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POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejsze ogólne warunki majà zastosowanie do grupowe-
go ubezpieczenia ASSISTANCE DOM dodawanego do
grupowego ubezpieczenia mieszkaƒ na podstawie umów
zawieranych przez Powszechny Zak∏ad Ubezpieczeƒ
Spó∏ka Akcyjna (PZU SA) z osobami prawnymi lub jed-
nostkami nie posiadajàcymi osobowoÊci prawnej (w tym
przedsi´biorcami) zwanymi dalej ubezpieczajàcym – na
rzecz osób fizycznych zwanymi dalej ubezpieczonymi.

2. Przedmiotowe ubezpieczenie ma zastosowanie do osób
fizycznych – zamieszka∏ych na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej (RP).

3. W ramach grupowego ubezpieczenia ASSISTANCE DOM
PZU SA organizuje pomoc polegajàcà na Êwiadczeniu
us∏ug assistance okreÊlonych w § 3.

4. Us∏ugi assistance sà Êwiadczone przez PZU SA za po-
Êrednictwem Centrum Dyspozycyjnego PZU SA.

5. Grupowe ubezpieczenie Assistance Dom jest dodawane
obligatoryjnie i bezsk∏adkowo do grupowego ubezpiecze-
nia mieszkaƒ.

DEFINICJE

§ 2

Przez u˝yte w niniejszych ogólnych warunkach poj´cia, rozu-
mie si´:
1) ubezpieczony – osoba fizyczna zajmujàca na podsta-

wie odpowiedniego tytu∏u prawnego jednorodzinny bu-
dynek mieszkalny lub lokal mieszkalny, zwane dalej „do-
mem”, w którym zamieszkuje. Przez ubezpieczonego ro-
zumie si´ tak˝e osoby bliskie zamieszka∏e i prowadzàce
z ubezpieczonym wspólne gospodarstwo,

2) deklaracja – dokument potwierdzajàcy fakt przystàpie-
nia do umowy grupowego ubezpieczenia (dokumentem
potwierdzajàcym przystàpienie do grupowego ubezpie-
czenia ASSISTANCE DOM, jest deklaracja przystàpie-
nia do umowy grupowego ubezpieczenia mieszkaƒ),

3) dom – wskazany w deklaracji:
a) lokal mieszkalny, w którym ubezpieczony zamieszku-

je na podstawie tytu∏u prawnego,
b) jednorodzinny budynek mieszkalny, stanowiàcy w∏a-

snoÊç lub b´dàcy w posiadaniu ubezpieczonego na
podstawie tytu∏u prawnego, w którym ubezpieczony
zamieszkuje,

4) osoba bliska – ma∏˝onek, dzieci, pasierbowie, dzieci
przysposobione albo przyj´te na wychowanie, rodzi-
ce, przysposabiajàcy, rodzeƒstwo, ojczym, macocha, teÊ-
ciowie, dziadkowie, zi´ciowie i synowe, osoby pozo-
stajàce w konkubinacie a tak˝e pomoc domowa – za-
mieszka∏e i prowadzàce z ubezpieczonym wspólne
gospodarstwo,

5) osoba wyznaczona – osoba wskazana przez ubezpie-
czonego na stosownym formularzu który ubezpieczony
przesy∏a do wskazanego Inspektoratu PZU SA; dla po-
trzeb niniejszych ogólnych warunków wskazanie takiej
osoby jest równoznaczne z upowa˝nieniem jej do spra-
wowania opieki nad dzieçmi ubezpieczonego i osobami
niesamodzielnymi, w sytuacji o której mowa w § 4
ust. 3 oraz do przyj´cia dziecka w sytuacji okreÊlonej
w § 4 ust. 3 niniejszych ogólnych warunków,

6) osoba niesamodzielna – osoba zamieszkujàca
z ubezpieczonym, która ze wzgl´du na podesz∏y wiek,

z∏y stan zdrowia lub wady wrodzone nie jest w stanie
samodzielnie zaspokajaç swoich potrzeb i wymaga sta-
∏ej opieki,

7) dziecko – dziecko w∏asne ubezpieczonego albo dziecko
przysposobione przez ubezpieczonego,

8) nieszcz´Êliwy wypadek – nag∏e zdarzenie wywo∏ane
przyczynà zewn´trznà w nast´pstwie którego ubezpie-
czony niezale˝nie od swej woli dozna∏ trwa∏ego uszko-
dzenia cia∏a lub rozstroju zdrowia,

9) nag∏e zachorowanie – powsta∏y w sposób nag∏y stan
chorobowy zagra˝ajàcy ˝yciu lub zdrowiu ubezpieczo-
nego, wymagajàcy natychmiastowej pomocy lekarskiej,

10) opieka – sprawowanie pieczy nad dzieckiem lub osobà
niesamodzielnà poprzez zapewnienie jej nale˝ytej egzy-
stencji w zakresie podstawowych potrzeb bytowych
i ochrony przed niebezpieczeƒstwami,

