar-
czych – 60% sumy ubezpieczenia budowli, budynków lub pomieszczeñ
gospodarczych ze sta³ymi elementami od ognia i innych zdarzeñ losowych;
c) dla wyrobów z metali lub kamieni szlachetnych, szlachetnych sub-
stancji organicznych lub pere³, srebrnych lub z³otych monet – 40% sumy
ubezpieczenia ruchomoœci domowych od ognia i innych zdarzeñ loso-
wych, nie wiêcej jednak ni¿ 30 000 z³;
d) dla dzie³ sztuki, antyków lub zbiorów kolekcjonerskich – 40% sumy
ubezpieczenia ruchomoœci domowych od ognia i innych zdarzeñ loso-
wych, nie wiêcej jednak ni¿ 30 000 z³;
e) dla optyki lub broni myœliwskiej – 20% sumy ubezpieczenia rucho-
moœci domowych od ognia i innych zdarzeñ losowych, nie wiêcej jed-
nak ni¿ 10 000 z³;
f) dla wartoœci pieniê¿nych – 10% sumy ubezpieczenia ruchomoœci domo-
wych od ognia i innych zdarzeñ losowych, nie wiêcej jednak ni¿ 4 000 z³;
g) dla odzie¿y ze skór naturalnych lub futer – 20% sumy ubezpiecze-
nia ruchomoœci domowych od ognia i innych zdarzeñ losowych, nie
wiêcej jednak ni¿ 10 000 z³;
h) dla kosztów odtworzenia dowodów osobistych, paszportów, praw jazdy
oraz legitymacji nale¿¹cych do Ubezpieczonego lub osób bliskich, jak
równie¿ dowodów rejestracyjnych motorowerów, motocykli lub samocho-
dów osobowych bêd¹cych w³asnoœci¹ Ubezpieczonego lub osób bliskich
oraz wykorzystywanych do celów prywatnych – nie wiêcej ni¿ 1 500 z³;
i) dla ruchomoœci domowych znajduj¹cych siê w budowlach, budynkach
lub pomieszczeniach gospodarczych – 15% sumy ubezpieczenia rucho-
moœci domowych od ognia i innych zdarzeñ losowych;
j) dla szkód powsta³ych podczas przeprowadzki – nie wiêcej ni¿ 20%
sumy ubezpieczenia ruchomoœci domowych od ognia i innych zdarzeñ
losowych;
k) dla szkód w rzeczach osobistych goœci – nie wiêcej ni¿ 1 000 z³;
l) dla szkód w produktach przechowywanych w lodówkach lub zamra-
¿arkach powsta³ych na skutek rozmro¿enia spowodowanego zak³óceniami
w ich funkcjonowaniu lub w dostawach pr¹du wywo³anymi zdarzeniami
objêtymi ochron¹ ubezpieczeniow¹ – nie wiêcej ni¿ 500 z³;
m) dla mieszkania, domu mieszkalnego, budowli, budynków lub po-
mieszczeñ gospodarczych ubezpieczonych od wandalizmu – nie wiêcej
ni¿ 5 000 z³, z zastrze¿eniem postanowienia ppkt n);
n) dla si³owników stanowi¹cych napêd bramy lub drzwi gara¿owych –
nie wiêcej ni¿ 5 000 z³.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIE¯Y Z W£AMANIEM
I ROZBOJU

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
§ 17.
1. W zale¿noœci od wybranego przez Ubezpieczaj¹cego wariantu przed-
miot ubezpieczenia stanowi¹ okreœlone w umowie:
1) w wariancie PODSTAWOWYM:
a) sta³e elementy mieszkania lub domu mieszkalnego;

b) ruchomoœci domowe okreœlone w § 2 pkt 27) ppkt a), b), c), f)
znajduj¹ce siê w mieszkaniu lub domu mieszkalnym.
2) w wariancie STANDARDOWYM lub LUKSUSOWYM:
a) sta³e elementy mieszkania, domu mieszkalnego, budowli, budynków
lub pomieszczeñ gospodarczych;
b) ruchomoœci domowe znajduj¹ce siê w mieszkaniu lub domu miesz-
kalnym, budowlach, budynkach lub pomieszczeniach gospodarczych.
2. W wariancie STANDARDOWYM lub LUKSUSOWYM ochron¹ ubez-
pieczeniow¹ objête s¹ szkody powsta³e w ruchomoœciach domowych
na skutek zdarzeñ, o których mowa w § 18 pkt 2) ppkt a) i b) podczas
przeprowadzki dokonywanej przez przedsiêbiorstwo zajmuj¹ce siê
przewozem mienia, z zastrze¿eniem postanowienia § 19 ust. 3.
3. Ponadto w wariancie LUKSUSOWYM ochron¹ ubezpieczeniow¹
objête s¹ szkody w rzeczach osobistych goœci znajduj¹cych siê w ubez-
pieczonym mieszkaniu lub domu mieszkalnym.
4. Towarzystwo zwraca w ramach odszkodowania uzasadnione oko-
licznoœciami danego zdarzenia oraz udokumentowane:
1) w wariancie STANDARDOWYM – koszty odtworzenia dowodów
osobistych, paszportów, praw jazdy oraz legitymacji nale¿¹cych do
Ubezpieczonego lub osób bliskich, jak równie¿ dowodów rejestracyj-
nych motorowerów, motocykli lub samochodów osobowych bêd¹cych
w³asnoœci¹ Ubezpieczonego lub osób bliskich oraz wykorzystywanych
do celów prywatnych;
2) w wariancie LUKSUSOWYM:
a) koszty odtworzenia dowodów osobistych, paszportów, praw jazdy
oraz legitymacji nale¿¹cych do Ubezpieczonego lub osób bliskich, jak
równie¿ dowodów rejestracyjnych motorowerów, motocykli lub samo-
chodów osobowych bêd¹cych w³asnoœci¹ Ubezpieczonego lub osób
bliskich oraz wykorzystywanych do celów prywatnych;
b) koszty wymiany zamków spowodowanej utrat¹ kluczy do mieszka-
nia lub domu mieszkalnego na skutek rozboju dokonanego poza miej-
scem ubezpieczenia pod warunkiem zg³oszenia rozboju na policji;
c) nadu¿ycia telefonu.
5. Po op³aceniu dodatkowej sk³adki w wariancie LUKSUSOWYM
ochron¹ ubezpieczeniow¹ mog¹ zostaæ objête szkody w mieniu nale-
¿¹cym do Ubezpieczonego powsta³e na skutek rozboju dokonanego
poza miejscem ubezpieczenia.
6. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej, o którym mowa w ust. 5 jest
mo¿liwe wy³¹cznie w przypadku spe³nienia ³¹cznie nastêpuj¹cych warunków:
1) jednoczesnego zawarcia umowy mienia od ognia i innych zdarzeñ
losowych oraz ubezpieczenia mienia od kradzie¿y z w³amaniem i roz-
boju w wariancie LUKSUSOWYM na okres ubezpieczenia wynosz¹cy
co najmniej 12 miesiêcy;
2) suma ubezpieczenia ruchomoœci domowych oraz sta³ych elementów
wynosi co najmniej 10 000 z³.

ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 18.
Ochron¹ ubezpieczeniow¹ objête s¹ szkody powsta³e na skutek:
1) w wariancie PODSTAWOWYM:
a) kradzie¿y z w³amaniem;
b) rozboju.
2) w wariancie STANDARDOWYM lub LUKSUSOWYM:
a) kradzie¿y z w³amaniem;
b) rozboju;
c) wandalizmu.

WY£¥CZENIA ODPOWIEDZIALNOŒCI
§ 19.
1. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w § 4 ochron¹
ubezpieczeniow¹ nie s¹ objête szkody powsta³e na skutek kradzie¿y
z w³amaniem:
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1) w mieszkaniach, domach mieszkalnych, budowlach, budynkach lub
pomieszczeniach gospodarczych zabezpieczonych niezgodnie z wymo-
gami okreœlonymi w § 22;
2) w wyrobach z metali lub kamieni szlachetnych, szlachetnych sub-
stancji organicznych lub pere³, srebrnych lub z³otych monetach, war-
toœciach pieniê¿nych, dzie³ach sztuki, antykach, zbiorach kolekcjoner-
skich, odzie¿y ze skór naturalnych lub futer – je¿eli mieszkanie lub dom
mieszkalny nie by³y zamieszkane nieprzerwanie d³u¿ej ni¿ 2 miesi¹ce;
3) w ruchomoœciach domowych lub sta³ych elementach znajduj¹cych
siê w niezamieszkanych mieszkaniach lub domach mieszkalnych; za nie-
zamieszka³e uwa¿a siê mieszkania lub domy mieszkalne nie stanowi¹ce
g³ównego i podstawowego miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, osób
bliskich lub innej osoby u¿ytkuj¹cej tê nieruchomoœæ na podstawie
odpowiedniego tytu³u prawnego, jak równie¿ nie u¿ywane okresowo;
4) w wyrobach z metali lub kamieni szlachetnych, szlachetnych sub-
stancji organicznych lub pere³, srebrnych lub z³otych monetach, war-
toœciach pieniê¿nych, dzie³ach sztuki, antykach, zbiorach kolekcjoner-
skich, odzie¿y ze skór naturalnych lub futer znajduj¹cych siê w miesz-
kaniach lub domach mieszkalnych u¿ywanych na podstawie odpowied-
niego tytu³u prawnego przez osoby trzecie;
5) powsta³e w ruchomoœciach domowych znajduj¹cych siê na balko-
nach, tarasach i loggiach z wyj¹tkiem balkonów, tarasów i loggi zabu-
dowanych;
6) dokonanej w sposób inny ni¿ okreœlony w § 2 pkt 12).
2. Towarzystwo nie odpowiada za szkody w mieniu nale¿¹cym do Ubez-
pieczonego lub osób bliskich powsta³e na skutek rozboju dokonanego poza
miejscem ubezpieczenia, z zastrze¿eniem postanowienia § 17 ust. 5.
3. W przypadku ubezpieczenia ruchomoœci domowych podczas prze-
prowadzki ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powsta³ych
w sprzêcie elektronicznym, audiowizualnym, muzycznym lub fotogra-
ficznym, w dzie³ach sztuki, antykach, zbiorach kolekcjonerskich, wyro-
bach z metali lub kamieni szlachetnych, szlachetnych substancji orga-
nicznych lub pere³, srebrnych lub z³otych monetach, w wartoœciach pie-
niê¿nych, odzie¿y ze skór naturalnych lub futer, dokumentach nale¿¹-
cych do Ubezpieczonego lub osób bliskich, optyce lub broni myœliw-
skiej, noœnikach danych lub zwierzêtach domowych.
4. W przypadku ubezpieczenia od wandalizmu ochrona ubezpieczenio-
wa nie obejmuje szkód powsta³ych:
1) z winy najemcy mieszkania, domu mieszkalnego, budowli, budynku
lub pomieszczenia gospodarczego;
2) w si³ownikach stanowi¹cych napêd bramy wjazdowej na teren ubez-
pieczonej nieruchomoœci, je¿eli zosta³y zamontowane w sposób umo¿-
liwiaj¹cy ich zniszczenie z zewn¹trz bez u¿ycia si³y lub narzêdzi;
3) na skutek graffiti wykonanego na murach, ogrodzeniach lub œcianach
zewnêtrznych.

SUMA UBEZPIECZENIA
§ 20.
1. W wariancie PODSTAWOWYM sumê ubezpieczenia dla ruchomo-
œci domowych oraz sta³ych elementów ustala siê wed³ug wartoœci rze-
czywistej.
2. W wariancie STANDARDOWYM lub LUKSUSOWYM sumê ubez-
pieczenia dla ruchomoœci domowych oraz sta³ych elementów ustala siê
wed³ug wartoœci odtworzeniowej (nowej).
3. Ubezpieczenie od kradzie¿y z w³amaniem i rozboju zawiera siê
w systemie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko.

LIMITY ODPOWIEDZIALNOŒCI
§ 21.
Górn¹ granicê odpowiedzialnoœci Towarzystwa za szkody powsta³e
w poszczególnych sk³adnikach mienia, w granicach sumy ubezpiecze-
nia, stanowi kwota:

