Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia mieszkaƒ
zatwierdzone uchwa∏à Zarzàdu Powszechnego Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spó∏ka Akcyjna Nr UZ/189/2003 z dnia 25 kwietnia 2003 r.
ze zmianami zatwierdzonymi uchwa∏à Zarzàdu PZU SA Nr UZ/504/2003 z dnia 7 paêdziernika 2003 r.

PZU DORADCA

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Niniejsze ogólne warunki majà zastosowanie do umów
grupowego ubezpieczenia mieszkaƒ, zawieranych przez
Powszechny Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spó∏ka Akcyjna
(PZU SA) z osobami prawnymi lub jednostkami nie posiadajàcymi osobowoÊci prawnej (w tym przedsi´biorcami),
zwanymi dalej ubezpieczajàcym – na rzecz osób fizycznych zwanych dalej ubezpieczonymi.
2. W porozumieniu z ubezpieczajàcym w umowie grupowego ubezpieczenia mogà byç wprowadzone postanowienia
dodatkowe lub odmienne od uregulowaƒ zawartych w niniejszych warunkach.
3. Postanowienia dodatkowe lub odmienne, uzgodnione
przez strony w trybie okreÊlonym w ust. 2, powinny byç
sporzàdzone na piÊmie i do∏àczone do umowy, pod rygorem ich niewa˝noÊci.
4. W razie wprowadzenia do umowy grupowego ubezpieczenia postanowieƒ dodatkowych lub odmiennych, ogólne
warunki majà zastosowanie w zakresie nie uregulowanym
postanowieniami dodatkowymi lub odmiennymi.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi ogólnymi warunkami lub nie uzgodnionych dodatkowo przez strony
umowy – majà zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
DEFINICJE
§2
1. Przez u˝yte w niniejszych ogólnych warunkach poj´cia
nale˝y rozumieç:
1) ubezpieczony – osoba fizyczna, na rzecz której zosta∏a zawarta umowa grupowego ubezpieczenia.
Przez ubezpieczonego rozumie si´ tak˝e osoby bliskie zamieszka∏e i prowadzàce z ubezpieczonym
wspólne gospodarstwo,
2) osoba bliska – ma∏˝onek, dzieci, pasierbowie, dzieci
przysposobione albo przyj´te na wychowanie, rodzice, przysposabiajàcy, rodzeƒstwo, ojczym, macocha,
teÊciowie, dziadkowie, zi´ciowie i synowe, osoby pozostajàce w konkubinacie a tak˝e pomoc domowa –
zamieszka∏e i prowadzàce z ubezpieczonym wspólne
gospodarstwo,
3) osoba trzecia – ka˝da osoba, której ubezpieczony
wyrzàdzi∏ szkod´,
4) deklaracja przystàpienia do umowy grupowego
ubezpieczenia mieszkaƒ (zwana dalej deklaracjà)
– dokument potwierdzajàcy fakt przystàpienia do
ubezpieczenia,
5) suma ubezpieczenia – okreÊlona w deklaracji kwota, stanowiàca górnà granic´ odpowiedzialnoÊci
PZU SA,
6) suma gwarancyjna – kwota, w granicach której
PZU SA jest zobowiàzany wyp∏aciç odszkodowanie
osobie trzeciej,
7) mieszkanie – lokal s∏u˝àcy zaspokojeniu potrzeb
mieszkaniowych,
8) pomieszczenia gospodarcze poza mieszkaniem –
pomieszczenia przynale˝ne do ubezpieczonego
mieszkania tj. piwnica, pralnia domowa, suszarnia,
strych, gara˝ i inne pomieszczenia gospodarcze. Do
pomieszczeƒ gospodarczych nie zalicza si´ zabudowanych korytarzy oraz balkonów,