11) lekarz PZU SA – lekarz-konsultant urz´dujàcy w Cen-
trum Dyspozycyjnym PZU SA,

12) opieka nad psami i kotami – karmienie 1 raz dziennie
odpowiednià karmà nale˝àcà do w∏aÊciciela zwierz´cia,
zmiana wody do picia, a tak˝e wyprowadzanie psa 2 ra-
zy dziennie na spacer lub dostarczanie kotu 1 raz dzien-
nie Êwie˝ego piasku. Opieka nad psami i kotami nie
obejmuje leczenia weterynaryjnego i w przypadku ko-
niecznoÊci jego udzielenia polega na odtransportowaniu
zwierz´cia do osoby wskazanej przez ubezpieczonego
lub do najbli˝szego schroniska dla zwierzàt oraz na po-
kryciu kosztów tego transportu,

13) kradzie˝ z w∏amaniem – kradzie˝, w której sprawca do-
kona∏ albo usi∏owa∏ dokonaç zaboru mienia z domu po
usuni´ciu, przy u˝yciu si∏y i narz´dzi, istniejàcych zabez-
pieczeƒ lub otwarciu zabezpieczeƒ kluczem oryginalnym
lub innym urzàdzeniem otwierajàcym, które sprawca
zdoby∏ przez kradzie˝ z w∏amaniem z innego lokalu albo
w wyniku rabunku,

14) ogieƒ – ogieƒ, który przedosta∏ si´ poza palenisko lub
powsta∏ bez paleniska i rozszerzy∏ si´ o w∏asnej sile,

15) huragan – wiatr o pr´dkoÊci nie mniejszej ni˝ 24,5
m/sek., którego dzia∏anie wyrzàdza masowe szkody; poje-
dyncze szkody uwa˝a si´ za spowodowane przez hura-
gan wówczas, gdy w najbli˝szym sàsiedztwie stwierdzono
dzia∏anie huraganu,

16) zalanie – zalanie domu:
a) wodà lub innym p∏ynem przez osoby trzecie,
b) wodà pochodzàcà z opadów atmosferycznych,
c) wodà pochodzàcà z urzàdzeƒ typu pralki, wirówki,

zmywarki na skutek ich awarii,
d) wodà z nieumyÊlnie otwartych kurków w urzàdze-

niach wodno-kanalizacyjnych pozostawionych w tym
stanie wskutek przerwy w dop∏ywie wody,

e) wodà lub parà, która wydosta∏a si´ z przewodów lub
urzàdzeƒ wodociàgowych, kanalizacyjnych, central-
nego ogrzewania wskutek ich awarii,

17) eksplozja – gwa∏towna zmiana stanu równowagi uk∏adu
z jednoczesnym wyzwoleniem si´ gazów, py∏ów lub pary,
wywo∏ane ich w∏aÊciwoÊcià rozprzestrzeniania si .́ W od-
niesieniu do naczyƒ ciÊnieniowych i innych tego rodzaju
zbiorników warunkiem uznania szkody za spowodowanà
wybuchem jest, aby Êciany tych naczyƒ i zbiorników uleg∏y
rozdarciu w takich rozmiarach, i˝ wskutek ujÊcia gazów, py-
∏ów, pary lub cieczy nastàpi∏o nag∏e wyrównanie ciÊnieƒ; za
spowodowane wybuchem uwa˝a si´ te˝ szkody powsta∏e
wskutek implozji, polegajàce na uszkodzeniu zbiornika lub
aparatu pró˝niowego pod ciÊnieniem zewn´trznym,
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18) obsuni´cie si´ ziemi – zapadanie si´ ziemi oraz usuwanie si´ zie-
mi, z tym ˝e:
a) za szkody spowodowane przez zapadanie si´ ziemi uwa˝a si´

szkody powsta∏e wskutek obni˝enia si´ terenu z powodu zawa-
lenia si´ podziemnych pustych przestrzeni w gruncie,

b) za szkody spowodowane przez usuwanie si´ ziemi uwa˝a si´
szkody powsta∏e wskutek ruchów mas ziemi na stokach,

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

20) uderzenie piorunu – wy∏adowanie atmosferyczne pozostawiajàce
bezsporne Êlady tego zdarzenia,

21) grad – opady atmosferyczne sk∏adajàce si´ z bry∏ek lodu,
22) upadek pojazdu powietrznego – katastrofa albo przymusowe là-

dowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu
latajàcego, a tak˝e upadek ich cz´Êci lub przewo˝onego ∏adunku.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

§ 3

Przedmiotem ubezpieczenia sà Êwiadczone przez PZU SA na rzecz
ubezpieczonego nast´pujàce us∏ugi assistance:
1) zorganizowanie pomocy medycznej w domu w razie zajÊcia nie-

szcz´Êliwego wypadku,
2) zorganizowanie pomocy w przypadku hospitalizacji spowodowanej

nieszcz´Êliwym wypadkiem lub nag∏ym zachorowaniem w domu,
3) zorganizowanie interwencji w domu w przypadkach okreÊlonych

w § 4 ust. 10 i 12 niniejszych ogólnych warunków,
4) us∏ugi informacyjne.