1) w wariancie PODSTAWOWYM:
a) dla sprzêtu elektronicznego, audiowizualnego lub komputerowego
– 40% sumy ubezpieczenia ruchomoœci domowych oraz sta³ych elemen-
tów mieszkania lub domu mieszkalnego od kradzie¿y z w³amaniem
i rozboju;
b) dla wyrobów z metali lub kamieni szlachetnych, szlachetnych sub-
stancji organicznych lub pere³, srebrnych lub z³otych monet – 20% sumy
ubezpieczenia ruchomoœci domowych oraz sta³ych elementów miesz-
kania lub domu mieszkalnego od kradzie¿y z w³amaniem i rozboju, nie
wiêcej jednak ni¿ 10 000 z³;
c) dla wartoœci pieniê¿nych – 5% sumy ubezpieczenia ruchomoœci
domowych oraz sta³ych elementów mieszkania lub domu mieszkalne-
go od kradzie¿y z w³amaniem i rozboju, nie wiêcej jednak ni¿ 500 z³;
d) dla odzie¿y ze skór naturalnych lub futer – 10% sumy ubezpiecze-
nia ruchomoœci domowych oraz sta³ych elementów mieszkania lub domu
mieszkalnego od kradzie¿y z w³amaniem i rozboju, nie wiêcej jednak
ni¿ 2 500 z³.
2) w wariancie STANDARDOWYM:
a) dla sprzêtu elektronicznego, audiowizualnego lub komputerowego
– 60% sumy ubezpieczenia ruchomoœci domowych oraz sta³ych elemen-
tów mieszkania lub domu mieszkalnego od kradzie¿y z w³amaniem
i rozboju;
b) dla wyrobów z metali lub kamieni szlachetnych, szlachetnych sub-
stancji organicznych lub pere³, srebrnych lub z³otych monet – 30% sumy
ubezpieczenia ruchomoœci domowych oraz sta³ych elementów miesz-
kania lub domu mieszkalnego od kradzie¿y z w³amaniem i rozboju, nie
wiêcej jednak ni¿ 20 000 z³;
c) dla dzie³ sztuki, antyków lub zbiorów kolekcjonerskich – 30% sumy
ubezpieczenia ruchomoœci domowych oraz sta³ych elementów miesz-
kania lub domu mieszkalnego od kradzie¿y z w³amaniem i rozboju, nie
wiêcej jednak ni¿ 20 000 z³;
d) dla wartoœci pieniê¿nych – 10% sumy ubezpieczenia ruchomoœci
domowych oraz sta³ych elementów mieszkania lub domu mieszkalne-
go od kradzie¿y z w³amaniem i rozboju, nie wiêcej ni¿ 1 000 z³;
e) dla odzie¿y ze skór naturalnych lub futer – 15% sumy ubezpiecze-
nia ruchomoœci domowych oraz sta³ych elementów mieszkania lub domu
mieszkalnego od kradzie¿y z w³amaniem i rozboju, nie wiêcej jednak
ni¿ 5 000 z³;
f) dla kosztów odtworzenia dowodów osobistych, paszportów, praw
jazdy oraz legitymacji nale¿¹cych do Ubezpieczonego lub osób bliskich,
jak równie¿ dowodów rejestracyjnych motorowerów, motocykli lub
samochodów osobowych bêd¹cych w³asnoœci¹ Ubezpieczonego lub
osób bliskich oraz wykorzystywanych do celów prywatnych – nie wiêcej
ni¿ 500 z³;
g) koszty wymiany zamków spowodowanej utrat¹ kluczy do mieszka-
nia lub domu mieszkalnego na skutek rozboju dokonanego poza miej-
scem ubezpieczenia – nie wiêcej ni¿ 300 z³;
h) dla ruchomoœci domowych znajduj¹cych siê w budowlach, budyn-
kach lub pomieszczeniach gospodarczych – 10% sumy ubezpieczenia
ruchomoœci domowych oraz sta³ych elementów mieszkania lub domu
mieszkalnego od kradzie¿y z w³amaniem i rozboju;
i) dla szkód powsta³ych podczas przeprowadzki – nie wiêcej ni¿ 10%
sumy ubezpieczenia ruchomoœci domowych oraz sta³ych elementów
mieszkania lub domu mieszkalnego od kradzie¿y z w³amaniem i roz-
boju;
j) dla si³owników stanowi¹cych napêd bramy lub drzwi gara¿owych –
nie wiêcej ni¿ 2 500 z³;
k) dla ruchomoœci domowych oraz sta³ych elementów mieszkania,
domu mieszkalnego, budowli, budynków lub pomieszczeñ gospodar-
czych ubezpieczonych od wandalizmu – 30% sumy ubezpieczenia ru-
chomoœci domowych oraz sta³ych elementów mieszkania lub domu
mieszkalnego od kradzie¿y z w³amaniem i rozboju.
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3) w wariancie LUKSUSOWYM:
a) dla sprzêtu elektronicznego, audiowizualnego lub komputerowego
– 80% sumy ubezpieczenia ruchomoœci domowych oraz sta³ych elemen-
tów mieszkania lub domu mieszkalnego od kradzie¿y z w³amaniem
i rozboju;
b) dla wyrobów z metali lub kamieni szlachetnych, szlachetnych sub-
stancji organicznych lub pere³, srebrnych lub z³otych monet – 40% sumy
ubezpieczenia ruchomoœci domowych oraz sta³ych elementów miesz-
kania lub domu mieszkalnego od kradzie¿y z w³amaniem i rozboju, nie
wiêcej jednak ni¿ 30 000 z³;
c) dla dzie³ sztuki, antyków lub zbiorów kolekcjonerskich – 40% sumy
ubezpieczenia ruchomoœci domowych oraz sta³ych elementów miesz-
kania lub domu mieszkalnego od kradzie¿y z w³amaniem i rozboju, nie
wiêcej jednak ni¿ 30 000 z³;
d) dla optyki lub broni i myœliwskiej – 20% sumy ubezpieczenia rucho-
moœci domowych oraz sta³ych elementów mieszkania lub domu miesz-
kalnego od kradzie¿y z w³amaniem i rozboju, nie wiêcej jednak ni¿
10 000 z³;
e) dla wartoœci pieniê¿nych – 15% sumy ubezpieczenia ruchomoœci
domowych oraz sta³ych elementów mieszkania lub domu mieszkalne-
go od kradzie¿y z w³amaniem i rozboju, nie wiêcej ni¿ 4 000 z³;
f) dla odzie¿y ze skór naturalnych lub futer – 20% sumy ubezpiecze-
nia ruchomoœci domowych oraz sta³ych elementów mieszkania lub
domu mieszkalnego od kradzie¿y z w³amaniem i rozboju, nie wiêcej
ni¿ 10 000 z³;
g) dla kosztów odtworzenia dowodów osobistych, paszportów, praw
jazdy oraz legitymacji nale¿¹cych do Ubezpieczonego lub osób bliskich,
jak równie¿ dowodów rejestracyjnych motorowerów, motocykli lub
samochodów osobowych bêd¹cych w³asnoœci¹ Ubezpieczonego lub
osób bliskich oraz wykorzystywanych do celów prywatnych – nie wiêcej
ni¿ 1 500 z³;
h) koszty wymiany zamków spowodowanej utrat¹ kluczy do mieszka-
nia lub domu mieszkalnego na skutek rozboju dokonanego poza miej-
scem ubezpieczenia – nie wiêcej ni¿ 500 z³;
i) dla ruchomoœci domowych znajduj¹cych siê w budowlach, budynkach
lub pomieszczeniach gospodarczych – 15% sumy ubezpieczenia rucho-
moœci domowych oraz sta³ych elementów mieszkania lub domu miesz-
kalnego od kradzie¿y z w³amaniem i rozboju;
j) dla szkód w rzeczach osobistych goœci – nie wiêcej ni¿ 1 000 z³;
k) dla kosztów nadu¿ycia telefonu – zwrotowi podlegaj¹ poniesione
w zwi¹zku ze szkod¹ koszty po³¹czeñ telefonicznych ustalone na pod-
stawie bilingu – nie wiêcej ni¿ 1 000 z³;
l) dla szkód powsta³ych podczas przeprowadzki – nie wiêcej ni¿ 20%
sumy ubezpieczenia ruchomoœci domowych oraz sta³ych elementów
mieszkania lub domu mieszkalnego od kradzie¿y z w³amaniem i roz-
boju;
m) dla si³owników stanowi¹cych napêd bramy lub drzwi gara¿owych
– nie wiêcej ni¿ 5 000 z³;
n) dla ruchomoœci domowych oraz sta³ych elementów mieszkania,
domu mieszkalnego, budowli, budynków lub pomieszczeñ gospodar-
czych ubezpieczonych od aktów wandalizmu – 40% sumy ubezpiecze-
nia ruchomoœci domowych oraz sta³ych elementów mieszkania lub domu
mieszkalnego od kradzie¿y z w³amaniem i rozboju.

ŒRODKI BEZPIECZEÑSTWA
§ 22.
1. Ubezpieczone mieszkanie lub dom mieszkalny uwa¿a siê za nale¿y-
cie zabezpieczone, je¿eli spe³nione zosta³y ³¹cznie poni¿ej wymienione
warunki:
1) drzwi zewnêtrzne do mieszkania, domu mieszkalnego lub pomiesz-
czeñ, przez które jest przejœcie do czêœci mieszkalnej domu mieszkal-
nego musz¹ byæ pe³ne, prawid³owo osadzone pod wzglêdem technicz-

nym, posiadaæ odpowiedni¹ konstrukcjê i byæ wykonane z materia³ów
w³aœciwych dla drzwi zewnêtrznych oraz musz¹ byæ zamykane na dwa
ró¿ne zamki wielozastawkowe albo jeden zamek posiadaj¹cy znak
bezpieczeñstwa wydany zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa;
drzwi zewnêtrzne przeszklone nie mog¹ byæ zaopatrzone w zamki,
które mo¿na otworzyæ bez u¿ycia klucza przez otwór wybity w szy-
bie; w przypadku powierzchni przeszklonej, której wielkoœæ umo¿liwi
dostanie siê sprawcy do ubezpieczonego lokalu w razie jej st³uczenia,
powierzchnia ta musi byæ zabezpieczona szyb¹ antyw³amaniow¹ lub
krat¹; w przypadku drzwi zewnêtrznych dwuskrzyd³owych jedno skrzy-
d³o musi byæ unieruchomione przy pomocy zasuw u góry i u do³u
zamykanych od wewn¹trz;
2) wszystkie otwory w œcianach lub stropach musz¹ byæ zabezpieczo-
ne w sposób uniemo¿liwiaj¹cy dokonanie kradzie¿y bez w³amania;
3) stan techniczny drzwi i okien wraz z oœcie¿nicami musi zapewniæ
trwa³e zamocowanie zamków tak, aby nie by³o mo¿liwoœci ich wy-
pchniêcia bez wy³amania;
4) drzwi tarasowe lub balkonowe musz¹ spe³niaæ wymogi takie jak
w przypadku zabezpieczenia okien;
5) drzwi prowadz¹ce do budowli lub budynków gospodarczych musz¹
byæ pe³ne, zamykane na jeden zamek wielozastawkowy albo co najmniej
jedn¹ k³ódkê wielozastawkow¹;
6) œciany pomieszczeñ gospodarczych oraz drzwi do nich prowadz¹ce
do musz¹ byæ pe³ne wykonane z materia³ów trwa³ych, odpornych na
zniszczenie i uniemo¿liwiaj¹cych wydostanie ubezpieczonych przedmio-
tów bez w³amania przez istniej¹ce otwory oraz zamykane na jeden
zamek wielozastawkowy albo co najmniej jedn¹ k³ódkê wielozastaw-
kow¹; w przypadku drzwi a¿urowych musz¹ one zostaæ zabezpieczo-
ne na ca³ej powierzchni od wewn¹trz w sposób uniemo¿liwiaj¹cy wgl¹d
do œrodka pomieszczenia i wydostanie ubezpieczonych przedmiotów
bez w³amania;
7) klucze od zamków musz¹ byæ w wy³¹cznym posiadaniu Ubezpieczo-
nego, osób bliskich lub osób uprawnionych do ich posiadania lub prze-
chowywania;
8) za prawid³owo zabezpieczone uwa¿a siê drzwi gara¿owe sterowa-
ne elektronicznie za pomoc¹ pilota.
2. Si³owniki stanowi¹ce napêd bramy wjazdowej na teren ubezpie-
czonej nieruchomoœci musz¹ byæ zamontowane wewn¹trz posesji
w sposób uniemo¿liwiaj¹cy ich kradzie¿ z zewn¹trz bez u¿ycia si³y lub
narzêdzi.
3. Je¿eli suma ubezpieczenia ruchomoœci domowych oraz sta³ych ele-
mentów mieszkania lub domu mieszkalnego przekracza:
1) 80 000 z³ – niezbêdne jest posiadanie co najmniej jednego dodat-
kowego zabezpieczenia przeciwkradzie¿owego (tj. alarmu, rolet an-
tyw³amaniowych, monitoringu, sta³ego dozoru pe³nionego przez fir-
mê ochroniarsk¹, drzwi antyw³amaniowych), za które nie przys³uguje
zni¿ka;
2) 100 000 z³ – œrodki bezpieczeñstwa bêd¹ ustalane indywidualnie.
4. W przypadku mieszkañ znajduj¹cych siê na parterze domu wielo-
rodzinnego niezbêdne jest posiadanie co najmniej jednego dodatkowe-
go zabezpieczenia przeciwkradzie¿owego (tj. alarmu, rolet antyw³ama-
niowych, monitoringu, sta³ego dozoru pe³nionego przez firmê ochro-
niarsk¹, drzwi antyw³amaniowych), za które nie przys³uguje zni¿ka.
W przypadku braku zastosowania dodatkowego zabezpieczenia prze-
ciwkradzie¿owego zastosowanie ma zwy¿ka sk³adki.
5. Towarzystwo mo¿e odmówiæ zawarcia umowy, je¿eli zastosowa-
ne œrodki bezpieczeñstwa uzna za niewystarczaj¹ce lub mo¿e uzale¿-
niæ zawarcie umowy od zastosowania dodatkowych œrodków bezpie-
czeñstwa.
6. Je¿eli niedope³nienie któregokolwiek z obowi¹zków wymienionych
w ust. 1-4 mia³o wp³yw na powstanie szkody Towarzystwo ma prawo
odmówiæ wyp³aty odszkodowania w ca³oœci lub czêœci.
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UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŒCI CYWILNEJ W ¯YCIU
PRYWATNYM

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
§ 23.
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnoœæ cywilna za szkody
wyrz¹dzone osobom trzecim w zwi¹zku z posiadaniem lub u¿ytkowa-
niem mieszkania lub domu mieszkalnego lub w zwi¹zku z wykonywa-
niem czynnoœci ¿ycia prywatnego – w zale¿noœci od wybranego przez
Ubezpieczaj¹cego wariantu ubezpieczenia.

ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 24.
1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:
1) w wariancie PODSTAWOWYM – odpowiedzialnoœæ cywiln¹ Ubez-
pieczonego za rzeczywiste straty wynikaj¹ce ze szkód wyrz¹dzonych
osobom trzecim w zwi¹zku z posiadaniem lub u¿ytkowaniem mieszka-
nia, domu mieszkalnego lub domu letniskowego objêtego ochron¹
ubezpieczeniow¹ na podstawie niniejszych OWU;
2) w wariancie STANDARDOWYM – odpowiedzialnoœæ cywiln¹ Ubez-
pieczonego za rzeczywiste straty wynikaj¹ce ze szkód wyrz¹dzonych
osobom trzecim w zwi¹zku z posiadaniem lub u¿ytkowaniem mieszka-
nia, domu mieszkalnego, domu letniskowego, budowli, budynków lub
pomieszczeñ gospodarczych objêtych ochron¹ ubezpieczeniow¹ na
podstawie niniejszych OWU oraz w zwi¹zku z wykonywaniem czyn-
noœci ¿ycia prywatnego;
3) w wariancie LUKSUSOWYM – odpowiedzialnoœæ cywiln¹:
a) Ubezpieczonego za rzeczywiste straty wynikaj¹ce ze szkód wyrz¹-
dzonych osobom trzecim w zwi¹zku z posiadaniem lub u¿ytkowaniem
mieszkania, domu mieszkalnego, domu letniskowego, budowli, budyn-
ków lub pomieszczeñ gospodarczych objêtych ochron¹ ubezpiecze-
niow¹ na podstawie niniejszych OWU oraz w zwi¹zku z wykonywaniem
czynnoœci ¿ycia prywatnego;
b) pomocy domowej, opiekunki do dzieci lub osób sprawuj¹cych opie-
kê nad osobami niepe³nosprawnymi za szkody wyrz¹dzone osobom
trzecim w wyniku prac œwiadczonych na rzecz i w imieniu Ubezpie-
czonego.
2. W wariancie LUKSUSOWYM za op³at¹ dodatkowej sk³adki ochrona
ubezpieczeniowa mo¿e obejmowaæ odpowiedzialnoœæ cywiln¹ za szkody
okreœlone w § 25 ust. 3.
3. Je¿eli umowa obejmuje ubezpieczenie domu letniskowego od ognia
i innych zdarzeñ losowych oraz od kradzie¿y z w³amaniem i rozboju,
w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej zakres ubezpie-
czenia w ramach wybranej sumy gwarancyjnej obejmuje tak¿e szkody
powsta³e w zwi¹zku z posiadaniem lub u¿ytkowaniem ubezpieczonego
domu letniskowego.
4. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ jest objêta odpowiedzialnoœæ za szkody
wyrz¹dzone oraz których skutki wyst¹pi³y:
1) w wariancie PODSTAWOWYM – w miejscu, w którym znajduje siê
ubezpieczone mieszkanie, dom mieszkalny lub dom letniskowy, w tym
tak¿e na terenie nieruchomoœci, na której znajduje siê ubezpieczony
dom mieszkalny lub dom letniskowy;
2) w wariancie STANDARDOWYM – na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej;
3) w wariancie LUKSUSOWYM – na terytorium Rzeczpospolitej Pol-
skiej oraz pozosta³ych krajów Europy.
5. Towarzystwo pokrywa koszty poniesione przez Ubezpieczonego
w zwi¹zku z roszczeniami kierowanymi w stosunku do niego z tytu³u
wyrz¹dzonych szkód objêtych ochron¹ ubezpieczeniow¹ w ramach
ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej.
6. Koszty, o których mowa w ust. 5 pokrywane s¹ w granicach sumy
gwarancyjnej; w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej koszty te

pokryte zostan¹ w ramach dodatkowego limitu, nie wiêcej jednak ni¿
do wysokoœci 20% sumy gwarancyjnej.
7. Koszty, o których mowa w ust. 5 obejmuj¹ w szczególnoœci:
1) wynagrodzenie za us³ugi osób uprawnionych do œwiadczenia pomocy
prawnej;
2) koszty uzyskania opinii bieg³ych lub rzeczoznawców;
3) op³aty i wydatki s¹dowe poniesione w zwi¹zku z prowadzonym
postêpowaniem.

WY£¥CZENIA ODPOWIEDZIALNOŒCI
§ 25.
1. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w § 4 ochrona
ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialnoœci cywilnej za szkody:
1) wynik³e z wykonywania czynnoœci zawodowych, prowadzenia dzia-
³alnoœci gospodarczej lub pe³nienia funkcji we wszelkiego rodzaju
organizacjach, zrzeszeniach lub partiach politycznych, z zastrze¿eniem
postanowienia § 25 ust. 3 pkt 6);
2) powsta³e w zwi¹zku z uczestnictwem w polowaniu;
3) wyrz¹dzone wzajemnie przez osoby ubezpieczone t¹ sam¹ umow¹;
4) wyrz¹dzone przez pracowników pomocy spo³ecznej, wolontariuszy,
pielêgniarki lub siostry œrodowiskowe sprawuj¹ce opiekê nad osobami
niepe³nosprawnymi;
5) wyrz¹dzone przez Ubezpieczonego osobom przez niego zatrudnio-
nym;
6) zwi¹zane z naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków towa-
rowych lub praw ochronnych na wzory u¿ytkowe lub zdobnicze;
7) polegaj¹ce na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie wartoœci pieniê¿-
nych, wyrobów z kamieni lub metali szlachetnych, szlachetnych substan-
cji organicznych, pere³, srebrnych lub z³otych monet, dzie³ sztuki,
antyków lub zbiorów kolekcjonerskich;
8) wynikaj¹ce z przeniesienia choroby zakaŸnej przez Ubezpieczone-
go lub przez znajduj¹ce siê pod ich opiek¹ zwierzêta domowe;
9) wynik³e z zanieczyszczenia lub ska¿enia œrodowiska.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje ponadto roszczeñ z tytu³u:
1) odpowiedzialnoœci cywilnej Ubezpieczonego wynikaj¹cej z posiada-
nia lub u¿ywania jakichkolwiek pojazdów mechanicznych, statków
powietrznych lub wodnych innych ni¿ okreœlone w ust. 3 pkt 4) jak
równie¿ samobie¿nych maszyn roboczych lub rolniczych;
2) odpowiedzialnoœci cywilnej Ubezpieczonego za szkody powsta³e
w mieniu ruchomym osób trzecich, które znalaz³o siê w posiadaniu
Ubezpieczonego lub osób bliskich na podstawie umowy najmu, dzier-
¿awy, leasingu, u¿yczenia, przechowania lub innej podobnej umowy;
3) odpowiedzialnoœci cywilnej Ubezpieczonego za szkody w mieniu osób
trzecich, w którego posiadanie Ubezpieczony wszed³ bêd¹c w z³ej wierze;
4) szkód objêtych systemem obowi¹zkowych ubezpieczeñ odpowie-
dzialnoœci cywilnej;
5) niewykonania lub nienale¿ytego wykonania zobowi¹zania;
6) grzywien, kar administracyjnych, s¹dowych oraz innych o charakte-
rze pieniê¿nym, w tym odszkodowañ karnych na³o¿onych na Ubezpie-
czonego.
3. O ile nie umówiono siê inaczej ochrona ubezpieczeniowa nie obej-
muje odpowiedzialnoœci cywilnej za szkody:
1) wyrz¹dzone przez psy o widocznych cechach ras psów (niezale¿nie
od posiadania rodowodu) wymienionych w Rozporz¹dzeniu Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
wykazu ras psów uznawanych za agresywne oraz warunków wydawa-
nia zezwoleñ na utrzymywanie psa takiej rasy;
2) wyrz¹dzone poza granicami Europy;
3) powsta³e w zwi¹zku z uprawianiem sportu jako zawodnik lub
w zwi¹zku z uprawianiem sportów powietrznych, motorowych, sztuk
walki, wspinaczki górskiej, myœlistwa, nurkowania przy u¿yciu specja-
listycznego sprzêtu oraz innych dyscyplin sportu uprawianych w warun-
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kach ekstremalnych, np. skoków spadochronowych, skoków bungee,
nurkowania, lotniarstwa, paralotniarswa, motolotniarstwa lub sp³ywów
rzekami górskimi;
4) powsta³e w zwi¹zku z posiadaniem lub u¿ywaniem ³ódek, ³odzi
motorowych, skuterów wodnych, ¿aglówek lub jachtów;
5) powsta³e w zwi¹zku z wynajmem przez Ubezpieczonego jako wy-
najmuj¹cego mieszkania, domu mieszkalnego, budowli, budynków lub
pomieszczeñ gospodarczych lub pokoi goœcinnych;
6) wyrz¹dzone w mieniu s³u¿bowym przez osoby pe³ni¹ce zawodowo
s³u¿bê w wojsku, policji, stra¿y po¿arnej, stra¿y miejskiej, stra¿y gra-
nicznej, s³u¿bie ochrony kolei lub s³u¿bie wiêziennej;
7) powsta³e w zwi¹zku z posiadaniem gospodarstwa agroturystycznego.
4. W przypadku rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o szkody
wyrz¹dzone poza granicami Europy, o których mowa w ust. 3 pkt 2)
ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialnoœci cywilnej za szkody
wyrz¹dzone w USA lub Kanadzie.

SUMA GWARANCYJNA
§ 26.
1. Suma gwarancyjna wynosi:
1) w wariancie PODSTAWOWYM – 15 000 z³;
2) w wariancie STANDARDOWYM – 30 000 z³;
3) w wariancie LUKSUSOWYM – w zale¿noœci od wyboru Ubezpie-
czaj¹cego w wysokoœci stanowi¹cej wielokrotnoœæ 20 000 z³, nie mniej
ni¿ 40 000 z³ i nie wiêcej jednak ni¿ 200 000 z³.
2. Okreœlona w dokumencie ubezpieczenia suma gwarancyjna stanowi
górn¹ granicê odpowiedzialnoœci na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia.
3. Suma gwarancyjna ulega zmniejszeniu o kwoty wyp³aconych odszko-
dowañ a¿ do ca³kowitego jej wyczerpania.

UBEZPIECZENIE NASTÊPSTW NIESZCZÊŒLIWYCH
WYPADKÓW

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
§ 27.
Przedmiotem ubezpieczenia s¹ nastêpstwa nieszczêœliwych wypadków
polegaj¹ce na uszkodzeniu cia³a lub rozstroju zdrowia powoduj¹ce trwa³y
uszczerbek na zdrowiu lub œmieræ Ubezpieczonego, jakie mog¹ siê wyda-
rzyæ podczas wykonywania pracy, uczestniczenia w zajêciach w szkole lub
zajêciach organizowanych przez szko³ê, w drodze z domu do pracy (szko-
³y) lub z pracy (szko³y) do domu, w ¿yciu prywatnym lub podczas upra-
wiania sportu w ramach rekreacji lub rehabilitacji, które wydarzy³y siê za-
równo na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub za granic¹.

ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 28.
1. Ubezpieczenie w wariancie PODSTAWOWYM obejmuje:
1) œwiadczenie z tytu³u nastêpstw nieszczêœliwych wypadków wymie-
nionych w tabeli okreœlonej w § 31 ust. 3 pkt 1);
2) œwiadczenie z tytu³u œmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczêœli-
wego wypadku.
2. Ubezpieczenie w wariancie STANDARDOWYM obejmuje:
1) œwiadczenie z tytu³u nastêpstw nieszczêœliwych wypadków, je¿eli
trwa³y uszczerbek na zdrowiu jest nie mniejszy ni¿ 3%;
2) œwiadczenie z tytu³u œmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczêœli-
wego wypadku.
3. Ubezpieczenie w wariancie LUKSUSOWYM obejmuje:
1) œwiadczenie z tytu³u nastêpstw nieszczêœliwych wypadków, gdy
trwa³y uszczerbek na zdrowiu jest nie mniejszy ni¿ 1%;
2) œwiadczenie z tytu³u œmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczêœli-
wego wypadku;

3) ubezpieczenie medical assistance;
4) po op³aceniu dodatkowej sk³adki – œwiadczenie z tytu³u nastêpstw
zawa³u serca, udaru mózgu lub bêd¹cych nastêpstwem tych zdarzeñ pod
warunkiem, ¿e zawa³ serca lub udar mózgu nie s¹ wynikiem istniej¹cej
choroby przewlek³ej; rozszerzenie zakresu mo¿e mieæ miejsce, je¿eli
Ubezpieczony nie przekroczy³ 60 roku ¿ycia.
4. Okreœlony w dokumencie ubezpieczenia wariant ubezpieczenia musi
byæ jednakowy dla wszystkich Ubezpieczonych.
5. Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko zawa³u
serca lub udaru mózgu ma zastosowanie do wszystkich pe³noletnich
Ubezpieczonych.
6. Granice odpowiedzialnoœci Towarzystwa i sposób ustalenia wysokoœci
œwiadczenia nale¿nego w przypadku wyst¹pienia nastêpstw okreœlonych
w ust. 1 i 2 ustala siê stosownie do postanowieñ § 31.

WY£¥CZENIA ODPOWIEDZIALNOŒCI
§ 29.
1. Ubezpieczenie nie obejmuje:
1) osób, które ukoñczy³y 65 rok ¿ycia chyba, ¿e ubezpieczenie nastêpstw
nieszczêœliwych wypadków jest przez nie bezszkodowo kontynuowane
w Towarzystwie nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 lat;
2) skutków wypadków bêd¹cych nastêpstwem lub powsta³ych w zwi¹z-
ku z jak¹kolwiek chorob¹ nawet zaistnia³¹ nagle, z zastrze¿eniem po-
stanowienia § 28 ust. 3 pkt 4).
2. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w § 4 ochron¹
ubezpieczeniow¹ nie s¹ objête skutki wypadków powsta³ych:
1) w zwi¹zku z zawa³em serca, udarem mózgu lub bêd¹cych nastêp-
stwem tych zdarzeñ, o ile nie umówiono siê inaczej;
2) powsta³e w zwi¹zku z uprawianiem sportu jako zawodnik lub
w zwi¹zku z uprawianiem sportów powietrznych, motorowych, sztuk
walki, wspinaczki górskiej, myœlistwa, nurkowania przy u¿yciu specja-
listycznego sprzêtu oraz innych dyscyplin sportu uprawianych w warun-
kach ekstremalnych, np. skoków spadochronowych, skoków bungee,
nurkowania, lotniarstwa, paralotniarswa, motolotniarstwa lub sp³ywów
rzekami górskimi;
3) podczas czynnego udzia³u w zak³adach lub bójkach, za wyj¹tkiem
dzia³ania w obronie koniecznej;
4) na skutek pos³ugiwania siê wszelkiego rodzaju petardami lub inny-
mi podobnymi œrodkami;
5) w wyniku uszkodzenia cia³a spowodowanego leczeniem lub zabie-
gami leczniczymi bez wzglêdu na to przez kogo by³y wykonywane;
6) na skutek prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu bez wyma-
ganych prawem uprawnieñ lub po spo¿yciu alkoholu, za¿yciu narkoty-
ków lub innych œrodków odurzaj¹cych.

SUMA UBEZPIECZENIA
§ 30.
1. Okreœlona w dokumencie ubezpieczenia suma ubezpieczenia stanowi
górn¹ granicê odpowiedzialnoœci Towarzystwa w stosunku do ka¿dego
Ubezpieczonego wymienionego w dokumencie ubezpieczenia.
2. Suma ubezpieczenia w ka¿dym wariancie wynosi w zale¿noœci od
wyboru Ubezpieczaj¹cego:
1) 10 000 z³;
2) 20 000 z³;
3) 30 000 z³;
4) 40 000 z³.