9) zamek wielozastawkowy – zamek posiadajàcy
przynajmniej dwie ruchome zastawki s∏u˝àce do blokowania zasuwki zamka. IloÊç zastawek w zamku
mo˝na ustaliç na podstawie naci´ç profilowanych
w kluczu,
10) zamek wielopunktowy – zamek powodujàcy ryglowanie skrzyd∏a drzwi w oÊcie˝nicy w kilku odleg∏ych
od siebie miejscach,
11) zamek mechaniczno-elektroniczny – zamek, którego uruchamianie nast´puje przy zastosowaniu systemu elektronicznego,
12) ruchomoÊci domowe, w szczególnoÊci:
a) meble, sprz´t zmechanizowany, dywany, pozosta∏e urzàdzenia domowe, odzie˝, ksià˝ki, inne
przedmioty osobistego u˝ytku oraz zapasy gospodarstwa domowego,
b) sprz´t audiowizualny, komputerowy, fotograficzny,
instrumenty muzyczne,
c) wyroby ze srebra, z∏ota i platyny, monety, bi˝uteria, dzie∏a sztuki, znaczki filatelistyczne,
d) pieniàdze i inne Êrodki p∏atnicze, papiery wartoÊciowe,
e) rowery, narz´dzia gospodarcze, sprz´t turystyczny i sportowy oraz wózki inwalidzkie bez nap´du
mechanicznego,
f) psy, koty, ptaki, ryby w akwariach oraz inne zwierz´ta z wyjàtkiem zwierzàt utrzymywanych w celach hodowlanych lub handlowych,
13) sta∏e elementy mieszkania – meble wbudowane,
antresole, drzwi i okna wraz z zamkni´ciami i urzàdzeniami zabezpieczajàcymi, piece kuchenne i kominki, elementy urzàdzeƒ wodnych, kanalizacyjnych,
ogrzewczych, elektrycznych, gazowych, pow∏oki malarskie i wyk∏adziny sufitów, Êcian, pod∏óg, instalacje
sygnalizacyjne, ∏àcznie z tymi, które nie zosta∏y jeszcze wbudowane lub zainstalowane, pod warunkiem
udowodnienia ich zakupu,
14) zdarzenie losowe – zdarzenie w postaci ognia, zalania, powodzi, huraganu, uderzenia piorunu, eksplozji,
gradu, upadku pojazdu powietrznego, lawiny, obsuwania si´ ziemi,
15) szkoda rzeczowa – szkoda polegajàca na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy,
16) szkoda osobowa – szkoda polegajàca na spowodowaniu Êmierci, uszkodzeniu cia∏a lub rozstroju zdrowia.
2. Za szkody spowodowane przez:
1) kradzie˝ z w∏amaniem – uwa˝a si´ kradzie˝, w której sprawca dokona∏ lub usi∏owa∏ dokonaç zaboru
mienia z mieszkania bàdê pomieszczenia poza
mieszkaniem po usuni´ciu, przy u˝yciu si∏y i narz´dzi, istniejàcych zabezpieczeƒ lub otwarciu zabezpieczeƒ kluczem oryginalnym lub innym urzàdzeniem
otwierajàcym, które sprawca zdoby∏ przez kradzie˝
z w∏amaniem z innego lokalu bàdê w wyniku rabunku,
2) rabunek – uwa˝a si´ zabór ubezpieczonego mienia:
a) z zastosowaniem przemocy fizycznej wobec
ubezpieczonego albo groêby natychmiastowego
jej u˝ycia lub z doprowadzeniem ubezpieczonego
do nieprzytomnoÊci lub bezbronnoÊci,
b) przez sprawc´, który z zastosowaniem przemocy
fizycznej lub groêby natychmiastowego jej u˝ycia,
doprowadzi∏ osob´ posiadajàcà klucze do miesz-
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kania lub ubezpieczonego pomieszczenia i zmusi∏ jà do
otworzenia mieszkania lub pomieszczenia albo sam je otworzy∏ kluczami zrabowanymi,
c) poprzez przyw∏aszczenie lub wy∏udzenie mienia dokonane
z u˝yciem podst´pu wobec osób ma∏oletnich, niedo∏´˝nych
– b´dàcych w podesz∏ym wieku lub nie w pe∏ni sprawnych,
je˝eli sprawca zosta∏ zatrzymany i skazany prawomocnym
wyrokiem sàdu lub sam fakt podst´pu jest bezsporny
w Êwietle przedstawionych dowodów. PZU SA odpowiada za
szkody powsta∏e wskutek rabunku bez wzgl´du na to, czy
by∏ on dokonany w mieszkaniu lub pomieszczeniu, czy poza
nimi,
ogieƒ – uwa˝a si´ szkody powsta∏e w wyniku dzia∏ania ognia,
który przedosta∏ si´ poza palenisko lub powsta∏ bez paleniska
i rozszerzy∏ si´ o w∏asnej sile,
zalanie – uwa˝a si´ szkody powsta∏e w wyniku:
a) dzia∏ania wody lub innej cieczy pochodzàcej z urzàdzeƒ
wodnych, kanalizacyjnych lub ogrzewczych je˝eli zalanie nastàpi∏o w wyniku awarii tych urzàdzeƒ, wzgl´dnie nastàpi∏o
cofni´cie si´ wody lub Êcieków z urzàdzeƒ kanalizacyjnych,
o ile zabezpieczenie pod∏àczenia z nimi nie nale˝a∏o do obowiàzków ubezpieczonego,
b) nieumyÊlnego pozostawienia otwartych kranów w urzàdzeniach wodnych,
c) zalania wodà pochodzàcà z urzàdzeƒ domowych, opadów
atmosferycznych oraz zalania wodà lub innym p∏ynem przez
osoby trzecie,
powódê – uwa˝a si´ szkody powsta∏e wskutek:
a) zalania terenów w nast´pstwie podniesienia si´ wody w korytach wód p∏ynàcych lub stojàcych,
b) zalania terenów wskutek deszczu nawalnego,
c) sp∏ywu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich
i falistych,
huragan – uwa˝a si´ szkody powsta∏e w wyniku dzia∏ania wiatru o pr´dkoÊci nie mniejszej ni˝ 24,5 m/sek., którego dzia∏anie
wyrzàdza masowe szkody; pojedyncze szkody uwa˝a si´ za
spowodowane przez huragan wówczas, gdy w najbli˝szym sàsiedztwie stwierdzono dzia∏anie huraganu,
piorun – uwa˝a si´ szkody powsta∏e w wyniku bezpoÊredniego
wy∏adowania atmosferycznego na ubezpieczony przedmiot, pozostawiajàcego bezsporne Êlady tego zdarzenia,
eksplozj´ – uwa˝a si´ szkody powsta∏e w wyniku gwa∏townej
zmiany stanu równowagi uk∏adu z jednoczesnym wyzwoleniem
si´ gazów, py∏ów lub pary, wywo∏ane ich w∏aÊciwoÊcià rozprzestrzeniania si´. W odniesieniu 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´ równie˝ szkody powsta∏e wskutek implozji, polegajàce na uszkodzeniu zbiornika
lub aparatu pró˝niowego ciÊnieniem zewn´trznym,
deszcz nawalny – uwa˝a si´ szkody powsta∏e wskutek deszczu o wspó∏czynniku wydajnoÊci o wartoÊci co najmniej 4, który
ustala Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW).
W przypadku braku mo˝liwoÊci ustalenia tego wspó∏czynnika
przez IMiGW, bierze si´ pod uwag´ stan faktyczny i rozmiar
szkód w miejscu ich powstania, Êwiadczàce wyraênie o dzia∏aniu deszczu nawalnego,
grad – uwa˝a si´ szkody powsta∏e wskutek opadu atmosferycznego sk∏adajàcego si´ z bry∏ek lodu,
upadek pojazdu powietrznego – uwa˝a si´ szkody powsta∏e
wskutek katastrofy, bàdê przymusowego làdowania samolotu
silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latajàcego,
a tak˝e spowodowane upadkiem ich cz´Êci lub przewo˝onego
∏adunku,
lawin´ – uwa˝a si´ szkody powsta∏e wskutek gwa∏townego
zsuwania si´ lub staczania mas Êniegu, lodu, ska∏ lub kamieni
ze zboczy górskich,
obsuni´cie si´ ziemi – uwa˝a si´ szkody spowodowane:
a) przez zapadanie si´ ziemi wskutek obni˝enia si´ terenu
z powodu zawalenia si´ podziemnych pustych przestrzeni
w gruncie,
b) przez usuwanie si´ ziemi wskutek ruchów mas ziemi na
stokach.
UBEZPIECZONY
§3