ZAKRES UBEZPIECZENIA (ÂWIADCZE¡)

§ 4

POMOC MEDYCZNA W DOMU

1. W przypadku, gdy wskutek zaistnienia nieszcz´Êliwego wypadku
w domu, ubezpieczony potrzebuje pomocy medycznej, PZU SA zo-
bowiàzuje si´ do:
1) udzielenia ubezpieczonemu przez lekarza PZU SA pierwszej

telefonicznej porady dotyczàcej sposobu post´powania, organi-
zacji pierwszej pomocy i planowania leczenia,

2) zorganizowania oraz pokrycia kosztów pierwszej wizyty lekarza
u ubezpieczonego (koszty honorarium i dojazdu) maksymalnie
do wysokoÊci kwoty 300 PLN,

3) zorganizowania wizyty piel´gniarki w domu ubezpieczonego
oraz pokrycia kosztów honorarium i dojazdu piel´gniarki dla za-
pewnienia ubezpieczonemu opieki, w zwiàzku ze skutkami nie-
szcz´Êliwego wypadku, trwajàcej nie d∏u˝ej ni˝ przez pierwsze
48 godzin po wypadku, je˝eli koniecznoÊç takiej wizyty zostanie
stwierdzona przez lekarza PZU SA, maksymalnie do wysokoÊci
kwoty 300 PLN,

4) zorganizowania transportu medycznego ubezpieczonego z jego
domu do najbli˝szego szpitala danej specjalnoÊci oraz pokrycia
kosztów takiego transportu.

2. O sposobie realizacji poszczególnych Êwiadczeƒ, o których mowa
w ust. 1 pkt. 1–4, decyduje lekarz PZU SA.

POMOC W PRZYPADKU HOSPITALIZACJI

3. W przypadku hospitalizacji ubezpieczonego, trwajàcej d∏u˝ej ni˝
7 dni, b´dàcej wynikiem nieszcz´Êliwego wypadku w domu lub na-
g∏ego zachorowania w domu, po uzyskaniu przez lekarza PZU SA
informacji – udzielonej oficjalnie przez lekarza leczàcego ubezpie-
czonego, o przewidywanym czasie pobytu ubezpieczonego w szpi-
talu – PZU SA zobowiàzuje si´ do:
1) zorganizowania przewozu dzieci ubezpieczonego do lat 15

wraz z osobà towarzyszàcà, do miejsca zamieszkania osoby
wyznaczonej albo innego miejsca na terytorium RP wskazane-
go przez osob´ wyznaczonà oraz pokrycia kosztów takiego
przewozu, maksymalnie do wysokoÊci kwoty 400 PLN,

2) zorganizowania przewozu osoby wyznaczonej do domu, w któ-
rym znajdujà si´ dzieci ubezpieczonego do lat 15 oraz pokrycia
kosztów takiego przewozu maksymalnie do wysokoÊci kwoty
150 PLN,

3) zorganizowania przewozu osoby wyznaczonej do domu,
w którym znajdujà si´ osoby niesamodzielne oraz pokrycia
kosztów takiego przewozu maksymalnie do wysokoÊci kwoty
150 PLN,

4) zorganizowania opieki nad psami i kotami ubezpieczonego
znajdujàcymi si´ w jego domu oraz pokrycia kosztów takiej
opieki, maksymalnie do wysokoÊci kwoty 300 PLN; w przy-

padku wyczerpania si´ sumy przeznaczonej na opiek´ PZU SA
zorganizuje i pokryje koszty transportu w/w zwierzàt na tery-
torium RP do osoby wskazanej przez ubezpieczonego, mo-
gàcej podjàç si´ opieki nad nimi, albo do najbli˝szego schro-
niska dla zwierzàt,

5) zorganizowania dla ubezpieczonego transportu medycznego ze
szpitala, w którym by∏ hospitalizowany, do jego domu oraz po-
krycie kosztów takiego transportu – Êrodkiem transportu wska-
zanym przez lekarza PZU SA,

6) zorganizowania wizyty piel´gniarki w domu ubezpieczonego
oraz pokrycia kosztów honorarium i dojazdu piel´gniarki dla za-
pewnienia ubezpieczonemu opieki, przez czas zalecony przez
lekarza PZU SA, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez pierwsze 5 dni po
wypisaniu ubezpieczonego ze szpitala,

7) zorganizowania – na telefoniczny wniosek ubezpieczonego,
który nie mo˝e wed∏ug lekarza PZU SA opuszczaç domu – i do-
starczenia ubezpieczonemu do domu podstawowych artyku∏ów
˝ywnoÊciowych i higienicznych a tak˝e leków oraz pokrycia
kosztów tych artyku∏ów, maksymalnie do wysokoÊci kwoty
300 PLN; leki wydawane na recept´ dostarczane sà pod warun-
kiem przekazania przez ubezpieczonego przedstawicielowi
Centrum Dyspozycyjnego PZU SA prawid∏owo wystawionej
i zaakceptowanej przez lekarza PZU SA recepty na dany lek.