USTALENIE WYSOKOŒCI ODSZKODOWANIA (ŒWIADCZENIA)
§ 31.
1. Je¿eli Ubezpieczony wskutek nieszczêœliwego wypadku dozna³ 100%
trwa³ego uszczerbku na zdrowiu Towarzystwo wyp³aca œwiadczenie
w wysokoœci sumy ubezpieczenia.
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2. Towarzystwo wyp³aca Uprawnionemu œwiadczenie z tytu³u œmierci
Ubezpieczonego wy³¹cznie, je¿eli œmieræ nast¹pi³a w okresie nie d³u¿-
szym ni¿ 2 lata po zajœciu nieszczêœliwego wypadku w nastêpuj¹cych
wysokoœciach:
1) w wariancie PODSTAWOWYM – 25% sumy ubezpieczenia;
2) w wariancie STANDARDOWYM – 50% sumy ubezpieczenia;
3) w wariancie LUKSUSOWYM – 100% sumy ubezpieczenia.
3. Z tytu³u czêœciowego trwa³ego uszczerbku na zdrowiu wskutek
zaistnia³ego wypadku Towarzystwo wyp³aca:
1) w wariancie PODSTAWOWYM – odpowiedni procent sumy ubez-
pieczenia zgodnie z poni¿sz¹ tabel¹:

% trwa³ego
                   Rodzaj trwa³ego  uszczerbku
              uszczerbku na zdrowiu na zdrowiu
Ca³kowita utrata wzroku w jednym oku 40
Ca³kowita utrata wzroku w obu oczach 100
Ca³kowita utrata s³uchu w jednym uchu 15
Ca³kowita utrata s³uchu w obu uszach 60
Utrata koñczyny górnej w stawie barkowym 75
Utrata koñczyny górnej w obrêbie
ramienia lub na poziomie stawu ³okciowego 65
Utrata koñczyny górnej w obrêbie przedramienia 55
Utrata koñczyny górnej na poziomie nadgarstka 50
Utrata obu koñczyn górnych w obrêbie ramienia 90
Utrata d³oni lub przedramienia 55
Ca³kowita utrata kciuka (utrata dwóch paliczków) 15
Ca³kowita utrata palca wskazuj¹cego
(utrata trzech paliczków) 7
Ca³kowita utrata innego palca d³oni
(utrata trzech paliczków) 4
Utrata jednej koñczyny dolnej w stawie biodrowym 75
Utrata jednej koñczyny dolnej w obrêbie uda
lub na poziomie stawu kolanowego 60
Utrata jednej koñczyny dolnej w obrêbie podudzia 50
Utrata jednej koñczyny dolnej poni¿ej kolana 55
Utrata jednej stopy 40
Utrata obu stóp 70
Utrata obu koñczyn dolnych 90

Przy utracie kilku z wymienionych w powy¿szej tabeli organów lub
zmys³ów stawki procentowe odpowiadaj¹ce stopniowi trwa³ego
uszczerbku na zdrowiu s¹ dodawane, jednak¿e stopieñ trwa³ego
uszczerbku na zdrowiu nie mo¿e przekroczyæ 100%;
2) w wariancie STANDARDOWYM – je¿eli Ubezpieczony wskutek
nieszczêœliwego wypadku dozna³ czêœciowego trwa³ego uszczerbku na
zdrowiu w wysokoœci wiêkszej ni¿ 3% Towarzystwo wyp³aca taki
procent sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony dozna³ trwa³ego
uszczerbku; je¿eli trwa³y uszczerbek na zdrowiu, jakiego dozna³ Ubez-
pieczony jest mniejszy lub równy 3% œwiadczenie nie przys³uguje;
3) w wariancie LUKSUSOWYM – je¿eli Ubezpieczony wskutek nie-
szczêœliwego wypadku dozna³ czêœciowego trwa³ego uszczerbku na
zdrowiu Towarzystwo wyp³aca taki procent sumy ubezpieczenia,
w jakim Ubezpieczony dozna³ trwa³ego uszczerbku.
4. Ustalenie wysokoœci nale¿nego œwiadczenia jest okreœlane na pod-
stawie stopnia trwa³ego uszczerbku na zdrowiu oraz po stwierdzeniu
zwi¹zku przyczynowego pomiêdzy wypadkiem a trwa³ym uszczerbkiem
na zdrowiu lub œmierci¹ Ubezpieczonego.
5. Ustalenie wysokoœci nale¿nego œwiadczenia okreœlane jest na pod-
stawie stopnia trwa³ego uszczerbku na zdrowiu oraz po stwierdzeniu
zwi¹zku przyczynowego pomiêdzy wypadkiem a trwa³ym uszczerbkiem
na zdrowiu lub œmierci¹ Ubezpieczonego. Stopieñ trwa³ego uszczerb-

ku na zdrowiu okreœlany jest przez lekarzy wskazanych przez Towarzy-
stwo na podstawie zg³oszenia wypadku i dokumentacji medycznej
sporz¹dzonej przez lekarza, który udzieli³ Ubezpieczonemu pierwszej
pomocy oraz wszelkiej dokumentacji z leczenia.
6. Stopieñ trwa³ego uszczerbku na zdrowiu powinien byæ ustalony
bezpoœrednio po zakoñczeniu leczenia, z uwzglêdnieniem zabiegów
rehabilitacyjnych (zalecanych przez lekarzy), nie póŸniej jednak ni¿
w ci¹gu 24 miesiêcy od dnia wypadku.
7. Przy ustalaniu stopnia trwa³ego uszczerbku na zdrowiu nie bierze siê
pod uwagê specjalnoœci zawodowej Ubezpieczonego.
8. W razie utraty, uszkodzenia organu, narz¹du lub uk³adu, którego
funkcje by³y ju¿ przed wypadkiem upoœledzone wskutek choroby lub
trwa³ego inwalidztwa powsta³ego z innego zdarzenia, stopieñ trwa³ego
uszczerbku na zdrowiu okreœla siê w wysokoœci ró¿nicy miêdzy stop-
niem trwa³ego uszczerbku w³aœciwym dla stanu danego organu, narz¹-
du lub uk³adu po wypadku, a stopniem trwa³ego uszczerbku istniej¹-
cym przed wypadkiem.
9. W uzasadnionych przypadkach stopieñ trwa³ego uszczerbku na
zdrowiu mo¿e byæ okreœlany na podstawie badañ przeprowadzonych
przez lekarzy wskazanych przez Towarzystwo.
10. Je¿eli Ubezpieczony zmar³ po ustaleniu stopnia trwa³ego uszczerb-
ku na zdrowiu, a œmieræ nie pozostaje w zwi¹zku przyczynowym
z nieszczêœliwym wypadkiem, niewyp³acone œwiadczenie za trwa³y
uszczerbek na zdrowiu wyp³aca siê Uprawnionemu. Je¿eli stopieñ
trwa³ego uszczerbku na zdrowiu nie zosta³ ustalony przed œmierci¹
Ubezpieczonego jako stopieñ trwa³ego uszczerbku przyjmuje siê przy-
puszczalny stopieñ trwa³ego uszczerbku ustalonego wed³ug oceny
lekarzy powo³anych przez Towarzystwo na podstawie zebranej do-
kumentacji.
11. Ubezpieczaj¹cy mo¿e wskazaæ jedn¹ lub wiêcej osób Uprawnionych
do otrzymania œwiadczenia w razie œmierci osoby ubezpieczonej.
12. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek do wykonywania
uprawnieñ, o których mowa w ust. 11 konieczna jest uprzednia zgoda
Ubezpieczonego.
13. Je¿eli wskazano kilka osób uprawnionych do otrzymania œwiadcze-
nia w razie œmierci osoby ubezpieczonej, a nie oznaczono udzia³u ka¿dej
z nich w tej sumie, ich udzia³y s¹ równe.
14. W przypadku œmierci Ubezpieczonego, Uprawniony zobowi¹-
zany jest dostarczyæ do Towarzystwa dodatkowo odpis skrócony aktu
zgonu.
15. Wskazanie uprawnionego do otrzymania œwiadczenia staje siê
bezskuteczne, je¿eli uprawniony zmar³ przed œmierci¹ Ubezpieczonego
albo je¿eli umyœlnie przyczyni³ siê do jego œmierci.
16. Je¿eli w chwili œmierci Ubezpieczonego nie ma osoby Uprawnionej
do otrzymania œwiadczenia, suma ta przypada najbli¿szej rodzinie ubez-
pieczonego w nastêpuj¹cej kolejnoœci:
1) ma³¿onkowi;
2) dzieciom;
3) innym ustawowym spadkobiercom;
4) innej osobie, która ponios³a koszty pogrzebu osoby ubezpieczonej
w wysokoœci udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wiêcej jed-
nak ni¿ w wysokoœci œwiadczenia okreœlonego na wypadek œmierci wsku-
tek nieszczêœliwego wypadku.
17. W przypadku, jeœli Ubezpieczony nie wskaza³ osoby uprawnionej,
osoba ubiegaj¹ca siê o odszkodowanie zobowi¹zana jest dodatkowo do
przed³o¿enia dokumentów stwierdzaj¹cych pokrewieñstwo lub powi-
nowactwo wzglêdem Ubezpieczonego.
18. Je¿eli Ubezpieczony otrzyma³ œwiadczenie z tytu³u trwa³ego
uszczerbku, a nastêpnie zmar³ w ci¹gu 24 miesiêcy od dnia wypadku,
œwiadczenie z tytu³u œmierci wyp³aca siê Uprawnionemu, je¿eli prze-
wy¿sza ono œwiadczenie wyp³acone Ubezpieczonemu, przy czym po-
tr¹ca siê uprzednio wyp³acon¹ kwotê.
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UBEZPIECZENIE HOME ASSISTANCE

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
§ 32.
1. Przedmiotem ubezpieczenia s¹ uzasadnione okolicznoœciami oraz
udokumentowane koszty zwi¹zane z udzieleniem przez przedstawicie-
la Towarzystwa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej natychmiastowej
pomocy assistance w przypadku:
1) zdarzenia losowego lub awarii instalacji, które spowodowa³y szko-
dê w miejscu ubezpieczenia lub;
2) nag³ego zachorowania Ubezpieczonego.
2. Za zdarzenie losowe uwa¿a siê wyst¹pienie zdarzenia objêtego ubez-
pieczeniem od ognia i innych zdarzeñ losowych, ubezpieczenia mienia
od kradzie¿y z w³amaniem i rozboju lub ubezpieczenia szyb i innych
przedmiotów szklanych od st³uczenia.
3. Za awariê instalacji uwa¿a siê przypadek losowy zaistnia³y w ubez-
pieczonym mieszkaniu lub domu mieszkalnym wynikaj¹cy z przyczyn
wewnêtrznych pochodzenia mechanicznego, hydraulicznego lub elek-
trycznego powoduj¹cy przerwanie dzia³ania instalacji wodno-kanaliza-
cyjnej lub elektrycznej w zakresie wykraczaj¹cym poza odpowiedzial-
noœæ administracji budynku lub s³u¿b miejskich.
4. Ubezpieczenie home assistance przys³uguje bezsk³adkowo w przy-
padku ubezpieczenia mienia od kradzie¿y z w³amaniem w wariancie
LUKSUSOWYM.
5. Ubezpieczenie obejmuje organizacjê oraz pokrycie kosztów:
1) interwencji œlusarza, hydraulika, elektryka lub innego specjalisty odpo-
wiedniego ze wzglêdu na rodzaj szkody zaistnia³ej w miejscu ubezpiecze-
nia, je¿eli istnieje realne ryzyko utraty lub dalszego uszkodzenia mienia;
2) dozoru mienia na maksymalny czas 72 godzin po zaistnia³ym po¿a-
rze, deszczu nawalnym, kradzie¿y z w³amaniem lub w przypadku szkód
zwi¹zanych ze st³uczonym szk³em, je¿eli po zaistnieniu szkody z powodu
nieobecnoœci Ubezpieczonego zachodzi koniecznoœæ zabezpieczenia
mienia w miejscu ubezpieczenia przed jego utrat¹ lub uszkodzeniem;
3) natychmiastowego powrotu Ubezpieczonego do miejsca ubezpie-
czenia w przypadku wyst¹pienia zdarzenia objêtego zakresem ubezpie-
czenia pod warunkiem, ¿e Ubezpieczony znajduje siê na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej w odleg³oœci wiêkszej ni¿ 50 km od miejsca
ubezpieczenia oraz na skutek zaistnia³ej tam szkody musi znaleŸæ siê nie-
zw³ocznie w miejscu ubezpieczenia;
4) dojazdu, rezerwacji oraz pobytu Ubezpieczonego w hotelu przez
maksymalnie 3 doby hotelowe, je¿eli rodzaj lub rozmiar szkody unie-
mo¿liwia jego zamieszkiwanie w miejscu ubezpieczenia;
5) przejazdu powrotnego Ubezpieczonego z hotelu do miejsca ubez-
pieczenia, je¿eli organizacja dojazdu oraz rezerwacji pobytu Ubezpie-
czonego w hotelu zosta³a dokonana przez przedstawiciela Towarzystwa;
6) przejazdu Ubezpieczonego oraz jego baga¿u podrêcznego do wy-
znaczonej przez niego osoby mieszkaj¹cej na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej oraz powrót do miejsca ubezpieczenia – przedstawiciel Towa-
rzystwa zapewnia bilet kolejowy pierwszej klasy na poci¹g, bilet auto-
busowy lub bilet lotniczy, je¿eli podró¿ poci¹giem przekracza 8 godzin;
7) pomocy domowej – po zakoñczeniu hospitalizacji Ubezpieczonego
spowodowanej nieszczêœliwym wypadkiem oraz trwaj¹cej co najmniej
7 dni, je¿eli istnieje medycznie uzasadniona oraz stwierdzona przez
lekarza przedstawiciela Towarzystwa koniecznoœæ pomocy w miejscu
ubezpieczenia;
8) w przypadku nag³ego zachorowania Ubezpieczonego:
a) dostarczenia artyku³ów spo¿ywczych, artyku³ów higienicznych oraz
pierwszej potrzeby – w przypadku braku opieki nad Ubezpieczonym
w miejscu ubezpieczenia; ubezpieczeniem objêta jest dostawa, bez
kosztu samych produktów;
b) przejazdu opiekuna do dzieci lub osoby niesprawnej pozostaj¹cej pod
opiek¹ Ubezpieczonego albo transport tych osób do opiekuna, a je¿eli

nie jest to mo¿liwe organizacja oraz pokrycie kosztów opieki nad
dzieæmi lub osobami niesprawnymi;
c) opieki nad psami lub kotami w przypadku braku opieki nad Ubez-
pieczonym w miejscu ubezpieczenia.
6. Œwiadczenia okreœlone w ust. 5 pkt 4) i 5) nie podlegaj¹ ³¹czeniu ze
œwiadczeniem, o którym mowa w ust. 5 pkt 6).
7. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje kosztów czêœci zamiennych.