1. Do umowy grupowego ubezpieczenia mieszkaƒ – w ramach której
ochronà PZU SA obj´te sà ruchomoÊci domowe wraz ze sta∏ymi ele-

mentami mieszkania – mo˝e przystàpiç osoba fizyczna, posiadajàca
mieszkanie na podstawie odpowiedniego tytu∏u prawnego (prawa
w∏asnoÊci, spó∏dzielczego prawa do lokalu, decyzji administracyjnej
lub wa˝nej umowy cywilno-prawnej), która:
1) zamieszkuje i jest zameldowana w tym mieszkaniu,
2) nie jest zameldowana, lecz faktycznie w mieszkaniu tym zamieszkuje i posiada w nim swoje mienie,
3) nie zamieszkuje na sta∏e w mieszkaniu, które posiada, wzgl´dnie
wynajmuje to mieszkanie osobie trzeciej i wyszczególni rodzaj
swojego mienia znajdujàcego si´ w mieszkaniu, które chce ubezpieczyç.
2. W razie przeprowadzenia si´ ubezpieczonego wraz z ubezpieczonym mieniem do innego mieszkania, prawa i obowiàzki wynikajàce
z umowy grupowego ubezpieczenia przechodzà na nowe mieszkanie, poczàwszy od dnia powiadomienia PZU SA o zmianie miejsca
zamieszkania – pod warunkiem, ˝e nowe mieszkanie spe∏nia wymogi okreÊlone w § 18.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 ubezpieczony obowiàzany
jest podaç PZU SA adres nowego zamieszkania najpóêniej w terminie 30 dni od daty zamieszkania w nowym mieszkaniu.
4. W przypadku przeprowadzenia si´ ubezpieczonego do innego
mieszkania, dotychczasowe mieszkanie obj´te jest ochronà ubezpieczeniowà nie d∏u˝ej ni˝ 30 dni od dnia zamieszkania w innym
mieszkaniu i powiadomienia o tym fakcie PZU SA.
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
§4
1. W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia ochronà PZU SA obj´te sà:
1) ruchomoÊci domowe wraz ze sta∏ymi elementami mieszkania,
znajdujàce si´ w ubezpieczonym mieszkaniu (wskazanym w deklaracji) oraz w piwnicy w domach jednorodzinnych (wolnostojàcych, szeregowych) przy czym gdy ubezpieczony zamieszkuje
a nie jest zameldowany w mieszkaniu, ubezpieczone mogà zostaç jedynie ruchomoÊci domowe b´dàce jego w∏asnoÊcià,
2) ruchomoÊci domowe – znajdujàce si´ w pomieszczeniach gospodarczych poza mieszkaniem,
3) odpowiedzialnoÊç cywilna ubezpieczonego.
2. Przedmiotem ubezpieczenia sà równie˝ ruchomoÊci domowe znajdujàce si´ czasowo w posiadaniu ubezpieczonego, je˝eli zosta∏y mu
wypo˝yczone wzgl´dnie przydzielone do u˝ywania pod warunkiem,
˝e fakt przydzielenia do u˝ytku prywatnego albo wypo˝yczenia zosta∏ udowodniony.
3. Umowà ubezpieczenia nie sà obj´te nast´pujàce ruchomoÊci domowe:
1) dokumenty i r´kopisy,
2) metale szlachetne – w z∏omie i sztabach,
3) nie oprawione kamienie szlachetne i syntetyczne – nie stanowiàce wyrobu u˝ytkowego,
4) paliwa nap´dowe,
5) dodatkowe wyposa˝enie samochodów, motocykli i motorowerów
oraz cz´Êci zapasowe do tych pojazdów,
6) przedmioty w iloÊciach wskazujàcych, ˝e sà przeznaczone na
handel,
7) przedmioty i materia∏y s∏u˝àce dzia∏alnoÊci us∏ugowo – produkcyjnej.
4. W przypadku ubezpieczenia mieszkania na warunkach okreÊlonych
w § 3 ust. 1 pkt 3), ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj´te nast´pujàce ruchomoÊci domowe:
1) wyroby ze srebra, z∏ota i platyny, monety, bi˝uteria, dzie∏a sztuki
oraz znaczki filatelistyczne,
2) pieniàdze i inne Êrodki p∏atnicze oraz papiery wartoÊciowe.
ZAKRES UBEZPIECZENIA
§5
Na podstawie umowy ubezpieczenia, ubezpieczeniem obj´te sà szkody
powsta∏e w nast´pstwie:
1) kradzie˝y z w∏amaniem i rabunku,
2) zdarzeƒ losowych w postaci ognia, zalania, powodzi, huraganu, uderzenia piorunu, eksplozji, gradu, upadku pojazdu powietrznego, lawiny, obsuwania si´ ziemi,
3) zagini´cia ubezpieczonych przedmiotów w czasie zdarzenia losowego lub w czasie akcji ratowniczej prowadzonej w zwiàzku ze zdarzeniem losowym, z wy∏àczeniem jednak szkód w postaci zagini´cia
w tym czasie pieni´dzy i innych Êrodków p∏atniczych, papierów wartoÊciowych, dzie∏ sztuki, przedmiotów ze srebra, z∏ota i platyny,
znaczków filatelistycznych, monet oraz bi˝uterii,
4) zdarzenia, w zwiàzku z którym ubezpieczony zobowiàzany jest do
naprawienia szkody osobowej bàdê rzeczowej wyrzàdzonej osobie
trzeciej.
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UBEZPIECZENIE RUCHOMOÂCI DOMOWYCH
W POMIESZCZENIACH GOSPODARCZYCH
POZA MIESZKANIEM
§6
1. W ramach przedmiotowej umowy ubezpieczenia, ochronà PZU SA
obj´te sà równie˝: meble, sprz´t zmechanizowany, dywany, pozosta∏e
urzàdzenia domowe, odzie˝, ksià˝ki, inne przedmioty osobistego u˝ytku oraz zapasy gospodarstwa domowego, rowery, narz´dzia gospodarcze, sprz´t turystyczny i sportowy oraz wózki inwalidzkie bez nap´du mechanicznego, je˝eli znajdujà si´ w nale˝ycie zabezpieczonej:
1) piwnicy, pralni domowej, suszarni na strychu lub innym pomieszczeniu gospodarczym tego samego budynku, w którym znajduje
si´ ubezpieczone mieszkanie,
2) innych pomieszczeniach gospodarczych po∏o˝onych na terenie
posesji, na której stoi budynek, w którym znajduje si´ ubezpieczone mieszkanie,
3) gara˝u usytuowanym w miejscowoÊci, w której ubezpieczony zamieszkuje.
2. Ubezpieczeniem obj´te sà tak˝e koszty naprawy zabezpieczeƒ pomieszczenia, zniszczonych lub uszkodzonych wskutek usi∏owanego
bàdê dokonanego w∏amania.
3. Górnà granic´ odpowiedzialnoÊci PZU SA za ruchomoÊci domowe
znajdujàce si´ w pomieszczeniach poza mieszkaniem stanowi kwota
odpowiadajàca 5% sumy ubezpieczenia mieszkania ∏àcznie z kosztami naprawy zabezpieczeƒ, zniszczonych lub uszkodzonych wskutek usi∏owanego bàdê dokonanego w∏amania.
4. Górnà granic´ odpowiedzialnoÊci PZU SA za ruchomoÊci domowe
oraz sta∏e elementy mieszkania – znajdujàce si´ w piwnicy w domu
jednorodzinnym (wolnostojàcym, szeregowym) stanowi suma ubezpieczenia mieszkania, z uwzgl´dnieniem ograniczeƒ o których mowa w § 12 ust. 3.
5. Pomieszczenie uwa˝a si´ za nale˝ycie zabezpieczone, je˝eli spe∏nione zosta∏y ∏àcznie warunki wymienione w § 18 z tym, ˝e drzwi zewn´trzne prowadzàce do pomieszczenia poza mieszkaniem powinny byç zamkni´te co najmniej na zamek wielozastawkowy lub k∏ódk´
wielozastawkowà.
6. Przepisy odnoszàce si´ do ubezpieczenia ruchomoÊci domowych znajdujàcych si´ w ubezpieczonym mieszkaniu, stosuje si´ równie˝ do
ubezpieczenia ruchomoÊci domowych w pomieszczeniach poza
mieszkaniem, o ile przepisy niniejszego paragrafu nie stanowià inaczej.

2) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powo∏anych przez PZU SA
lub przez ubezpieczonego za zgodà PZU SA, dla ustalenia okolicznoÊci zdarzenia lub rozmiaru szkody.
6. Uprawniony do odszkodowania w zwiàzku z wypadkiem obj´tym
ubezpieczeniem odpowiedzialnoÊci cywilnej mo˝e dochodziç roszczenia bezpoÊrednio od PZU SA. Je˝eli roszczenie zostanie zg∏oszone do ubezpieczonego, przekazuje on roszczenie do PZU SA,
powiadamiajàc o tym poszkodowanego.
WY¸ÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ
§8
Z ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej wy∏àczone sà szkody:
1) wyrzàdzone umyÊlnie przez ubezpieczonego lub osob´, za którà
ubezpieczony ponosi odpowiedzialnoÊç albo która pozostaje
z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym,
2) wyrzàdzone przez ubezpieczonego osobom bliskim zamieszka∏ym
i prowadzàcym z ubezpieczonym wspólne gospodarstwo domowe
lub przez osob´ bliskà ubezpieczonemu,
3) powsta∏e wskutek uszkodzenia, zniszczenia lub zagini´cia przedmiotów przyj´tych przez ubezpieczonego do u˝ywania, przechowywania lub naprawy,
4) rzeczowe, wyrzàdzone przez powolne dzia∏anie temperatury, gazów, wód odp∏ywowych, pary lub wilgoci, dymu, sadzy i py∏u, wyciekanie, wstrzàsy oraz tworzenie si´ grzyba,
5) wyrzàdzone w zwiàzku z posiadaniem, kierowaniem lub u˝ywaniem pojazdów mechanicznych,
6) powsta∏e wskutek czynnoÊci wynikajàcych z wykonywania zawodu
lub prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej,
7) wyrzàdzone przez pomoc domowà czynnoÊciami nie mieszczàcymi
si´ w zakresie obowiàzków wynikajàcych z umowy o prac´,
8) polegajàce na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie pieni´dzy i innych Êrodków p∏atniczych, bi˝uterii, papierów wartoÊciowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz znaczków filatelistycznych i monet,
9) wynikajàce z przeniesienia chorób przez ubezpieczonego lub
przez zwierz´ta nale˝àce do ubezpieczonego, wzgl´dnie pozostajàce pod jego opiekà,
10) powsta∏e w drzewostanie i w Êrodowisku naturalnym,
11) wyrzàdzone pod wp∏ywem alkoholu, narkotyków lub Êrodków odurzajàcych.
PRZYSTÑPIENIE DO UMOWY
GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA.
CZAS TRWANIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
§9

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ
§7
1. W ramach umowy grupowego ubezpieczenia mieszkania – ochronà
PZU SA obj´ta jest równie˝ odpowiedzialnoÊç cywilna ubezpieczonego oraz osób bliskich pozostajàcych z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, je˝eli w wyniku zdarzenia obj´tego
ubezpieczeniem, osoba trzecia dozna∏a szkody osobowej lub rzeczowej.
2. Ubezpieczeniem odpowiedzialnoÊci cywilnej obj´te sà szkody powsta∏e na terenie nieruchomoÊci, na której znajduje si´ ubezpieczone mieszkanie, spowodowane:
1) wskutek u˝ytkowania mieszkania oraz pomieszczeƒ wymienionych w § 6 ust. 1, w tym za szkody wyrzàdzone posiadaczom innych mieszkaƒ w nast´pstwie nieumyÊlnego pozostawienia
otwartych kranów w urzàdzeniach wodno-kanalizacyjnych lub zalania z innych przyczyn,
2) wskutek wykonywania czynnoÊci ˝ycia codziennego przez ubezpieczonego lub przez osoby bliskie,
3) przez dzieci oraz innych cz∏onków rodziny, za których czyny
ubezpieczony ponosi odpowiedzialnoÊç z mocy prawa,
4) przez pomoc domowà zatrudnionà na podstawie umowy o prac´,
5) uprawianiem sportu, z wy∏àczeniem sportu wyczynowego,
6) u˝ywaniem roweru lub wózka inwalidzkiego bez nap´du mechanicznego,
7) przez posiadane zwierz´ta domowe.
3. Z tytu∏u ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej PZU SA udziela
ochrony ubezpieczeniowej w granicach sumy gwarancyjnej.
4. Górnà granic´ odpowiedzialnoÊci PZU SA z tytu∏u ubezpieczenia
odpowiedzialnoÊci cywilnej stanowi suma gwarancyjna odpowiadajàca pi´ciokrotnej wartoÊci sumy ubezpieczenia mieszkania, nie
wy˝sza ni˝ równowartoÊç pieni´˝na 25.000 USD (wg Êredniego kursu NBP z dnia powstania szkody).
5. Niezale˝nie od odszkodowania, o którym mowa w ust. 3 – PZU SA
pokrywa:
1) niezb´dne koszty obrony sàdowej i pozasàdowej, prowadzonej
na polecenie PZU SA lub – za jego zgodà, w zwiàzku z wniesionym przez osob´ trzecià roszczeniem o odszkodowanie,