4. PZU SA spe∏nia Êwiadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt. 1–4
i pkt. 6–7 wy∏àcznie wtedy, gdy w domu ubezpieczonego nie ma
˝adnej osoby mogàcej zapewniç opiek´ nad ubezpieczonym,
dzieçmi do lat 15, osobami niesamodzielnymi oraz psami i kotami.

5. Skorzystanie przez ubezpieczonego z jednego ze Êwiadczeƒ,
o których mowa w ust. 3 pkt. 1–2 w zwiàzku z jednym nieszcz´Êli-
wym wypadkiem, wy∏àcza mo˝liwoÊç skorzystania z drugiego ze
Êwiadczeƒ, w zwiàzku z tym samym nieszcz´Êliwym wypadkiem,
o których mowa w ust. 3 pkt. 1–2.

6. O wyborze jednego ze Êwiadczeƒ, o których mowa w ust. 3 pkt.
1 i 2 lub 3 decyduje ubezpieczony. W razie braku mo˝liwoÊci skon-
taktowania si´ z ubezpieczonym, najpóêniej w dniu uzyskania
przez PZU SA informacji o okolicznoÊciach, o których mowa
w ust 3, PZU SA spe∏nia Êwiadczenia, o których mowa w ust. 3
pkt 1 lub pkt 3.

7. Âwiadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt. 1–3 realizowane sà wy-
∏àcznie wówczas, gdy PZU SA ma mo˝liwoÊç skontaktowania si´
z osobà wyznaczonà pod adresem wskazanym przez ubezpieczo-
nego na formularzu o którym mowa w § 2 pkt 5.

8. W przypadku, gdy PZU SA nie ma mo˝liwoÊci skontaktowania si´
z osobà wyznaczonà pod adresem wskazanym przez ubezpieczo-
nego w celu spe∏nienia Êwiadczenia, o którym mowa w ust. 3
pkt 2, a w odniesieniu do osób niesamodzielnych Êwiadczenia,
o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lub z przyczyn dotyczàcych tej osoby
nie jest mo˝liwe spe∏nienie ˝adnego z powy˝szych Êwiadczeƒ,
PZU SA spe∏nia Êwiadczenie polegajàce na:
1) zorganizowaniu opieki nad dzieçmi ubezpieczonego do lat 15

w domu ubezpieczonego, przez okres nie d∏u˝szy ni˝ 7 dni oraz
pokryciu kosztów takiej opieki maksymalnie do wysokoÊci kwoty
400 PLN. Je˝eli po up∏ywie powy˝szego okresu w domu nie b´-
dzie ˝adnej osoby mogàcej zapewniç opiek´ nad dzieçmi do lat
15, PZU SA do∏o˝y wszelkich staraƒ w celu zorganizowania
opieki przez rodzin´ ubezpieczonego lub opiek´ spo∏ecznà,

2) zorganizowaniu opieki nad osobami niesamodzielnymi w domu
ubezpieczonego, przez okres nie d∏u˝szy ni˝ 7 dni oraz pokry-
ciu kosztów takiej opieki maksymalnie do wysokoÊci kwoty
400 PLN. Je˝eli po up∏ywie powy˝szego okresu w domu nie b´-
dzie ˝adnej osoby mogàcej zapewniç opiek´ nad osobami nie-
samodzielnymi, PZU SA do∏o˝y wszelkich staraƒ w celu zorga-
nizowania opieki przez rodzin´ ubezpieczonego lub opiek´ spo-
∏ecznà.

9. W sytuacjach, o których mowa w ust. 8, okres 7 dni rozpoczyna si´
od koƒca dnia, w którym PZU SA stwierdzi∏ brak mo˝liwoÊci skon-
taktowania si´ z osobà wyznaczonà lub brak mo˝liwoÊci spe∏nienia
jednego ze Êwiadczeƒ, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 i 2, a w od-
niesieniu do osób niesamodzielnych, Êwiadczenia o którym mowa
w ust. 3 pkt 3.

INTERWENCJA W DOMU

10. W przypadku, gdy wskutek ognia, zalania, huraganu, gradu, eks-
plozji, obsuni´cia si´ ziemi, upadku statku powietrznego, lawiny,
uderzenia piorunu, kradzie˝y z w∏amaniem – dom ubezpieczonego
zosta∏ uszkodzony i nie nadaje si´ do zamieszkania, PZU SA zobo-
wiàzuje si´ do:
1) zorganizowania pobytu w hotelu ubezpieczonego i osób bliskich

wraz z podr´cznym baga˝em oraz pokrycia kosztów transportu
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do hotelu oraz pobytu w hotelu przez okres 3 dni nast´pujàcych
bezpoÊrednio po dniu zajÊcia zdarzenia, o którym mowa w
ust. 10, do wysokoÊci kwoty nie przekraczajàcej maksymalnie
200 PLN za jeden dzieƒ pobytu ka˝dej z w/w osób w hotelu,