LIMITY ODPOWIEDZIALNOŒCI
§ 33.
1. Przedstawiciel Towarzystwa organizuje œwiadczenia oraz pokrywa
koszty, o których mowa w § 32 ust. 5 do wysokoœci sumy ubezpieczenia
mienia od ognia i innych zdarzeñ losowych albo ubezpieczenia mienia od
kradzie¿y z w³amaniem i rozboju, z zastrze¿eniem postanowieñ ust. 2.
2. Górn¹ granicê odpowiedzialnoœci Towarzystwa na ka¿de zdarzenie
stanowi¹, w granicach sum ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1
kwoty:
1) dla kosztów interwencji specjalisty okreœlonych w § 32 ust. 5 pkt
1) – nie wiêcej ni¿ 500 z³;
2) dla kosztów natychmiastowego powrotu okreœlonych w § 32 ust.
5 pkt 3) – nie wiêcej ni¿ 100 z³;
3) dla kosztów dojazdu, rezerwacji, pobytu w hotelu oraz przejazdu
powrotnego do miejsca ubezpieczenia okreœlonych w § 32 ust. 5 pkt
4) i 5) – nie wiêcej ni¿ 300 z³ na osobê;
4) dla kosztów pomocy domowej okreœlonych w § 32 ust. 5 pkt 7) –
nie d³u¿ej ni¿ 5 dni oraz nie wiêcej ni¿ 400 z³;
5) dla kosztów dostarczenia artyku³ów okreœlonych w § 32 ust. 5 pkt
8) ppkt a) – nie wiêcej ni¿ 100 z³;
6) dla kosztów przejazdu opiekuna do dzieci lub osób niesprawnych
lub transport tych osób do opiekuna okreœlonych w § 32 ust. 5 pkt 8)
ppkt b) – nie wiêcej ni¿ 100 z³ na osobê;
7) dla kosztów organizacji opieki nad dzieæmi lub osobami niespraw-
nymi okreœlonych w § 32 ust. 5 pkt 8) ppkt b) – nie d³u¿ej ni¿ 5 dni
i nie wiêcej ni¿ 250 z³;
8) dla kosztów opieki nad psami lub kotami okreœlonych w § 32 ust.
5 pkt 8) ppkt c) – nie d³u¿ej ni¿ 5 dni i nie wiêcej ni¿ 200 z³.
3. Górna granica odpowiedzialnoœci Towarzystwa, w granicach sum
ubezpieczenia, obejmuje ³¹cznie koszt dojazdu specjalisty na miejsce
ubezpieczenia oraz koszt robocizny, z zastrze¿eniem postanowienia
§ 32 ust. 7.

WY£¥CZENIA ODPOWIEDZIALNOŒCI
§ 34.
1. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody powsta³e pod-
czas lub przy okazji organizacji œwiadczeñ, o których mowa w § 32.
2. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje organizacji oraz pokrycia kosz-
tów us³ug:
1) zwi¹zanych z uszkodzeniami, za których naprawê odpowiadaj¹ wy-
³¹cznie w³aœciwe s³u¿by administracyjne lub w³aœciwe s³u¿by pogotowia
technicznego, energetycznego, wodno – kanalizacyjnego lub gazowe-
go, np. awarie pionów instalacji ciep³ej i zimnej wody, pionów kanali-
zacyjnych instalacji gazowej, przy³¹czy do budynku;
2) zwi¹zanych z uszkodzeniami pralek oraz innych urz¹dzeñ gospodar-
stwa domowego wraz z ich pod³¹czeniem do sieci wodno – kanaliza-
cyjnej;
3) elektryka lub technika urz¹dzeñ grzewczych zwi¹zanych z uszkodze-
niami ¿arówek, przed³u¿aczy itp.;
4) zwi¹zanych z konserwacj¹ jakichkolwiek urz¹dzeñ, instalacji oraz
sta³ych elementów mieszkania lub domu mieszkalnego, budowli, budyn-
ków i pomieszczeñ gospodarczych;
5) zwi¹zanych z napraw¹ uszkodzeñ, które pojawi³y siê przed wyst¹-
pieniem zdarzenia objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹.
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3. Ponadto ochron¹ ubezpieczeniow¹ nie s¹ objête:
1) koszty poniesione przez Ubezpieczonego bez uprzedniego powia-
domienia i uzyskania zgody przedstawiciela Towarzystwa nawet wów-
czas, je¿eli wysokoœæ poniesionych kosztów mieœci siê w granicach li-
mitów odpowiedzialnoœci chyba, ¿e powiadomienia nie dokonano
z powodu si³y wy¿szej lub szczególnych okolicznoœci; w uzasadnionych
przypadkach przedstawiciel Towarzystwa mo¿e podj¹æ decyzjê o zwro-
cie Ubezpieczonemu poniesionych przez niego kosztów us³ug objêtych
ubezpieczeniem do wysokoœci kosztów, które przedstawiciel Towarzy-
stwa poniós³by organizuj¹c us³ugê;
2) œwiadczenia, je¿eli szkoda nast¹pi³a w zwi¹zku z prowadzon¹ dzia-
³alnoœci¹ zawodow¹ lub gospodarcz¹;
3) szkody powsta³e w ubezpieczonym mieniu w zwi¹zku z wyst¹pie-
niem zdarzenia objêtego ochron¹ ubezpieczenia.
4. Przedstawiciel Towarzystwa nie ponosi odpowiedzialnoœci za opóŸ-
nienia lub niemo¿noœæ wykonania œwiadczeñ, je¿eli by³o to spowodo-
wane strajkami, niepokojami spo³ecznymi, zamieszkami, atakami terroru,
sabota¿u, wojn¹ (równie¿ domow¹), skutkami promieniowania radio-
aktywnego, si³¹ wy¿sz¹, a tak¿e ograniczeniami w poruszaniu siê lud-
noœci wprowadzonymi decyzjami w³adz administracyjnych.

UBEZPIECZENIE MEDICAL ASSISTANCE

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
§ 35.
1. Przedmiotem ubezpieczenia s¹ uzasadnione okolicznoœciami oraz
udokumentowane koszty zwi¹zane z udzieleniem przez przedstawicie-
la Towarzystwa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej natychmiastowej
pomocy assistance w przypadku nieszczêœliwego wypadku lub nag³ego
zachorowania Ubezpieczonego.
2. Ubezpieczenie medical assistance przys³uguje bezsk³adkowo w przy-
padku ubezpieczenia nastêpstw nieszczêœliwych wypadków w warian-
cie LUKSUSOWYM.
3. Ubezpieczenie obejmuje organizacjê oraz pokrycie kosztów:
1) wizyty lekarskiej, o ile z uwagi na stan zdrowia Ubezpieczonego nie
jest wymagana interwencja pogotowia ratunkowego:
a) je¿eli w nastêpstwie nieszczêœliwego wypadku na terytorium Rzeczpo-
spolitej Polskiej Ubezpieczony dozna³ uszkodzenia cia³a lub uszczerbku na
zdrowiu, przedstawiciel Towarzystwa zorganizuje wizytê lekarza w miej-
scu pobytu Ubezpieczonego oraz pokryje koszty dojazdu oraz honorarium
lekarza za jedn¹ wizytê po ka¿dym nieszczêœliwym wypadku;
b) w razie nag³ego zachorowania Ubezpieczonego na terytorium Rzecz-
pospolitej Polskiej przedstawiciel Towarzystwa zorganizuje wizytê leka-
rza w miejscu pobytu Ubezpieczonego oraz pokryje koszty dojazdu oraz
honorarium lekarza za dwie wizyty na osobê w rocznym okresie ubez-
pieczenia;
2) wizyty pielêgniarki – je¿eli w nastêpstwie nieszczêœliwego wypadku
lub nag³ego zachorowania Ubezpieczony dozna³ uszkodzenia cia³a lub
uszczerbku na zdrowiu, przedstawiciel Towarzystwa zorganizuje wizy-
tê pielêgniarki w miejscu ubezpieczenia oraz pokryje koszty dojazdu
oraz honorarium pielêgniarki za jedn¹ wizytê po ka¿dym nieszczêœliwym
wypadku;
3) dostawy leków – zaordynowanych wczeœniej przez lekarza wys³a-
nego przez przedstawiciela Towarzystwa do miejsca ubezpieczenia,
je¿eli w nastêpstwie nieszczêœliwego wypadku lub nag³ego zachorowa-
nia Ubezpieczonego wymaga le¿enia przez co najmniej 5 dni zgodnie
z dokumentem zwolnienia lekarskiego; w okresie zwolnienia Ubezpie-
czonemu przys³uguje organizacja i pokrycie kosztów tylko jednej do-
stawy leków do wysokoœci 800 z³ w rocznym okresie ubezpieczenia;
warunkiem realizacji us³ugi jest brak w miejscu ubezpieczenia osoby,
która mog³aby takie œwiadczenie zapewniæ; us³uga nie obejmuje pokry-
cia kosztów dostarczanych leków;

4) transportu medycznego do szpitala – je¿eli Ubezpieczony w nastêp-
stwie nieszczêœliwego wypadku lub nag³ego zachorowania wymaga
transportu medycznego do szpitala, przedstawiciel Towarzystwa zor-
ganizuje oraz pokryje koszty transportu medycznego do najbli¿szego
szpitala na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
5) transportu medycznego ze szpitala – je¿eli Ubezpieczony w nastêp-
stwie nieszczêœliwego wypadku lub nag³ego zachorowania zosta³ hospi-
talizowany przez okres przekraczaj¹cy 7 dni, przedstawiciel Towarzy-
stwa zorganizuje oraz pokryje koszty transportu medycznego ze szpi-
tala do miejsca ubezpieczenia.
4. O zasadnoœci organizacji oraz pokrycia kosztów œwiadczenia decy-
duje lekarz przedstawiciela Towarzystwa.

LIMITY ODPOWIEDZIALNOŒCI
§ 36.
1. Przedstawiciel Towarzystwa organizuje œwiadczenia oraz pokrywa kosz-
ty, o których mowa w § 35 ust. 3 do wysokoœci sumy ubezpieczenia nastêpstw
nieszczêœliwych wypadków, z zastrze¿eniem postanowieñ ust. 2.
2. Górn¹ granicê odpowiedzialnoœci Towarzystwa stanowi¹, w grani-
cach sum ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 kwoty:
1) dla kosztów wizyty lekarskiej okreœlonych w § 35 ust. 3 pkt 1) ppkt
a) – nie wiêcej ni¿ 1 000 z³ na ka¿d¹ osobê w rocznym okresie ubez-
pieczenia oraz nie wiêcej ni¿ jednej wizyty po ka¿dym nieszczêœliwym
wypadku;
2) dla kosztów wizyty lekarskiej okreœlonych w § 35 ust. 3 pkt 1) ppkt
b) – nie wiêcej ni¿ 100 z³ za ka¿d¹ wizytê w rocznym okresie ubez-
pieczenia oraz nie wiêcej ni¿ dwóch wizyt na osobê w rocznym okre-
sie ubezpieczenia;
3) dla kosztów wizyty pielêgniarki okreœlonych w § 35 ust. 3 pkt 2)
– nie wiêcej ni¿ 300 z³ na osobê jednej wizyty w rocznym okresie ubez-
pieczenia oraz nie wiêcej ni¿ za jednej wizyty po ka¿dym nieszczêœli-
wym wypadku lub nag³ym zachorowaniu;
4) dla kosztów transportu okreœlonych w § 35 ust. 4 i 5 – ³¹cznie nie
wiêcej ni¿ 500 z³ w rocznym okresie ubezpieczenia.

WY£ACZENIA ODPOWIEDZIALNOŒCI
§ 37.
1. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody powsta³e pod-
czas lub przy okazji organizacji œwiadczeñ, o których mowa w § 35.
2. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje organizacji oraz pokrycia kosz-
tów us³ug:
1) wizyty lekarza, transportu medycznego lub innych us³ug œwiadczo-
nych za granic¹;
2) wizyty lekarza, transportu medycznego lub innych us³ug w zakre-
sie, w którym przys³uguj¹ one z tytu³u innego ubezpieczenia, za wyj¹t-
kiem powszechnego ubezpieczenia spo³ecznego; ubezpieczenie nie
obejmuje refundacji kosztów us³ug udzielanych przez publiczn¹ s³u¿bê
zdrowia.
3. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje kosztów us³ug powsta³ych z ty-
tu³u lub w nastêpstwie:
1) leczenia niezwi¹zanego z pomoc¹ medyczn¹, udzielon¹ w przypad-
ku nag³ego zachorowania lub nieszczêœliwego wypadku;
2) chorób przewlek³ych, psychicznych lub depresji;
3) chorób, z którymi zwi¹zana by³a hospitalizacja Ubezpieczonego
w ci¹gu ostatnich szeœciu miesiêcy przed zawarciem umowy;
4) fizykoterapii, helioterapii lub zabiegów ze wskazañ estetycznych;
5) chorób przenoszonych drog¹ p³ciow¹, chorób wenerycznych, AIDS,
wirusa HIV pozytywnego;
6) ci¹¿y, za wyj¹tkiem jednej wizyty lekarskiej oraz zwi¹zanego z ni¹
niezbêdnego transportu do placówki medycznej;
7) przerywania ci¹¿y, sztucznego zap³odnienia lub ka¿dego innego le-
czenia bezp³odnoœci oraz kosztów œrodków antykoncepcyjnych;
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8) alkoholizmu lub przebywania pod wp³ywem alkoholu, u¿ywania nar-
kotyków lub œrodków odurzaj¹cych nie przepisanych przez lekarza lub
przepisanych przez lekarza, ale stosowanych niezgodnie z jego zalece-
niem;
9) wypadków spowodowanych umyœlnie przez Ubezpieczonego lub
osobê blisk¹, w tym skutków samobójstwa lub usi³owania pope³nienia
samobójstwa, samookaleczenia przez Ubezpieczonego lub osobê blisk¹;
10) epidemii, o których w³adze poinformowa³y w œrodkach masowe-
go przekazu, ska¿eñ oraz katastrof naturalnych;
11) promieniowania radioaktywnego lub jonizuj¹cego;
12) wydarzeñ zwi¹zanych z wojnami domowymi lub o zasiêgu miêdzy-
narodowym, rozruchami i niepokojami spo³ecznymi, aktami sabota¿u
oraz zamachami;
13) wypadków wynikaj¹cych z brania udzia³u w zak³adach, przestêp-
stwach lub bójkach, za wyj¹tkiem dzia³ania w obronie koniecznej
i w stanie wy¿szej koniecznoœci;
14) leczenia przez lekarza bêd¹cego cz³onkiem rodziny Ubezpieczo-
nego;
15) szczepieñ, a tak¿e leczenia dentystycznego, urazów niewymagaj¹-
cych udzielenia natychmiastowej, niezbêdnej pomocy medycznej;
16) uprawiania sportu jako zawodnik lub uprawiania sportów powietrz-
nych, motorowych, sztuk walki, wspinaczki górskiej, myœlistwa, nurko-
wania przy u¿yciu specjalistycznego sprzêtu oraz innych dyscyplin sportu
uprawianych w warunkach ekstremalnych, np. skoków spadochrono-
we, skoków bungee, nurkowania, lotniarstwa, paralotniarswa, motolot-
niarstwa lub sp³ywów rzekami górskimi;
17) wypadków wynikaj¹cych z zabiegów lub leczenia nie uznanego
w sposób naukowy i medyczny;
18) niestosowania siê Ubezpieczonego do zaleceñ lekarza prowadz¹-
cego lub lekarza przedstawiciela Towarzystwa;
19) szkód wyrz¹dzonych Ubezpieczonemu przez cz³onków jego rodzi-
ny lub inne osoby ubezpieczone w ramach tej samej umowy.
4. Ponadto ochron¹ ubezpieczeniow¹ nie s¹ objête:
1) koszty poniesione przez Ubezpieczonego bez uprzedniego powia-
domienia i uzyskania zgody przedstawiciela Towarzystwa nawet wów-
czas, je¿eli wysokoœæ poniesionych kosztów mieœci siê w granicach li-
mitów odpowiedzialnoœci chyba, ¿e powiadomienia nie dokonano
z powodu si³y wy¿szej lub szczególnych okolicznoœci; w uzasadnionych
przypadkach przedstawiciel Towarzystwa mo¿e podj¹æ decyzjê o zwro-
cie Ubezpieczonemu poniesionych przez niego kosztów us³ug objêtych
ubezpieczeniem do wysokoœci kosztów, które przedstawiciel Towarzy-
stwa poniós³by organizuj¹c us³ugê;
2) nastêpstwa zdarzeñ, które mia³y miejsce przed zawarciem umowy.
5. Przedstawiciel Towarzystwa nie ponosi odpowiedzialnoœci za opóŸ-
nienia lub niemo¿noœæ wykonania œwiadczeñ, je¿eli by³o to spowodo-
wane strajkami, niepokojami spo³ecznymi, zamieszkami, atakami terroru,
sabota¿u, wojn¹ (równie¿ domow¹), skutkami promieniowania radio-
aktywnego, si³¹ wy¿sz¹ a tak¿e ograniczeniami w poruszaniu siê lud-
noœci wprowadzonymi decyzjami w³adz administracyjnych.