1. Przystàpienie do umowy grupowego ubezpieczenia nast´puje z chwilà:
1) wype∏nienia i podpisania deklaracji oraz
2) op∏acenia sk∏adki.
2. Deklaracja stanowi dowód obj´cia ubezpieczonego ochronà ubezpieczeniowà PZU SA z umowy grupowego ubezpieczenia.
3. OdpowiedzialnoÊç PZU SA rozpoczyna si´ nast´pnego dnia po dniu
przystàpienia ubezpieczonego do umowy grupowego ubezpieczenia.
4. Okres ubezpieczenia trwa 1 rok.
5. Ochrona ubezpieczeniowa mo˝e ulec przed∏u˝eniu na kolejne roczne okresy.
SK¸ADKA UBEZPIECZENIOWA
§ 10
1. Sk∏adk´ op∏aca si´ jednorazowo w dniu z∏o˝enia deklaracji lub najpóêniej w dniu poprzedzajàcym rozpocz´cie kolejnego okresu ochrony ubezpieczeniowej, w przypadku o którym mowa w § 9 ust. 5.
2. Ciàg∏oÊç odpowiedzialnoÊci PZU SA zostaje zachowana przez op∏acenie sk∏adki na nast´pny okres ubezpieczenia – przed up∏ywem dotychczasowego okresu ubezpieczenia.
3. Sk∏adka uzale˝niona jest od wybranej przez ubezpieczonego wysokoÊci sumy ubezpieczenia.
4. Zap∏ata sk∏adki nast´puje w formie gotówkowej lub w formie bezgotówkowej.
5. Sk∏adka nie podlega indeksacji.
USTANIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ.
ZWROT SK¸ADKI
§ 11
1. Ochrona ubezpieczeniowa ustaje:
1) z up∏ywem terminu okreÊlonego w deklaracji, z zastrze˝eniem
postanowieƒ § 9 ust. 5,
2) w przypadku odstàpienia ubezpieczonego od umowy – od dnia
odstàpienia,
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2.

3.

4.

5.

6.

3) w przypadku wypowiedzenia umowy przez ubezpieczonego lub
PZU SA – z up∏ywem okresu wypowiedzenia,
4) wskutek przejÊcia w∏asnoÊci ubezpieczonego mienia na innà
osob´.
Zarówno ubezpieczajàcy jak i ubezpieczony mogà odstàpiç od umowy grupowego ubezpieczenia, je˝eli umowa zawarta jest na okres
d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy.
Ubezpieczony mo˝e odstàpiç od umowy grupowego ubezpieczenia
najpóêniej w terminie 30 dni od daty przystàpienia do ubezpieczenia. W przypadku gdy ubezpieczajàcy jest przedsi´biorcà, odstàpienie od umowy mo˝e byç dokonane w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy grupowego ubezpieczenia.
Odstàpienie od umowy grupowego ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczonego od obowiàzku op∏acenia sk∏adki za okres, w jakim PZU SA
udziela∏ ochrony ubezpieczeniowej.
Zarówno ubezpieczony jak i PZU SA mogà – w ciàgu miesiàca od
daty wyp∏aty odszkodowania lub dor´czenia ubezpieczonemu pisma
o odmowie wyp∏aty odszkodowania – wypowiedzieç umow´ ubezpieczenia z zachowaniem miesi´cznego okresu wypowiedzenia.
W razie wypowiedzenia – sk∏adka za nie wykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w okresie ubezpieczenia nie zaistnia∏o zdarzenie w zwiàzku z którym PZU SA wyp∏aci∏ odszkodowanie lub zobowiàzany jest do wyp∏aty odszkodowania.
Przy dokonywaniu zwrotu sk∏adki potràca si´ 20% sk∏adki podlegajàcej zwrotowi. Potràcenie nie nast´puje je˝eli umow´ ubezpieczenia wypowiedzia∏ PZU SA.

6.
7.

8.

9.

SUMA UBEZPIECZENIA
(WARTOÂå UBEZPIECZENIOWA)
§ 12

10.

1. Ustala si´ dwie sumy ubezpieczenia, do wyboru przez ubezpieczonego:
1) 10 000 z∏ lub
2) 20 000 z∏.
2. Z tytu∏u ubezpieczenia ruchomoÊci domowych oraz sta∏ych elementów mieszkania – PZU SA wyp∏aca odszkodowanie w kwocie odpowiadajàcej wysokoÊci szkody, nie wi´cej jednak ni˝ wynosi suma
ubezpieczenia, stanowiàca górnà granic´ odpowiedzialnoÊci PZU SA
– z zastrze˝eniem ust. 3.
3. W ubezpieczeniu mieszkaƒ – górnà granic´ odpowiedzialnoÊci PZU SA
za:
1) sprz´t audiowizualny, komputerowy, fotograficzny oraz instrumenty muzyczne, stanowi kwota odpowiadajàca 70% sumy
ubezpieczenia,
2) przedmioty ze srebra, z∏ota i platyny, monety, bi˝uteri´, dzie∏a
sztuki, oraz znaczki filatelistyczne, stanowi kwota odpowiadajàca
40% sumy ubezpieczenia,
3) sta∏e elementy mieszkania, stanowi kwota odpowiadajàca 40%
sumy ubezpieczenia,
4) pieniàdze i inne Êrodki p∏atnicze, stanowi kwota odpowiadajàca
5% sumy ubezpieczenia,
5) papiery wartoÊciowe, stanowi kwota odpowiadajàca 20% sumy
ubezpieczenia,
6) rabunek ruchomoÊci domowych poza mieszkaniem, górnà granic´ odpowiedzialnoÊci stanowi kwota odpowiadajàca 10% sumy
ubezpieczenia z tym, ˝e za pieniàdze i inne Êrodki p∏atnicze – 5%
sumy ubezpieczenia.
4. Suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wartoÊç wyp∏acanego odszkodowania.

11.

12.

13.

14.