2) zorganizowania transportu ubezpieczonego i osób bliskich
wraz z podr´cznym baga˝em do miejsca wskazanego przez
ubezpieczonego, znajdujàcego si´ na terytorium RP, oraz
pokrycia kosztów takiego transportu do kwoty nie przekra-
czajàcej maksymalnie 300 PLN. Je˝eli w ciàgu 30 dni od
dnia zajÊcia zdarzenia, o którym mowa w ust. 10 dom ubez-
pieczonego zostanie przywrócony do stanu umo˝liwiajàcego
zamieszkanie, PZU SA pokryje koszt powrotu ubezpieczo-
nego i osób bliskich do domu maksymalnie do wysokoÊci
kwoty 300 PLN,

3) zorganizowania transportu mienia ubezpieczonego za pomocà
pojazdu mechanicznego o ∏adownoÊci do 3,5 ton do miejsca
wskazanego przez ubezpieczonego na terytorium RP i pokrycia
kosztów takiego transportu do wysokoÊci kwoty maksymalnie
400 PLN w odniesieniu do jednego ze zdarzeƒ, o których mowa
w ust. 10,

4) zorganizowania i pokrycia kosztów dozoru domu przez okres
maksymalnie 48 godzin, je˝eli zachodzi koniecznoÊç odp∏atne-
go dozoru niezabezpieczonego domu ubezpieczonego.

11. Skorzystanie przez ubezpieczonego z jednego ze Êwiadczeƒ,
o których mowa w ust. 10 pkt 1 i pkt 2 w zwiàzku z zajÊciem jed-
nego zdarzenia obj´tego ubezpieczeniem assistance, wy-
∏àcza mo˝liwoÊç skorzystania z drugiego ze Êwiadczeƒ (w zwiàz-
ku z tym samym zdarzeniem), o których mowa w ust. 10 pkt 1
i pkt 2.

12. W przypadku, gdy wskutek ognia, zalania, huraganu, gradu, eks-
plozji, obsuni´cia si´ ziemi, upadku statku powietrznego, lawiny,
uderzenia piorunu, kradzie˝y z w∏amaniem – dom ubezpieczonego
zosta∏ uszkodzony, PZU SA zobowiàzuje si´ do:
1) zorganizowania pomocy, pokrycia kosztów dojazdu do domu

oraz robocizny ni˝ej wymienionych specjalistów, ∏àcznie do
maksymalnej wysokoÊci kwoty 400 PLN, nie cz´Êciej jednak ni˝
3 razy w danym okresie ubezpieczenia (dotyczy ka˝dego ze
specjalistów z osobna):
a) Êlusarza – w przypadku koniecznoÊci wymiany zamków po

kradzie˝y z w∏amaniem,
b) elektryka – w przypadku uszkodzenia instalacji elektrycznej

w domu ubezpieczonego,
c) hydraulika – w celu interwencji w domu ubezpieczonego ma-

jàcej zapobiec jego zalaniu albo zwi´kszenia ju˝ powsta∏ego
zalania,

d) szklarza – w przypadku uszkodzenia szyb w domu ubezpie-
czonego,

e) technika urzàdzeƒ grzewczych – w przypadku, gdy tempe-
ratura w domu ubezpieczonego spadnie poni˝ej 5 stopni C,

f) dekarza – w przypadku uszkodzenia dachu w domu ubezpie-
czonego, je˝eli takie uszkodzenie dachu utrudnia ubezpie-
czonemu korzystanie z domu,

2) zorganizowania transportu ubezpieczonego do domu z miejsca
po∏o˝onego na terytorium RP oraz pokrycia kosztów takiego
transportu do ∏àcznej maksymalnej wysokoÊci kwoty 150 PLN,
je˝eli ubezpieczony w zwiàzku z zajÊciem zdarzenia, o którym
mowa w ust. 12 musi wróciç do domu i pod warunkiem, ˝e po-
wrót ubezpieczonego do domu mia∏ nastàpiç póêniej, ni˝ 24
godziny od dnia zajÊcia tego zdarzenia. W przypadku, kiedy
ubezpieczony ma prawo do zwrotu cz´Êci kosztów niewykorzy-
stanego biletu, zwrot ten nale˝y si´ Centrum Dyspozycyjnemu
PZU SA.

US¸UGI INFORMACYJNE

13. Na wniosek ubezpieczonego, w zwiàzku z nieszcz´Êliwym wy-
padkiem lub nag∏ym zachorowaniem w domu – PZU SA udost´pni
informacje o najbli˝szych placówkach medycznych oraz aptekach.

14. W przypadku hospitalizacji ubezpieczonego PZU SA zobowiàzuje
si´ na wniosek ubezpieczonego do:
1) do∏o˝enia wszelkich staraƒ w celu powiadomienia rodziny

ubezpieczonego o jego hospitalizacji,
2) informowania cz∏onków rodziny ubezpieczonego o jego stanie

zdrowia.
15. Na wniosek ubezpieczonego, w przypadku zaistnienia szko-

dy w domu ubezpieczonego, PZU SA udost´pni informacje
o numerach telefonów s∏u˝b u˝ytecznoÊci publicznej oraz us∏u-
godawców (hydraulik, szklarz, Êlusarz, technik urzàdzeƒ grzew-
czych, elektryk, dekarz), dzia∏ajàcych w pobli˝u domu ubezpie-
czonego.