WYP£ATA ODSZKODOWANIA
§ 38.
1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajœciu zdarzenia objêtego ochron¹
ubezpieczeniow¹ Towarzystwo wszczyna w³aœciwe postêpowanie do-
tycz¹ce ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoœci zg³oszonych
roszczeñ i wysokoœci odszkodowania oraz w terminie 7 dni od dnia
otrzymania tego zawiadomienia powiadamia Ubezpieczaj¹cego i Ubez-
pieczonego o tym fakcie.
2. Ponadto w tym terminie Towarzystwo pisemnie lub drog¹ elektro-
niczn¹ informuje Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczonego lub Uprawnio-
nego z umowy, jakie dokumenty s¹ potrzebne do ustalenia odszko-
dowania.

3. Towarzystwo ma obowi¹zek udostêpniæ osobom, o których mowa
w ust. 2 informacje i dokumenty, które mia³y wp³yw na ustalenie od-
powiedzialnoœci Towarzystwa i wysokoœci odszkodowania.
4. Osoby te maja prawo wgl¹du do akt szkodowych i sporz¹dzania na
swój koszt odpisów lub kserokopii dokumentów akt szkodowych, przy
czym sposób udostêpniania akt szkodowych nie mo¿e wi¹zaæ siê
z nadmiernymi utrudnieniami dla tych osób.
5. Towarzystwo wyp³aca odszkodowanie na podstawie uznania rosz-
czenia uprawnionego z umowy w wyniku dokonania w³asnych ustaleñ,
zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia s¹du.
6. Je¿eli nie umówiono siê inaczej Towarzystwo wyp³aci odszkodowa-
nie w ci¹gu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie, pod
warunkiem z³o¿enia przez Ubezpieczonego rachunku strat oraz innych
niezbêdnych dokumentów uzasadniaj¹cych roszczenie w ci¹gu 14 dni
od daty zawiadomienia Towarzystwa o szkodzie.
7. Je¿eli wyjaœnienie w powy¿szym terminie okolicznoœci koniecznych
do ustalenia odpowiedzialnoœci Towarzystwa albo wysokoœci odszko-
dowania nie jest mo¿liwe odszkodowanie wyp³acane jest w ci¹gu
14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale¿ytej starannoœci wy-
jaœnienie tych okolicznoœci by³o mo¿liwe. Jednak¿e bezsporna czêœæ od-
szkodowania zostanie wyp³acona w terminie 30 dni od daty otrzyma-
nia zawiadomienia o szkodzie.
8. W razie braku podstaw do wyp³aty odszkodowania w ca³oœci lub
czêœci Towarzystwo poinformuje o tym pisemnie Ubezpieczonego w
terminach okreœlonych w ust. 6 lub 7 podaj¹c okolicznoœci faktyczne
i podstawê prawn¹ odmowy wyp³aty odszkodowania oraz pouczenie
o mo¿liwoœci dochodzenia roszczeñ na drodze s¹dowej.
9. Je¿eli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest
ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub wiêcej Ubezpieczy-
cieli na sumy, które ³¹cznie przewy¿szaj¹ jego wartoœæ ubezpieczeniow¹,
Ubezpieczaj¹cy nie mo¿e ¿¹daæ œwiadczenia przenosz¹cego wysokoœæ
szkody. Miêdzy Ubezpieczycielami ka¿dy z nich odpowiada w takim
stosunku, w jakim przyjêta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje
do ³¹cznych sum wynikaj¹cych z podwójnego lub wielokrotnego ubez-
pieczenia.
10. Postanowienie ust. 9 nie dotyczy ubezpieczenia nastêpstw nieszczê-
œliwych wypadków oraz ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej
w ¿yciu prywatnym, ubezpieczenia home assistance oraz ubezpiecze-
nia medical assistance.

ROSZCZENIA REGRESOWE
§ 39.
1. W razie zajœcia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczaj¹cy obowi¹-
zany jest zabezpieczyæ mo¿liwoœæ dochodzenia przez Towarzystwo rosz-
czeñ odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodê.
2. Z dniem zap³aty odszkodowania przez Towarzystwo roszczenie
Ubezpieczaj¹cego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szko-
dê przechodzi z mocy prawa na Towarzystwo do wysokoœci wyp³aco-
nego odszkodowania.
3. Je¿eli zap³acone odszkodowanie pokrywa tylko czêœæ szkody Ubez-
pieczaj¹cemu przys³uguje pierwszeñstwo zaspokojenia roszczeñ co do
pozosta³ej czêœci szkody.
4. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy skutecznie zrzek³ siê roszczenia odszkodowaw-
czego w stosunku do sprawcy szkody w ca³oœci lub w czêœci Towarzy-
stwo mo¿e odmówiæ wyp³aty odszkodowania lub je odpowiednio
zmniejszyæ. Je¿eli fakt ten zostanie ujawniony po zap³aceniu odszkodo-
wania, Towarzystwo mo¿e ¿¹daæ zwrotu ca³oœci odszkodowania lub jego
czêœci.
5. Roszczenie, o którym mowa w ust. 2 nie przechodzi na Towarzy-
stwo, je¿eli sprawc¹ szkody jest osoba, z któr¹ Ubezpieczaj¹cy pozo-
staje we wspólnym gospodarstwie domowym chyba, ¿e sprawca wy-
rz¹dzi³ szkodê umyœlnie.
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6. Ubezpieczaj¹cy jest zobowi¹zany do dostarczenia Towarzystwu wszel-
kich informacji i dokumentów oraz do umo¿liwienia prowadzenia czyn-
noœci niezbêdnych do skutecznego dochodzenia roszczeñ regresowych.
7. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek przepisy w ustêpach
poprzedzaj¹cych stosuje siê do Ubezpieczonego.

POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 40.
1. Wszelkie zawiadomienia lub oœwiadczenia sk³adane przez strony
w zwi¹zku z umow¹ powinny byæ dokonywane na piœmie za pokwito-
waniem odbioru lub wysy³ane listem poleconym.
2. Zawiadomienie o szkodzie Ubezpieczony mo¿e zg³osiæ dzwoni¹c na
numer telefonu Centrum Zg³aszania Szkód Towarzystwa podany
w dokumencie ubezpieczenia.
3. Zawiadomienie o szkodzie assistance Ubezpieczony mo¿e zg³osiæ
telefonicznie dzwoni¹c na numer telefonu w Polsce (po³¹czenie bezp³at-
ne) – 0 800 120 053 lub z zagranicy oraz telefonu komórkowego (po-
³¹czenie p³atne) – (+48 22) 874 34 84.
4. W przypadku jakichkolwiek skarg lub za¿aleñ zg³aszanych przez
Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy mo¿na je zg³osiæ do
Zarz¹du Towarzystwa lub do Rzecznika Ubezpieczonych. Towarzystwo
jest zobowi¹zane w ci¹gu 30 dni od chwili otrzymania skargi lub za¿a-
lenia zaj¹æ stanowisko w sprawie.
5. Strony zobowi¹zane s¹ wzajemnie informowaæ siê o zmianach swo-
jego adresu zamieszkania lub siedziby. Je¿eli strona umowy zmieni³a

adres b¹dŸ siedzibê i nie zawiadomi³a o tym drugiej strony przyjmuje
siê, ¿e obowi¹zek zawiadomienia lub oœwiadczenia zosta³ wype³niony
przez wys³anie pisma pod ostatni znany stronie adres. W takim wypad-
ku strony uznaj¹, ¿e pismo wywiera skutki prawne po up³ywie 14 dni
od daty jego wys³ania, choæby nie dotar³o do adresata.
6. Powództwo o roszczenia wynikaj¹ce z umów zawartych na podsta-
wie niniejszych OWU mo¿na wytoczyæ albo wed³ug przepisów o w³a-
œciwoœci ogólnej albo przed s¹d w³aœciwy dla miejsca zamieszkania lub
siedziby Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego
z umowy.
7. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych OWU ma zastosowa-
nie prawo polskie, a w szczególnoœci przepisy Kodeksu cywilnego
i Ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej.
8. Niniejsze OWU zatwierdzone zosta³y uchwa³¹ Zarz¹du BENEFIA
Towarzystwa Ubezpieczeñ S.A. Vienna Insurance Group nr 12/29/2007
z dnia 17 lipca 2007 r. i obowi¹zuj¹ od dnia 10 sierpnia 2007 r.

Cz³onek Zarz¹du Prezes Zarz¹du
Halina Maj Pawe³ Bisek

KLAUZULA NR 1
Rozszerzenie zakresu ochrony o ryzyko POWODZI

1. Ustala siê, ¿e z zachowaniem pozosta³ych niezmienionych niniejsz¹
klauzul¹ postanowieñ OWU – Ubezpieczenie eDom oraz po op³aceniu
dodatkowej sk³adki zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej zostaje
rozszerzony o ryzyko powodzi.
2. Ubezpieczenie ryzyka powodzi jest mo¿liwe w przypadku zawarcia
umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeñ losowych w wariancie
STANDARDOWYM lub LUKSUSOWYM.
3. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie szkód spowodowanych po-
wodzi¹ powstaje po up³ywie dwóch tygodni od zawarcia umowy.
4. Karencja nie ma zastosowania w przypadku kontynuacji umowy.
5. Limit odpowiedzialnoœci za szkody powsta³e w wyniku powodzi
wynosi na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:
1) 50% sumy ubezpieczenia mieszkania lub domu mieszkalnego albo
mieszkania lub domu mieszkalnego wraz ze sta³ymi elementami miesz-
kania lub domu mieszkalnego albo sta³ych elementów mieszkania lub
domu mieszkalnego, 50% sumy ubezpieczenia budowli, budynków
i pomieszczeñ gospodarczych oraz 50% sumy ubezpieczenia ruchomo-
œci domowych – w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia mienia
od ognia i innych zdarzeñ losowych w wariancie STANDARDOWYM;
2) 100% sumy ubezpieczenia mieszkania lub domu mieszkalnego albo
mieszkania lub domu mieszkalnego wraz ze sta³ymi elementami miesz-
kania lub domu mieszkalnego albo sta³ych elementów mieszkania lub
domu mieszkalnego, 100% sumy ubezpieczenia budowli, budynków
i pomieszczeñ gospodarczych oraz 100% sumy ubezpieczenia rucho-
moœci domowych – w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia mie-
nia od ognia i innych zdarzeñ losowych w wariancie LUKSUSOWYM.

KLAUZULA NR 2
Rozszerzenie zakresu ochrony o ryzyko PRZEPIÊCIA

1. Ustala siê, ¿e z zachowaniem pozosta³ych niezmienionych niniejsz¹
klauzul¹ postanowieñ OWU – Ubezpieczenie eDom oraz po op³aceniu

dodatkowej sk³adki zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozsze-
rzony o szkody powsta³e w wyniku przepiêcia.
2. Ubezpieczenie ryzyka przepiêcia jest mo¿liwe w przypadku zawar-
cia umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeñ losowych w wa-
riancie STANDARDOWYM lub LUKSUSOWYM.
3. Górn¹ granic¹ odpowiedzialnoœci Towarzystwa za szkody powsta³e
w poszczególnych sk³adnikach mienia stanowi ustalona przez Ubezpie-
czaj¹cego i okreœlona w dokumencie ubezpieczenia suma ubezpiecze-
nia, nie wiêcej jednak ni¿ 20 000 z³.
4. Suma ubezpieczenia dla ryzyka przepiêcia nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿
suma ubezpieczenia mieszkania lub domu mieszkalnego, mieszkania lub
domu mieszkalnego wraz ze sta³ymi elementami mieszkania lub domu
mieszkalnego, sta³ych elementów mieszkania lub domu mieszkalnego
lub ruchomoœci domowych od ognia i innych zdarzeñ losowych
w zale¿noœci od tego, która z tych sum ubezpieczenia jest ni¿sza.
5. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody powsta³e
w odgromnikach, miernikach, licznikach, wk³adkach topikowych, bez-
piecznikach, stycznikach, czujnikach elektrycznych, ¿arówkach, lampach
oraz czêœciach ulegaj¹cych szybkiemu zu¿yciu lub podlegaj¹cych wie-
lokrotnej, okresowej wymianie w toku normalnego u¿ytkowania.
6. Towarzystwo potr¹ca z nale¿nego odszkodowania kwotê stanowi¹c¹
udzia³ w³asny Ubezpieczonego w wysokoœci 10% wartoœci szkody, nie
mniej jednak ni¿ 100 z³.