cyfikacjà zakresu wykonanych robót – je˝eli rachunek taki zostanie
przed∏o˝ony w terminie szeÊciu miesi´cy od daty powstania szkody. Rachunek kosztów naprawy podlega weryfikacji przez PZU SA
co do wysokoÊci kosztów, zakresu robót i u˝ytych materia∏ów.
Przy ustalaniu wysokoÊci szkody nie uwzgl´dnia si´ kosztów wynikajàcych z braku cz´Êci zamiennych lub materia∏ów potrzebnych
do przywrócenia stanu istniejàcego przed szkodà.
WysokoÊç szkody ustalona wed∏ug kosztów naprawy nie mo˝e
przekroczyç rzeczywistej wartoÊci przedmiotu.
W razie nie udokumentowania kosztów naprawy uszkodzonego
przedmiotu, jako wysokoÊç szkody przyjmuje si´ okreÊlony procentowo w porozumieniu z ubezpieczonym lub przez rzeczoznawc´
ubytek wartoÊci rzeczywistej przedmiotu.
W odniesieniu do kosztów remontu mieszkania po szkodzie – nie
odlicza si´ stopnia zu˝ycia zwiàzanego z okresem u˝ytkowania
mieszkania, wy∏àcznie w odniesieniu do robót malarskich. W pozosta∏ych przypadkach stopieƒ zu˝ycia odlicza si´ w uzgodnieniu
z ubezpieczonym, bàdê na podstawie opinii rzeczoznawcy.
WysokoÊç szkody w pieniàdzach i innych Êrodkach p∏atniczych
ustala si´ wed∏ug ich nominalnej wartoÊci, a w papierach wartoÊciowych wed∏ug ich rzeczywistej wartoÊci, przy czym w papierach
wartoÊciowych b´dàcych przedmiotem obrotu gie∏dowego – wed∏ug ceny gie∏dowej w dniu powstania szkody, pomniejszonej
o prowizj´ maklerskà.
Pieniàdze i inne Êrodki p∏atnicze stanowiàce walut´ obcà, przelicza
si´ na z∏ote polskie – wed∏ug Êredniego kursu danej waluty w NBP
obowiàzujàcego w dniu powstania szkody.
WysokoÊç szkody w monetach ustala si´ wed∏ug wartoÊci z∏omu,
chyba ˝e monety te stanowià prawny Êrodek p∏atniczy a ich nominalna wartoÊç jest wy˝sza od wartoÊci z∏omu; za wysokoÊç szkody
przyjmuje si´ wówczas wartoÊç nominalnà tych monet.
Przy ustalaniu wysokoÊci szkody:
1) nie uwzgl´dnia si´ wartoÊci naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej czy amatorskiej ubezpieczonego mienia,
2) potràca si´ 25% tytu∏em udzia∏u w∏asnego ubezpieczonego je˝eli szkoda powsta∏a w wyniku w∏amania dokonanego przez
otwarcie nieatestowanych zamków bez uszkodzenia ich mechanizmów, z wyjàtkiem rabunku o którym mowa w § 2 ust. 2
pkt 2) oraz gdy sprawca otworzy∏ zabezpieczenie kluczem lub
innym urzàdzeniem otwierajàcym, które zdoby∏ przez kradzie˝
z w∏amaniem z innego lokalu lub w wyniku rabunku.
WysokoÊç szkody zwi´ksza si´ – w granicach sumy ubezpieczenia
– o udokumentowane koszty uprzàtni´cia pozosta∏oÊci po szkodzie, w wysokoÊci do 3% sumy ubezpieczenia.
Niezale˝nie od odszkodowania, PZU SA zwraca ubezpieczonemu:
1) w granicach sumy ubezpieczenia koszty wynik∏e z zastosowania Êrodków, o których mowa w § 17 ust. 2, podj´tych w celu
zmniejszenia szkody lub zabezpieczenia bezpoÊrednio zagro˝onego mienia przed szkodà, je˝eli Êrodki te by∏y w∏aÊciwe,
chocia˝by okaza∏y si´ bezskuteczne,
2) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powo∏anych przez PZU SA
lub za jego zgodà przez ubezpieczonego dla ustalenia okolicznoÊci zdarzenia lub rozmiaru szkody.
Je˝eli PZU SA wyp∏aci∏ odszkodowanie za szkod´ polegajàcà na
uszkodzeniu mieszkania, a przy nast´pnej szkodzie obejmujàcej
ten sam przedmiot szkody zostanie stwierdzone, i˝ ubezpieczony
nie dokona∏ naprawy uszkodzeƒ, to przys∏ugujàce odszkodowanie
zmniejsza si´ o uprzednio wyp∏aconà kwot´.
WY¸ÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI
§ 14

USTALENIE WYSOKOÂCI SZKODY
I ODSZKODOWANIA
§ 13
1. Za szkod´ uwa˝a si´ utrat´ bàdê zmniejszenie wartoÊci ubezpieczonego mienia z powodu zniszczenia, uszkodzenia, zagini´cia
lub zaboru wskutek zdarzeƒ wymienionych w § 5.
2. WysokoÊç szkody ustala si´ wed∏ug cen z dnia powstania szkody,
za wyjàtkiem szkód udokumentowanych rachunkiem naprawy.
3. WysokoÊç szkody ustala si´ wed∏ug udowodnionej przez ubezpieczonego wartoÊci przedmiotu szkody, a w razie braku takiego udowodnienia – wed∏ug przeci´tnej wartoÊci przedmiotu tego samego
lub podobnego rodzaju i gatunku, ustalonej na podstawie cen wyst´pujàcych w handlu.
4. Przy ustalaniu wysokoÊci szkody wed∏ug zasad okreÊlonych w ust.
3, potràca si´ okreÊlony procentowo stopieƒ faktycznego zu˝ycia
przedmiotu.
5. WysokoÊç szkody wed∏ug kosztów naprawy ustala si´ odpowiednio do zakresu rzeczywistych uszkodzeƒ spowodowanych zdarzeniem losowym, wed∏ug przeci´tnych cen zak∏adów us∏ugowych lub
udokumentowanych rachunkiem kosztów naprawy – wraz ze spe-

PZU SA nie odpowiada za szkody:
1) wyrzàdzone umyÊlnie lub wskutek ra˝àcego niedbalstwa przez
ubezpieczonego bàdê osob´, za którà ubezpieczony ponosi odpowiedzialnoÊç, albo która pozostaje z ubezpieczonym we wspólnym
gospodarstwie domowym chyba, ˝e w przypadku ra˝àcego niedbalstwa zap∏ata odszkodowania odpowiada w danych okolicznoÊciach
zasadom wspó∏˝ycia spo∏ecznego,
2) powsta∏e w przedmiotach ze srebra, z∏ota i platyny, bi˝uterii, w dzie∏ach sztuki, pieniàdzach i innych Êrodkach p∏atniczych, w razie gdy
mieszkanie by∏o nie zamieszka∏e nieprzerwanie d∏u˝ej ni˝ 3 miesiàce,
3) elektryczne – powsta∏e w aparatach lub innych urzàdzeniach wskutek dzia∏ania pràdu elektrycznego podczas eksploatacji, chyba ˝e
w nast´pstwie niew∏aÊciwego dzia∏ania pràdu elektrycznego powsta∏
po˝ar,
4) powsta∏e wskutek systematycznego zawilgocenia mieszkania i pomieszczeƒ z powodu nieszczelnoÊci urzàdzeƒ wodnych, kanalizacyjnych, ogrzewczych, niew∏aÊciwej wentylacji lub w wyniku zalania
wodà pochodzàcà z opadów atmosferycznych poprzez dach, Êciany,
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5)