16. OdpowiedzialnoÊç PZU SA za Êwiadczenie us∏ug assistance,
o których mowa w ust. 12 pkt 1 a–f polega wy∏àcznie na zorgani-
zowaniu us∏ug i pokryciu w wysokoÊci okreÊlonej w niniejszych
ogólnych warunkach kosztów dojazdu i robocizny us∏ugodawcy,
natomiast odpowiedzialnoÊç za pozosta∏e us∏ugi assistance pole-
ga wy∏àcznie na zorganizowaniu tych us∏ug i pokryciu ich kosztów,
je˝eli dane Êwiadczenie to przewiduje.

17. W przypadku, gdy dom ubezpieczonego obj´ty jest ubezpie-
czeniem assistance z tytu∏u zawarcia umowy grupowego ubez-
pieczenia mieszkaƒ oraz jednoczeÊnie ubezpieczenia budyn-
ków i lokali mieszkalnych nie zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià go-
spodarczà lub kompleksowego ubezpieczenia dla osób fizycz-
nych „Bezpieczny Dom” – to w razie zajÊcia zdarzenia obj´tego
odpowiedzialnoÊcià PZU SA, ubezpieczony uprawniony jest do
skorzystania z us∏ug assistance wy∏àcznie w zakresie wynika-
jàcym z jednego ubezpieczenia Assistance Dom, jednak˝e do
wysokoÊci kwoty stanowiàcej sum´ limitów przys∏ugujàcych
danemu Êwiadczeniu ze wszystkich ubezpieczeƒ Assistance
Dom.

OBJ¢CIE GRUPOWYM UBEZPIECZENIEM ASSISTANCE DOM.

OKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

§ 5

1. Obj´cie grupowym ubezpieczeniem Assistance Dom nast´puje rów-
noczeÊnie z przystàpieniem do umowy grupowego ubezpieczenia
mieszkania.

2. Dokumentem potwierdzajàcym obj´cie grupowym ubezpieczeniem
Assistance Dom – jest deklaracja przystàpienia do umowy grupowe-
go ubezpieczenia mieszkania.

3. OdpowiedzialnoÊç PZU SA w grupowym ubezpieczeniu Assistance
Dom rozpoczyna si´ z chwilà rozpocz´cia odpowiedzialnoÊci
PZU SA w ramach umowy grupowego ubezpieczenia mieszkania.

4. OdpowiedzialnoÊç PZU SA koƒczy si´ wskutek ustania ochrony
ubezpieczeniowej.

5. Ustanie ochrony ubezpieczeniowej w grupowym ubezpieczeniu As-
sistance Dom nast´puje z chwilà ustania ochrony ubezpieczeniowej
w umowie grupowego ubezpieczenia mieszkania.

6. Ubezpieczony mo˝e odstàpiç od grupowego ubezpieczenia Assi-
stance Dom – odst´pujàc od umowy grupowego ubezpieczenia
mieszkaƒ.

WY¸ÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI PZU SA

§ 6

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

2. PZU SA nie pokrywa kosztów poniesionych przez ubezpieczonego
przed powiadomieniem i bez zezwolenia Centrum Dyspozycyjnego
PZU SA, nawet jeÊli sà obj´te ochronà ubezpieczeniowà i mieszczà
si´ w granicach limitów kwotowych okreÊlonych w niniejszych ogól-
nych warunkach.

3. OdpowiedzialnoÊç w zakresie jakoÊci i sposobu wykonania us∏ug
oraz odpowiedzialnoÊç cywilnà za zorganizowane przez PZU SA
us∏ugi assistance, okreÊlone w § 4 niniejszych ogólnych warunków,
ponoszà ka˝dorazowo bezpoÊredni us∏ugodawcy.

4. Z odpowiedzialnoÊci PZU SA sà wy∏àczone zdarzenia obj´te ubez-
pieczeniem assistance, które zasz∏y w zwiàzku:

1) z zamieszkami, rozruchami, aktami terroru, wojnà domowà lub
mi´dzynarodowà oraz ze strajkami,

2) ze szkodami górniczymi w rozumieniu prawa górniczego,
3) ze szkodami powsta∏ymi wskutek zawilgocenia domu z po-

wodu d∏ugotrwa∏ej nieszczelnoÊci instalacji wodno-kanalizacyj-
nej lub w wyniku zalania wodà pochodzàcà z opadów atmo-
sferycznych poprzez dach, Êciany, balkony, tarasy, okna lub
nie zabezpieczone otwory, je˝eli obowiàzek konserwacji
tych urzàdzeƒ, instalacji czy elementów domu nale˝a∏ do ubez-
pieczonego,