KLAUZULA NR 3
Rozszerzenie zakresu ochrony o ryzyko AKTÓW TERRORU

1. Ustala siê, ¿e z zachowaniem pozosta³ych niezmienionych niniejsz¹
klauzul¹ postanowieñ OWU – Ubezpieczenie eDom oraz po op³aceniu
dodatkowej sk³adki zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej zostaje
rozszerzony o ryzyko aktów terroru, przez które rozumie siê zdarze-
nia okreœlone w § 2 pkt 1) OWU – Ubezpieczenie eDom.
2. Za akt terroru uwa¿a siê równie¿ szkody, straty lub jakiekolwiek
koszty bezpoœrednio lub poœrednio poniesione, wynikaj¹ce lub powsta³e
w zwi¹zku z dzia³aniem kontroluj¹cym, zapobiegaj¹cym, t³umi¹cym lub
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jakimkolwiek innym sposobem wyra¿enia sprzeciwu wobec aktu ter-
roru.
3. Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko aktów
terroru jest mo¿liwe w przypadku zawarcia z Towarzystwem umowy
ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeñ losowych w wariancie
LUKSUSOWYM.
4. Towarzystwo ponosi odpowiedzialnoœæ za szkody powsta³e na sku-
tek aktów terrorów do wysokoœci sumy ubezpieczenia mieszkania lub
domu mieszkalnego, mieszkania lub domu mieszkalnego wraz ze sta-
³ymi elementami mieszkania lub domu mieszkalnego albo sta³ych ele-
mentów mieszkania lub domu mieszkalnego od ognia i innych zdarzeñ
losowych, nie wiêcej jednak ni¿ 50 000 z³.
5. W toku dowolnego procesu lub innego postêpowania, w czasie któ-
rego Towarzystwo stwierdzi na podstawie tej definicji, ¿e dane straty,
szkody, koszty lub wydatki nie s¹ objête ochron¹ ubezpieczeniow¹,
ciê¿ar udowodnienia, i¿ takie straty, szkody, koszty lub wydatki s¹ objête
ochron¹ ubezpieczeniow¹ spoczywa na Ubezpieczonym.
6. Towarzystwo potr¹ca z nale¿nego odszkodowania kwotê stanowi¹c¹
udzia³ w³asny Ubezpieczonego w wysokoœci 15% wartoœci szkody, nie
mniej jednak ni¿ 100 z³.

KLAUZULA NR 4
Rozszerzenie zakresu ochrony o ryzyko SZYB I INNYCH
PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD ST£UCZENIA

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Ustala siê, ¿e z zachowaniem pozosta³ych niezmienionych niniejsz¹
klauzul¹ postanowieñ OWU – Ubezpieczenie eDom oraz po op³aceniu
dodatkowej sk³adki zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej zostaje
rozszerzony o ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od
st³uczenia.
2. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od st³uczenia
jest mo¿liwe w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia od ognia
i innych zdarzeñ losowych w wariancie STANDARDOWYM lub
LUKSUSOWYM.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
§ 2.
Przedmiotem ubezpieczenia mog¹ byæ nieuszkodzone, zainstalowane na
sta³e i zgodnie z przeznaczeniem:
1) szyby zewnêtrzne mieszkañ, domów mieszkalnych, budowli, budyn-
ków lub pomieszczeñ gospodarczych;
2) luksfery stanowi¹ce element œcian mieszkañ lub domów mieszkal-
nych;
3) szklane lub lustrzane drzwi stanowi¹ce element œcian dzia³owych
b¹dŸ wbudowanych na sta³e szaf, zamontowane na sta³e lustra lub ce-
ramiczne p³yty grzewcze znajduj¹ce siê w mieszkaniach lub domach
mieszkalnych.

ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 3.
1. Okreœlone w § 2 przedmioty ubezpieczenia s¹ objête ochron¹
ubezpieczeniow¹ od szkód powsta³ych na skutek ich st³uczenia lub
pêkniêcia.
2. W granicach sumy ubezpieczenia Towarzystwo pokrywa tak¿e koszty
ustawienia rusztowañ lub drabin umo¿liwiaj¹cych wstawienie szyb
w przypadku ich st³uczenia lub pêkniêcia.

WY£¥CZENIA ODPOWIEDZIALNOŒCI
§ 4.
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód:

1) polegaj¹cych na poplamieniu, zmianie barwy, zadrapaniu, porysowaniu
lub odpryœniêciu kawa³ków powierzchni ubezpieczonych przedmiotów;
2) powsta³ych podczas transportu, monta¿u, wymiany lub wymonto-
wywania;
3) powsta³ych w witra¿ach;
4) powsta³ych w szybach lub innych przedmiotach szklanych znajdu-
j¹cych siê w domach letniskowych oraz budowlach lub budynkach go-
spodarczych znajduj¹cych siê na terenie samej posesji co dom letni-
skowy.

SUMA UBEZPIECZENIA
§ 5.
1. Górn¹ granicê odpowiedzialnoœci Towarzystwa stanowi ustalona
przez Ubezpieczaj¹cego i okreœlona w umowie suma ubezpieczenia, nie
wiêcej jednak ni¿ 10 000 z³.
2. Suma ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od st³u-
czenia nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ suma ubezpieczenia mieszkania lub
domu mieszkalnego, mieszkania lub domu mieszkalnego wraz ze sta-
³ymi elementami mieszkania lub domu mieszkalnego, sta³ych elemen-
tów mieszkania lub domu mieszkalnego albo ruchomoœci domowych od
ognia i innych zdarzeñ losowych.
3. Ustalaj¹c sumê ubezpieczenia Ubezpieczaj¹cy powinien kierowaæ siê
wartoœci¹ ubezpieczonych przedmiotów, uwzglêdniaj¹c koszty monta-
¿u, demonta¿u i transportu oraz wykonywania napisów, ozdób i liter
wed³ug wzorów istniej¹cych w dniu powstania szkody na ubezpieczo-
nych przedmiotach.
4. Wyp³ata odszkodowania powoduje zmniejszenie sumy ubezpiecze-
nia o kwotê wyp³aconego odszkodowania. Za zgod¹ Towarzystwa
mo¿na j¹ przywróciæ do poprzedniej wysokoœci po op³aceniu dodatko-
wej sk³adki.
5. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od st³uczenia
zawiera siê w systemie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko.

USTALENIE WYSOKOŒCI ODSZKODOWANIA
§ 6.
1. Rozmiar szkody ustala siê w granicach sumy ubezpieczenia na pod-
stawie cen z dnia ustalenia odszkodowania przyjmuj¹c wartoœæ ubez-
pieczonych przedmiotów tego samego rodzaju, gatunku, materia³u
i wymiarów, wed³ug cen zakupu lub kosztów naprawy udokumentowa-
nych rachunkiem, z uwzglêdnieniem zakresu rzeczywistych uszkodzeñ,
niezbêdnych kosztów demonta¿u, monta¿u, kosztów transportu, kosz-
tów wykonania napisów, ozdób i liter wed³ug wzorów istniej¹cych
w dniu powstania szkody, kosztów ustawienia rusztowañ lub drabin
umo¿liwiaj¹cych wstawienie szyb w przypadku ich st³uczenia oraz
monta¿ i demonta¿ luksferów.
2. Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie ma zastosowania zasada proporcji.
3. Odszkodowanie obejmuje:
1) koszty zwi¹zane z wymian¹ lub napraw¹ ubezpieczonych przedmio-
tów w nastêpstwie ich st³uczenia lub pêkniêcia;
2) koszty wynik³e z zastosowania wszelkich dostêpnych œrodków w celu
zmniejszenia szkody oraz zabezpieczenia bezpoœrednio zagro¿onego
mienia przed szkod¹, je¿eli œrodki te by³y w³aœciwe, chocia¿by okaza³y
siê bezskuteczne – w granicach sumy ubezpieczenia;
3) koszty usuniêcia pozosta³oœci po szkodzie w granicach do 5% wy-
sokoœci odszkodowania ponad sumê ubezpieczenia.
4. Odszkodowanie ustala siê w kwocie odpowiadaj¹cej rozmiarowi
szkody w granicach sumy ubezpieczenia.
5. Przy ustalaniu wysokoœci odszkodowania nie uwzglêdnia siê warto-
œci kolekcjonerskiej, zabytkowej lub pami¹tkowej.
6. Towarzystwo potr¹ca z odszkodowania za przedmioty okreœlone
w § 2 pkt 2) i 3) kwotê stanowi¹c¹ udzia³ w³asny Ubezpieczonego
w szkodzie w wysokoœci 100 z³.
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KLAUZULA NR 5
Wartoœæ rzeczywista

1. Ustala siê, ¿e z zachowaniem pozosta³ych niezmienionych niniejsz¹
klauzul¹ postanowieñ OWU – Ubezpieczenie eDom podstaw¹ ustale-
nia sumy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych
zdarzeñ losowych dla:
1) mieszkania lub domu mieszkalnego albo mieszkania lub domu miesz-
kalnego wraz ze sta³ymi elementami mieszkania lub domu mieszkalne-
go albo sta³ych elementów mieszkania lub domu mieszkalnego;
2) budowli, budynków lub pomieszczeñ gospodarczych;
3) ruchomoœci domowych
stanowi wartoœæ rzeczywista tj. wartoœæ odtworzeniowa (nowa) po-
mniejszona o stopieñ zu¿ycia technicznego*.
2. Wysokoœæ odszkodowania dla poszczególnych sk³adników mienia
ustala siê wed³ug wartoœci rzeczywistej tj. uwzglêdniaj¹cej stopieñ
zu¿ycia technicznego do dnia zaistnienia szkody.

* niepotrzebne skreœliæ

KLAUZULA NR 6
DOMY LETNISKOWE

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Ustala siê, ¿e z zachowaniem pozosta³ych niezmienionych niniejsz¹
klauzul¹ postanowieñ OWU – Ubezpieczenie eDom oraz po op³aceniu
dodatkowej sk³adki zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej zostaje
rozszerzony o ubezpieczenie domu letniskowego, który Ubezpieczony
zajmuje na podstawie odpowiedniego tytu³u prawnego.
2. Za DOM LETNISKOWY uwa¿a siê obiekt budowlany przeznaczony na
cele rekreacyjne niezale¿nie od jego kwalifikacji (mieszkalny ca³oroczny,
letniskowy) lub okresu zamieszkiwania (czasowo, sezonowo lub ca³y rok)
oraz budowle (altanki) znajduj¹ce siê na terenie ogródków dzia³kowych.
3. Ubezpieczenie domu letniskowego jest mo¿liwe w przypadku za-
warcia umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeñ losowych
oraz ubezpieczenia mienia od kradzie¿y z w³amaniem i rozboju
w wariancie LUKSUSOWYM.
4. Umowê ubezpieczenia domu letniskowego zawiera siê na okres nie
d³u¿szy ni¿ data wygaœniêcia umowy.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
§ 2.
1. Umowa obejmuje:
1) dom letniskowy wraz ze sta³ymi elementami domu letniskowego;
2) budowle lub budynki gospodarcze wraz ze sta³ymi elementami bu-
dowli lub budynków gospodarczych znajduj¹ce siê na tej samej nieru-
chomoœci co ubezpieczony dom letniskowy;
3) ruchomoœci domowe znajduj¹ce siê w ubezpieczonym domu letni-
skowym.
2. Umow¹ objête s¹ nastêpuj¹ce ruchomoœci domowe:
1) meble, urz¹dzenia domowe i zapasy gospodarstwa domowego,
odzie¿ i inne przedmioty osobistego u¿ytku;
2) sprzêt sportowy, turystyczny i rehabilitacyjny;
3) narzêdzia gospodarcze i urz¹dzenia do uprawy dzia³ki.
3. Ubezpieczeniem nie s¹ objête:
1) sprzêt elektroniczny, audiowizualny, muzyczny, fotograficzny, tele-
fony komórkowe;
2) wartoœci pieniê¿ne, karty p³atnicze i kredytowe, weksle oraz czeki;
3) dzie³a sztuki, antyki, zbiory kolekcjonerskie, wyroby z metali, kamieni
szlachetnych, szlachetnych substancji organicznych, pere³, monety z³o-
te i srebrne;

4) odzie¿ ze skór naturalnych lub futer;
5) zwierzêta;
6) akta, dokumenty, rêkopisy, programy, dane komputerowe;
7) wszelkiego rodzaju broñ i trofea myœliwskie;
8) paliwa napêdowe, samochody, motocykle, motorowery oraz przy-
czepy;
9) przedmioty wskazuj¹ce na ich przeznaczenie handlowe lub produk-
cyjno-us³ugowe;
10) anteny satelitarne, radiowe, telewizyjne.

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
§ 3.
1. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ objête s¹ szkody powsta³e na skutek:
1) w domu letniskowym, budowlach lub budynkach gospodarczych,
ruchomoœciach domowych oraz sta³ych elementach domu letniskowe-
go, budowli lub budynków gospodarczych:
a) deszczu nawalnego;
b) dymu;
c) fali uderzeniowej;
d) gradu;
e) huraganu;
f) lawiny;
g) osuniêcia siê ziemi;
h) po¿aru;
i) uderzenia pioruna;
j) uderzenia pojazdu;
k) upadku statku powietrznego;
l) wybuchu;
m) zalania;
n) zalegania œniegu lub lodu;
o) zapadania siê ziemi.
2) w ruchomoœciach domowych oraz sta³ych elementach znajduj¹cych
siê w domu letniskowym:
a) kradzie¿y z w³amaniem;
b) rozboju.
2. Ubezpieczenie od kradzie¿y z w³amaniem i rozboju mo¿e zostaæ
zawarte pod warunkiem, ¿e umowa obejmuje równie¿ ubezpieczenie
domu letniskowego i znajduj¹cych siê w nim ruchomoœci domowych od
ognia i innych zdarzeñ losowych wymienionych w ust. 1 pkt 1).