6)
7)
8)
9)

balkony, tarasy okna lub nie zabezpieczone otwory – je˝eli obowiàzek konserwacji tych urzàdzeƒ, instalacji czy elementów mieszkania
lub budynku nale˝a∏ do obowiàzków ubezpieczonego,
powsta∏e w wyniku:
a) przenikania wód gruntowych lub przemarzania sta∏ych elementów budynku,
b) wydostania si´ wody z urzàdzeƒ wodno-kanalizacyjnych wskutek
uszkodzenia spowodowanego zamarzni´ciem wody i rozsadzeniem rur,
górnicze w rozumieniu prawa górniczego,
powsta∏e poza granicami kraju,
powsta∏e wskutek dzia∏aƒ wojennych, trz´sienia ziemi, dzia∏ania
energii jàdrowej, wewn´trznych zamieszek i rozruchów,
wynik∏e z aktów terroryzmu.
WYP¸ATA ODSZKODOWANIA.
OBOWIÑZKI INFORMACYJNE PZU SA.
SKARGI I ZA˚ALENIA
§ 15

3. Nie przechodzà na PZU SA roszczenia ubezpieczonego przeciwko
osobom, z którymi ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za które ponosi odpowiedzialnoÊç.
4. Na proÊb´ PZU SA ubezpieczony zobowiàzany jest udzieliç wszelkiej pomocy przy dochodzeniu roszczenia regresowego od osoby
odpowiedzialnej za szkod´, w tym dostarczyç informacji oraz dokumentów niezb´dnych do skutecznego dochodzenia roszczenia.
5. W przypadkach spo∏ecznie i gospodarczo uzasadnionych PZU SA
mo˝e ograniczyç roszczenie regresowe; nie dotyczy to jednak przypadków, gdy szkoda zosta∏a spowodowana umyÊlnie.
6. Je˝eli ubezpieczony bez zgody PZU SA zrzek∏ si´ roszczenia
w cz´Êci lub w ca∏oÊci przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej
za szkod´, PZU SA mo˝e odmówiç lub zmniejszyç odszkodowanie. Je˝eli zrzeczenie si´ lub ograniczenie roszczenia zostanie
ujawnione po wyp∏aceniu odszkodowania, PZU SA mo˝e ˝àdaç od
ubezpieczonego zwrotu ca∏oÊci lub cz´Êci wyp∏aconego odszkodowania.
OBOWIÑZKI UBEZPIECZONEGO
§ 17

1. PZU SA wyp∏aca odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie.
2. Je˝eli, w terminie okreÊlonym w ust. 1, wyjaÊnienie okolicznoÊci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoÊci PZU SA albo wysokoÊci
odszkodowania okaza∏o si´ niemo˝liwe, odszkodowanie powinno
zostaç wyp∏acone w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci wyjaÊnienie tych okolicznoÊci by∏o mo˝liwe. Jednak˝e bezspornà cz´Êç odszkodowania PZU SA wyp∏aca
w terminie okreÊlonym w ust. 1.
3. PZU SA jest zobowiàzany:
1) po otrzymaniu zawiadomienia o zajÊciu zdarzenia losowego obj´tego ochronà ubezpieczeniowà, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, do poinformowania o tym ubezpieczajàcego i ubezpieczonego oraz przeprowadzenia post´powania dotyczàcego ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoÊci zg∏oszonych roszczeƒ i wysokoÊci odszkodowania, a tak˝e
poinformowania ubezpieczajàcego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia – pisemnie lub drogà elektronicznà, jakie dokumenty sà potrzebne do ustalenia odszkodowania,
2) je˝eli w terminach okreÊlonych w ust. 1 i 2 nie wyp∏aci odszkodowania, do pisemnego zawiadomienia osoby zg∏aszajàcej roszczenie o przyczynach niemo˝noÊci zaspokojenia jej roszczeƒ
w ca∏oÊci lub w cz´Êci, a tak˝e do wyp∏acenia bezspornej cz´Êci
odszkodowania,
3) je˝eli odszkodowanie nie przys∏uguje lub przys∏uguje w innej wysokoÊci, ni˝ okreÊlona w zg∏oszonym roszczeniu, do poinformowania o tym pisemnie osoby wyst´pujàcej z roszczeniem, w terminach o których mowa w ust. 1 i 2, wskazujàc na okolicznoÊci
oraz podstaw´ prawnà uzasadniajàcà ca∏kowità lub cz´Êciowà
odmow´ wyp∏aty odszkodowania – informacja ta powinna zawieraç pouczenie o mo˝liwoÊci dochodzenia roszczeƒ na drodze sàdowej,
4) do udost´pniania osobom, o których mowa w pkt. 1, informacji
i dokumentów, które mia∏y wp∏yw na ustalenie odpowiedzialnoÊci
odszkodowawczej PZU SA i wysokoÊci odszkodowania; osoby te
majà prawo wglàdu do akt szkodowych i sporzàdzania na swój
koszt odpisów lub kserokopii dokumentów akt szkodowych,
5) na ˝àdanie ubezpieczajàcego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia do udost´pniania posiadanych przez
siebie informacji zwiàzanych z wypadkiem lub zdarzeniem b´dàcym podstawà ustalenia odpowiedzialnoÊci PZU SA oraz ustalenia okolicznoÊci wypadków i zdarzeƒ losowych, jak równie˝ wysokoÊci odszkodowania.
4. 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.
ROSZCZENIA REGRESOWE
§ 16
1. Z dniem wyp∏aty odszkodowania, roszczenie ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkod´ przechodzi z mocy
prawa na PZU SA do wysokoÊci wyp∏aconego odszkodowania.
2. Je˝eli PZU SA pokry∏ tylko cz´Êç szkody, ubezpieczonemu przys∏uguje co do pozosta∏ej cz´Êci pierwszeƒstwo zaspokojenia przed
roszczeniami PZU SA.