4) ze szkodami powsta∏ymi wskutek przenikania wód gruntowych,
5) ze skutkami dzia∏ania materia∏ów rozszczepialnych,
6) ze spo˝yciem przez ubezpieczonego alkoholu, narkotyków lub

innych Êrodków odurzajàcych,
7) z samobójstwem lub próbà samobójstwa,
8) z uczestnictwem ubezpieczonego w bójce, z wy∏àczeniem przy-

padku obrony koniecznej,
9) z umyÊlnym lub ra˝àco niedba∏ym dzia∏aniem ubezpieczonego

lub osoby wspólnie zamieszka∏ej i prowadzàcej gospodarstwo
z ubezpieczonym oraz osoby za którà ubezpieczony faktycznie
lub z mocy przepisów prawa czy zwyczajów ponosi odpowie-
dzialnoÊç,
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10) z prowadzeniem przez ubezpieczonego dzia∏alnoÊci gospodar-
czej w domu.

5. OdpowiedzialnoÊç PZU SA polegajàca na organizacji us∏ug okreÊlo-
nych w § 4 ust. 1–9 niniejszych ogólnych warunków jest wy∏àczona,
je˝eli koniecznoÊç pomocy medycznej lub hospitalizacji jest zwiàza-
na z:
1) chorobami chronicznymi ubezpieczonego,
2) rekonwalescencjà ubezpieczonego lub schorzeniami w trakcie

trwajàcego leczenia, które jeszcze nie zosta∏y wyleczone przed
powstaniem zdarzenia, za które odpowiedzialnoÊç ponosi
PZU SA w ramach ubezpieczenia assistance,

3) nag∏ym pogorszeniem stanu zdrowia ubezpieczonego lub kom-
plikacjami w przypadku chorób, które wymagajà sta∏ego leczenia
lub opieki medycznej,

4) cià˝à po szóstym miesiàcu jej trwania,
5) rozstrojem zdrowia wynikajàcym ze spo˝ycia przez ubezpieczo-

nego niew∏aÊciwych dla niego pokarmów. Przyczyn´ schorzenia
oraz niew∏aÊciwoÊç spo˝ywanych przez ubezpieczonego pokar-
mów, b´dàcych przyczynà schorzenia, okreÊla lekarz PZU SA.

6. Z zakresu odpowiedzialnoÊci PZU SA polegajàcej na Êwiadczeniu
us∏ug, o których mowa w § 4 ust. 12 pkt 1 niniejszych ogólnych wa-
runków wy∏àczone sà:
1) us∏ugi elektryka zwiàzane z uszkodzeniami ˝arówek i bezpieczników,
2) us∏ugi hydraulika zwiàzane z uszkodzeniami: baterii wodnych,

zatkaniem zlewu, umywalki lub wanny,
3) us∏ugi zwiàzane z uszkodzeniami podziemnych rur instalacji ka-

nalizacyjnych, gazowych i wodociàgowych oraz podziemnych linii
energetycznych oraz wszystkich tych instalacji, za napraw´ lub
konserwacj´ których odpowiadajà administracja domu lub w∏aÊci-
we s∏u˝by pogotowia technicznego, wodno-kanalizacyjnego, ga-
zowego lub energetycznego,

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

5) us∏ugi zwiàzane z uszkodzeniami, o istnieniu których ubezpie-
czony wiedzia∏ przed zawarciem umowy grupowego ubezpiecze-
nia assistance.

7. PZU SA nie ponosi odpowiedzialnoÊci za:
1) nie udzielenie z powodu zadzia∏ania si∏y wy˝szej Êwiadczeƒ gwa-

rantowanych w niniejszych ogólnych warunkach,
2) ewentualne opóênienia zaistnia∏e z przyczyn zewn´trznych, nie-

zale˝nych od PZU SA (w tym zjawisk meteorologicznych), mogà-
cych powodowaç niedyspozycyjnoÊç us∏ugodawców realizujà-
cych dane Êwiadczenia.

OBOWIÑZKI UBEZPIECZONEGO

§ 7

1. W celu skorzystania ze Êwiadczeƒ obj´tych ubezpieczeniem assi-
stance – ubezpieczony powinien niezw∏ocznie (przed podj´ciem ja-
kichkolwiek dzia∏aƒ we w∏asnym zakresie), skontaktowaç si´ telefo-
nicznie z Centrum Dyspozycyjnym PZU SA w Warszawie, czynnym
ca∏à dob´, podaç has∏o wywo∏awcze „PZU DOM ASSISTANCE”
oraz nast´pujàce informacje:
1) imi´, nazwisko, adres zamieszkania,
2) numer i okres wa˝noÊci deklaracji lub pesel,
3) numer telefoniczny, pod którym Centrum Dyspozycyjne

PZU SA mo˝e skontaktowaç si´ z ubezpieczonym lub osobà wy-
znaczonà,

4) krótki opis zdarzenia oraz rodzaj potrzebnej pomocy.
Aktualne numery telefoniczne Centrum Dyspozycyjnego PZU SA
w Warszawie znajdujà si´ na deklaracji.