WY£¥CZENIA ODPOWIEDZIALNOŒCI
§ 4.
1. Poza wy³¹czeniami okreœlonymi w § 4, § 14 oraz § 19 OWU –
Ubezpieczenie eDom ochron¹ ubezpieczeniow¹ nie s¹ objête szkody:
1) powsta³e wskutek prowadzenia w domu letniskowym, budowlach
lub budynkach gospodarczych dzia³alnoœci gospodarczej;
2) zamarzniêcia wody w instalacjach lub urz¹dzeniach znajduj¹cych siê
w domach letniskowych budowlach lub budynkach gospodarczych.
2. Towarzystwo nie odpowiada za szkody powsta³e na skutek kradzie-
¿y z w³amaniem w domu letniskowym zabezpieczonym niezgodnie
z wymogami okreœlonymi § 22 OWU, przy czym dom letniskowy musi
spe³niaæ wymagania dotycz¹ce zabezpieczeñ okreœlone dla domu miesz-
kalnego, a ponadto wszystkie okna musz¹ byæ zabezpieczone kratami,
szybami lub roletami antyw³amaniowymi b¹dŸ okiennicami zamykany-
mi od wewn¹trz.

SUMA UBEZPIECZENIA
§ 5.
1. Sumy ubezpieczenia ustala siê:
1) dla domu letniskowego, budowli lub budynków gospodarczych wraz
ze sta³ymi elementami domu letniskowego, budowli lub budynków
gospodarczych oraz ruchomoœci domowych ubezpieczonych od ognia
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i innych zdarzeñ losowych okreœlonych w § 3 ust. 1 pkt 1) – wed³ug
wartoœci rzeczywistej;
2) dla ruchomoœci domowych oraz sta³ych elementów domu letnisko-
wego ubezpieczonych od kradzie¿y z w³amaniem i rozboju – wed³ug
wartoœci rzeczywistej.
2. Umowê zawiera siê w przypadku:
1) ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeñ losowych okreœlonych
§ 3 ust. 1 pkt 1) – w systemie ubezpieczenia na sumy sta³e;
2) ubezpieczenia od kradzie¿y z w³amaniem i rozboju – w systemie
ubezpieczenia na pierwsze ryzyko.

LIMITY ODPOWIEDZIALNOŒCI
§ 6.
1. Górn¹ granicê odpowiedzialnoœci Towarzystwa w ubezpieczeniu od
ognia i innych zdarzeñ losowych okreœlonych w § 3 ust. 1 pkt 1) sta-
nowi kwota:
1) za szkody powsta³e w sta³ych elementach domu letniskowego – 40%
sumy ubezpieczenia domu letniskowego wraz ze sta³ymi elementami
domu letniskowego od ognia i innych zdarzeñ losowych, nie wiêcej
jednak ni¿ 30 000 z³;
2) za szkody powsta³e w sta³ych elementach budowli lub budynków
gospodarczych – 30% sumy ubezpieczenia budowli lub budynków
gospodarczych wraz ze sta³ymi elementami budowli lub budynków
gospodarczych od ognia i innych zdarzeñ losowych, nie wiêcej jednak
ni¿ 20 000 z³;
3) za szkody powsta³e w sprzêcie sportowym, turystycznym lub reha-
bilitacyjnym – 50% sumy ubezpieczenia ruchomoœci domowych od ognia
i innych zdarzeñ losowych.
2. Górn¹ granicê odpowiedzialnoœci Towarzystwa za szkody w sprzê-
cie sportowym, turystycznym lub rehabilitacyjnym powsta³e wskutek
kradzie¿y z w³amaniem i rozboju stanowi kwota wynosz¹ca 50% sumy
ubezpieczenia ruchomoœci domowych oraz sta³ych elementów domu
letniskowego.
3. Górn¹ granicê odpowiedzialnoœci Towarzystwa za szkody w rucho-
moœciach domowych okreœlonych w § 2 ust. 2 pkt 1) i 2) oraz sta³ych
elementach domu letniskowego powsta³e wskutek kradzie¿y z w³ama-
niem w okresie od 1 listopada do 31 marca stanowi kwota wynosz¹ca
50% sumy ubezpieczenia ruchomoœci domowych oraz sta³ych elemen-
tów domu letniskowego od kradzie¿y z w³amaniem i rozboju, z zastrze-
¿eniem postanowienia ust. 2.

USTALENIE WYSOKOŒCI ODSZKODOWANIA
§ 7.
1. Wysokoœæ odszkodowania ustala siê w nastêpuj¹cy sposób:
1) dla domu letniskowego, budowli i budynków gospodarczych wraz
ze sta³ymi elementami domu letniskowego, budowli i budynków gospo-
darczych oraz ruchomoœci domowych ubezpieczonych od ognia i innych
zdarzeñ losowych okreœlonych w § 3 ust. 1 pkt 1) – wed³ug wartoœci
rzeczywistej;
2) dla ruchomoœci domowych oraz sta³ych elementów domu letnisko-
wego ubezpieczonych od kradzie¿y z w³amaniem i rozboju – wed³ug
wartoœci rzeczywistej.
2. Towarzystwo potr¹ca z odszkodowania kwotê stanowi¹c¹ udzia³
w³asny Ubezpieczonego w szkodzie w wysokoœci:
1) 500 z³ – w przypadku pierwszej szkody w okresie ubezpieczenia;
2) 1 000 z³ – w przypadku drugiej szkody w okresie ubezpieczenia;
3) 2 000 z³ – w przypadku trzeciej i ka¿dej nastêpnej szkody w okre-
sie ubezpieczenia.

KLAUZULA NR 7
Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko
TRZÊSIENIA ZIEMI

1. Ustala siê, ¿e z zachowaniem pozosta³ych niezmienionych niniejsz¹
klauzul¹ postanowieñ OWU – Ubezpieczenie eDom oraz po op³aceniu
dodatkowej sk³adki zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej
w wariancie STANDARDOWYM i LUKSUSOWYM zostaje rozszerzo-
ny o ryzyko trzêsienia ziemi.
2. Za trzêsienie ziemi uwa¿a siê wstrz¹sy skorupy ziemskiej wywo³a-
ne przemieszczeniami mas skalnych w g³êbi Ziemi, wybuchami wulka-
nów lub zapadaniem siê stropów podziemnych jaskiñ krasowych.
3. W toku dowolnego procesu lub innego postêpowania, w czasie któ-
rego Towarzystwo stwierdzi na podstawie tej definicji, ¿e dane straty,
szkody, koszty lub wydatki nie s¹ objête ochron¹ ubezpieczeniow¹,
ciê¿ar udowodnienia, i¿ takie straty, szkody, koszty lub wydatki s¹ objête
ochron¹ ubezpieczeniow¹ spoczywa na Ubezpieczonym.
4. Limit odpowiedzialnoœci za szkody powsta³e w wyniku trzêsienia
ziemi w okresie ubezpieczenia na ka¿de zdarzenie (przy czym za zda-
rzenie rozumie siê wszystkie szkody spowodowane trzêsieniem ziemi
w ci¹gu 168 godzin od chwili wyst¹pienia pierwszego trzêsienia ziemi)
wynosi:
1) w wariancie STANDARDOWYM:
a) 50% sumy ubezpieczenia mieszkania lub domu mieszkalnego albo
mieszkania lub domu mieszkalnego wraz ze sta³ymi elementami miesz-
kania lub domu mieszkalnego albo sta³ych elementów mieszkania lub
domu mieszkalnego;
b) 50% sumy ubezpieczenia budowli, budynków lub pomieszczeñ go-
spodarczych;
c) 50% sumy ubezpieczenia ruchomoœci domowych.
2) w wariancie LUKSUSOWYM:
a) 100% sumy ubezpieczenia mieszkania lub domu mieszkalnego albo
mieszkania lub domu mieszkalnego wraz ze sta³ymi elementami miesz-
kania lub domu mieszkalnego albo sta³ych elementów mieszkania lub
domu mieszkalnego;
b) 100% sumy ubezpieczenia budowli, budynków lub pomieszczeñ
gospodarczych;
c) 100% sumy ubezpieczenia ruchomoœci domowych.
5. Towarzystwo potr¹ca z odszkodowania kwotê stanowi¹c¹ udzia³
w³asny Ubezpieczonego w wysokoœci 10% wartoœci szkody, nie mniej
jednak ni¿ 500 z³.

KLAUZULA NR 8
UBEZPIECZENIE ROZBOJU
POZA MIEJSCEM UBEZPIECZENIA

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Ustala siê, ¿e z zachowaniem pozosta³ych niezmienionych niniejsz¹
klauzul¹ postanowieñ OWU – Ubezpieczenie eDom oraz po op³aceniu
dodatkowej sk³adki zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej zostaje
rozszerzony o szkody w mieniu Ubezpieczonego powsta³e na skutek
rozboju dokonanego poza miejscem ubezpieczenia.
2. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej, o którym mowa w ust. 1
jest mo¿liwe wy³¹cznie w przypadku spe³nienia ³¹cznie nastêpuj¹cych
warunków:
1) jednoczesnego zawarcia umowy ubezpieczenia mienia od ognia
i innych zdarzeñ losowych oraz ubezpieczenia mienia od kradzie¿y
z w³amaniem i rozboju w wariancie LUKSUSOWYM na okres ubezpie-
czenia wynosz¹cy co najmniej 12 miesiêcy;
2) suma ubezpieczenia ruchomoœci domowych oraz sta³ych elementów
wynosi co najmniej 10 000 z³.
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PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
§ 2.
Przedmiotem ubezpieczenia objête s¹, bêd¹ce w³asnoœci¹ Ubezpieczo-
nego, wy³¹cznie nastêpuj¹ce przedmioty:
1) torebka, teczka, neseser, plecak podrêczny;
2) portmonetka, portfel, etui na dokumenty;
3) telefon komórkowy;
4) okulary optyczne lub przeciws³oneczne;
5) odzie¿ wierzchnia tj. p³aszcz, kurtka lub obuwie;
6) bilety okresowe komunikacji publicznej;
7) koszty odtworzenia dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy
oraz legitymacji nale¿¹cych do Ubezpieczonego, jak równie¿ dowodu
rejestracyjnego motoroweru, motocykla lub samochodu osobowego bê-
d¹cego w³asnoœci¹ Ubezpieczonego oraz wykorzystywanych do celów
prywatnych.

ZAKRES I MIEJSCE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
§ 3.
1. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ objête s¹ szkody powsta³e na skutek
rozboju poza miejscem ubezpieczenia, za który uwa¿a siê dokonanie
lub usi³owanie dokonania zaboru mienia przy u¿yciu lub groŸbie u¿ycia
przemocy fizycznej wobec Ubezpieczonego albo doprowadzeniu go do
stanu nieprzytomnoœci lub bezbronnoœci niebezpiecznym przedmiotem
lub œrodkiem obezw³adniaj¹cym.
2. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ objête s¹ szkody powsta³e na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Odpowiedzialnoœæ Towarzystwa za szkody powsta³e w wyniku roz-
boju poza miejscem ubezpieczenia istnieje wy³¹cznie w przypadku
zg³oszenia zdarzenia policji.

WY£¥CZENIA ODPOWIEDZIALNOŒCI
§ 4.
1. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ nie s¹ objête szkody:
1) powsta³e z winy umyœlnej lub na skutek ra¿¹cego niedbalstwa Ubez-
pieczaj¹cego, Ubezpieczonego, osób bliskich b¹dŸ osób, za które któ-
rakolwiek z wymienionych osób ponosi odpowiedzialnoœæ lub z który-
mi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
2) których przyczyn¹ by³o spo¿ycie przez Ubezpieczonego alkoholu,
za¿ycie narkotyków lub innych œrodków odurzaj¹cych;
3) powsta³e na skutek usi³owania pope³nienia lub pope³nienia przez
Ubezpieczonego lub osoby bliskie przestêpstwa albo samobójstwa.
2. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialnoœci za:
1) kradzie¿ kieszonkow¹;
2) wartoœci pieniê¿ne;
3) wyroby z metali lub kamieni szlachetnych, szlachetnych substancji
organicznych, pere³, srebrne lub z³ote monety, zegarki;
4) odzie¿ inn¹ ni¿ okreœlona w § 2 pkt 5);
5) sprzêt elektroniczny, audiowizualny, muzyczny, fotograficzny, z wy-
j¹tkiem telefonów komórkowych;

6) przedmioty wytwarzane w ramach prowadzonej dzia³alnoœci cha³up-
niczej;
7) optykê lub broñ myœliwsk¹;
8) przedmioty zakupione w dniu powstania zdarzenia objêtego ochron¹
ubezpieczeniow¹.

SUMA UBEZPIECZENIA
§ 5.
Górn¹ granicê odpowiedzialnoœci Towarzystwa za szkody powsta³e
w wyniku rozboju poza miejscem ubezpieczenia stanowi kwota 1 000 z³
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

LIMITY ODPOWIEDZIALNOŒCI
§ 6.
Górn¹ granicê odpowiedzialnoœci Towarzystwa za szkody powsta³e
w poszczególnych sk³adnikach mienia stanowi kwota:
1) dla torebki, teczki, nesesera lub plecaka podrêcznego – nie wiêcej
ni¿ 500 z³;
2) dla portmonetki, portfela lub etui na dokumenty – nie wiêcej ni¿
100 z³;
3) dla telefonu komórkowego – nie wiêcej ni¿ 200 z³;
4) dla okularów optycznych lub przeciws³onecznych – nie wiêcej
ni¿ 200 z³;
5) dla odzie¿y wierzchniej – nie wiêcej ni¿ 500 z³;
6) dla kosztów odtworzenia dowodu osobistego, paszportu, legityma-
cji, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego nale-
¿¹cego do Ubezpieczonego – nie wiêcej ni¿ 100 z³;
7) dla kosztu zakupu okresowego biletu komunikacji publicznej – nie
wiêcej ni¿ 70 z³.

USTALENIE WYSOKOŒCI I WYP£ATA ODSZKODOWANIA
§ 7.
1. Wysokoœæ odszkodowania ustala siê wed³ug wartoœci odtworzenio-
wej (nowej).
2. Wysokoœæ odszkodowania ustala siê dla:
1) dowodu osobistego, paszportu, legitymacji, prawa jazdy, dowodu
rejestracyjnego motoroweru, motocykla lub samochodu osobowego
nale¿¹cego do Ubezpieczonego jako koszt wykonania duplikatów lub
nowych dokumentów;
2) biletów komunikacji publicznej jako koszt nabycia biletu;
3) pozosta³ych przedmiotów codziennego u¿ytku jako koszt naprawy lub
koszt nabycia nowego przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju.

Cz³onek Zarz¹du Prezes Zarz¹du
Halina Maj Pawe³ Bisek



NOTATKI



NOTATKI