2. Po stwierdzeniu, i˝ zdarzenie jest obj´te ubezpieczeniem assistan-
ce, ubezpieczony w razie bezpoÊredniego kontaktu z Centrum Dys-
pozycyjnym PZU SA lub z wys∏anym przez PZU SA us∏ugodawcà,
zobowiàzany jest:

1) okazaç deklaracj´ na której zosta∏o odnotowane ubezpieczenie
assistance oraz dodatkowo (w przypadku gdy zdarzenie zaistnia-
∏o w okresie póêniejszym ni˝ wymieniony na deklaracji okres
ubezpieczenia) dowód op∏acenia sk∏adki grupowego ubezpiecze-
nia mieszkania, za bie˝àcy okres ubezpieczenia.

2) podaç wszelkie informacje potrzebne do realizacji us∏ug assi-
stance oraz do póêniejszej likwidacji szkody.

3. Ponadto do obowiàzków ubezpieczonego nale˝y:
1) niezw∏oczne zawiadomienie PZU SA – najpóêniej w ciàgu

14 dni od powzi´cia wiadomoÊci – o ka˝dej zmianie okolicznoÊci,
o które PZU SA zapytywa∏ w deklaracji przystàpienia do umowy
grupowego ubezpieczenia,

2) informowanie Centrum Dyspozycyjnego PZU SA o zmianie adre-
su; je˝eli ubezpieczony zmieni∏ adres zamieszkania i nie zawia-
domi∏ o tym Centrum Dyspozycyjnego, skierowane pod ostatni
znany adres zamieszkania ubezpieczonego pismo wywiera skut-
ki prawne od chwili w której by∏oby dor´czone, gdyby ubezpie-
czony nie zmieni∏ adresu zamieszkania.

4. Je˝eli ubezpieczony nie dope∏ni któregokolwiek z powy˝szych obo-
wiàzków lub b´dzie podejmowa∏ dzia∏ania mogàce utrudniç
PZU SA realizacj´ Êwiadczeƒ z ubezpieczenia assistance –
PZU SA ma prawo odmówiç spe∏nienia Êwiadczenia assistance.

INNE PRAWA I OBOWIÑZKI STRON

§ 8

1. Us∏ugi ubezpieczeniowe okreÊlone umowà powinny byç w miar´
mo˝liwoÊci i potrzeb niezw∏ocznie Êwiadczone przez PZU SA.

2. Je˝eli us∏uga ubezpieczeniowa nie przys∏uguje, PZU SA zobowiàza-
ny jest poinformowaç o tym na piÊmie, osob´ wyst´pujàcà z rosz-
czeniem, wskazujàc na okolicznoÊci i podstaw´ prawnà uzasadnia-
jàcà odmow´ wykonania us∏ugi ubezpieczeniowej. Informacja
PZU SA powinna zawieraç pouczenie o mo˝liwoÊci dochodzenia
roszczeƒ na drodze sàdowej.

3. Ubezpieczajàcemu, ubezpieczonemu i uprawnionemu z umowy
ubezpieczenia przys∏uguje prawo do wniesienia pisemnej skargi
bàdê za˝alenia, dotyczàcych realizacji przez PZU SA umowy
ubezpieczenia. Adresatem skargi lub za˝alenia, w∏aÊciwym do ich
rozpatrzenia jest osoba kierujàca jednostkà organizacyjnà, której
dzia∏ania skarga lub za˝alenie dotyczy. PZU SA udziela na piÊmie
odpowiedzi na skarg´ lub za˝alenie, w terminie 30 dni od ich
otrzymania.

POSTANOWIENIA KO¡COWE

§ 9

1. W porozumieniu z ubezpieczajàcym w umowie grupowego ubezpie-
czenia „Assistance Dom” mogà byç wprowadzone postanowienia
dodatkowe lub odmienne od uregulowaƒ niniejszych warunków.

2. Postanowienia dodatkowe lub odmienne, uzgodnione przez strony
w trybie okreÊlonym w ust. 1, powinny byç sporzàdzone na piÊmie
pod rygorem niewa˝noÊci i do∏àczone do umowy.

3. W razie wprowadzenia do umowy grupowego ubezpieczenia
„Assistance Dom” postanowieƒ dodatkowych lub odmiennych, ogól-
ne warunki majà zastosowanie w zakresie nie uregulowanym posta-
nowieniami dodatkowymi lub odmiennymi.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi ogólnymi warunkami lub
nie uzgodnionych dodatkowo przez strony – majà zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa pol-
skiego.

5. Powództwo o roszczenia wynikajàce z umowy ubezpieczenia mo˝na
wytoczyç albo wed∏ug przepisów o w∏aÊciwoÊci ogólnej albo przed
sàd w∏aÊciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczajà-
cego lub ubezpieczonego.

6. Ogólne warunki ubezpieczenia w niniejszym brzmieniu majà zasto-
sowanie do umów zawieranych poczàwszy od dnia 1 stycznia
2004 r.
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