1. 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) op∏acenie – obliczonej na podstawie obowiàzujàcej taryfy –
sk∏adki ubezpieczeniowej z góry za ca∏y okres ubezpieczenia,
3) powiadomienie PZU SA o zmianie adresu; je˝eli ubezpieczony
zmieni∏ adres zamieszkania i nie zawiadomi∏ o tym PZU SA, skierowane pod ostatni znany adres zamieszkania ubezpieczonego
pismo PZU SA wywiera skutki prawne od chwili w której by∏oby
dor´czone, gdyby ubezpieczony nie zmieni∏ adresu zamieszkania.
2. W razie powstania szkody ubezpieczony obowiàzany jest u˝yç
wszelkich dost´pnych mu Êrodków w celu zmniejszenia rozmiaru
szkody oraz w celu zabezpieczenia bezpoÊrednio zagro˝onego mienia przed dalszà szkodà.
Je˝eli ubezpieczony dopuÊci∏ si´ ra˝àcego niedbalstwa w wykonaniu
powy˝szych obowiàzków, odszkodowanie si´ nie nale˝y, chyba ˝e
zap∏ata ca∏oÊci lub cz´Êci odszkodowania odpowiada w danych okolicznoÊciach zasadom wspó∏˝ycia spo∏ecznego.
3. Do obowiàzków ubezpieczonego nale˝y równie˝:
1) niezw∏ocznie, najpóêniej w terminie 3 dni od powstania szkody
lub uzyskania o niej informacji powiadomiç:
a) PZU SA – o powstaniu szkody,
b) miejscowà jednostk´ policji – o ka˝dym przypadku kradzie˝y
z w∏amaniem, rabunku lub zagini´cia przedmiotów obj´tych
ubezpieczeniem w czasie trwania zdarzenia losowego albo
akcji ratowniczej, podajàc rodzaj, iloÊç oraz wartoÊç zaginionego mienia,
c) administracj´ budynku – o fakcie zalania ubezpieczonego
mieszkania i uzyskaç potwierdzenie o dokonanym powiadomieniu,
2) pozostawiç bez dokonywania zmian miejsce szkody do czasu
ogl´dzin przez przedstawiciela PZU SA, chyba ˝e zmiana stanu
faktycznego spowodowanego zdarzeniem by∏a niezb´dna w celu
– zabezpieczenia mienia pozosta∏ego po szkodzie lub zmniejszenia szkody; PZU SA nie mo˝e powo∏ywaç si´ na ten zakaz, je˝eli
nie rozpoczà∏ czynnoÊci likwidacyjnych w terminie 7 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o powstaniu szkody,
3) udowodniç fakt zaistnienia zdarzenia obj´tego odpowiedzialnoÊcià PZU SA,
4) z∏o˝yç w PZU SA najpóêniej w ciàgu 7 dni od daty uzyskania informacji o powstaniu szkody, spis utraconych lub uszkodzonych
przedmiotów z okreÊleniem ich wartoÊci i roku nabycia,
5) udzieliç przedstawicielowi PZU SA pomocy w ustalaniu okolicznoÊci powstania szkody, jej przedmiotu i wysokoÊci oraz potrzebnych wyjaÊnieƒ, zw∏aszcza co do liczby, rodzaju i wartoÊci utraconych bàdê zniszczonych przedmiotów.
4. W razie uzyskania informacji o przedmiotach zaginionych, skradzionych lub zrabowanych, ubezpieczony obowiàzany jest zawiadomiç
o tym niezw∏ocznie policj´ i PZU SA oraz uczestniczyç w czynnoÊciach zmierzajàcych do rozpoznania i odzyskania tych przedmiotów. Je˝eli ubezpieczony przedmioty te odzyska∏ po wyp∏acie odszkodowania, obowiàzany jest zwróciç PZU SA odszkodowanie wyp∏acone za te przedmioty lub przedmioty pozostawiç w dyspozycji
PZU SA.
5. W razie niedope∏nienia przez ubezpieczonego któregokolwiek
z obowiàzków wymienionych w § 3 ust. 4, § 17 ust. 3 pkt. 1–5,
ust. 4, oraz § 18 – PZU SA mo˝e odmówiç odszkodowania w cz´Êci
lub w ca∏oÊci, chyba ˝e niedope∏nienie obowiàzku nie mia∏o wp∏ywu
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na wyjaÊnienie okolicznoÊci powstania szkody lub ustalenie jej rozmiaru i wysokoÊci.

3)

WYMOGI W ZAKRESIE ZABEZPIECZE¡
ANTYW¸AMANIOWYCH
§18
1. PZU SA odpowiada za szkod´ spowodowanà przez kradzie˝ z w∏amaniem, pod warunkiem, ˝e mieszkanie lub pomieszczenie by∏o nale˝ycie zabezpieczone.
2. Mieszkanie uwa˝a si´ za nale˝ycie zabezpieczone, je˝eli spe∏nione
zosta∏y ∏àcznie nast´pujàce warunki:
1) drzwi zewn´trzne prowadzàce do mieszkania by∏y zamkni´te
co najmniej na dwa zamki wielozastawkowe lub na jeden zamek wielopunktowy, bàdê na zamek mechaniczno-elektroniczny; drzwi zewn´trzne oszklone nie mogà byç zaopatrzone
w zamki, które mo˝na otworzyç bez u˝ycia klucza przez otwór
wybity w szybie,
2) drzwi zewn´trzne, drzwi balkonowe i tarasowe, okna oraz zamkni´cia znajdowa∏y si´ w nale˝ytym stanie technicznym i by∏y
tak umocowane, osadzone i zamkni´te, ˝e wy∏amanie ich lub
wywa˝enie nie by∏o mo˝liwe bez pozostawienia Êladów stano-

4)

wiàcych dowód u˝ycia si∏y lub narz´dzi,
w Êcianach i stropach nie by∏o otworów umo˝liwiajàcych wydostanie przedmiotów bez w∏amania; nie dotyczy to otworów na
kondygnacjach powy˝ej parteru – z wyjàtkiem drzwi balkonowych – je˝eli nie ma do tych otworów dost´pu z po∏o˝onych
pod nimi lub obok nich przybudówek, balkonów, tarasów, schodów lub zamontowanych na sta∏e drabinek,
klucze (przyrzàdy) od zamków by∏y w wy∏àcznym posiadaniu
ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do ich przechowywania.
POSTANOWIENIA KO¡COWE
§ 19

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 ubezpieczajàcego lub
ubezpieczonego.
§ 20
Ogólne warunki ubezpieczenia w niniejszym brzmieniu majà zastosowanie do umów zawieranych poczàwszy od 1 stycznia 2004 r.

PREZES ZARZÑDU PZU SA

WICEPREZES ZARZÑDU PZU SA

Cezary Stypu∏kowski

Piotr Kowalczewski

POSTANOWIENIA ODMIENNE
od Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia mieszkań zatwierdzonych Uchwałą Zarządu PZU S.A. Nr UZ/189/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r., zmienionych Uchwałą Zarządu PZU S.A. Nr UZ/504/2003
z dnia 7 października 2003r., zwanych dalej „OWU”.
Strony zgodnie oświadczają, iż § 10 OWU otrzymuje brzmienie:
„§ 10
1. Składka ubezpieczeniowa uzależniona jest od wysokości sumy
ubezpieczenia.
2. Składkę opłaca się jednorazowo w dniu złożenia deklaracji, a w przypadku, o którym mowa w § 9 ust.5, najpóźniej w terminie dwóch dni
roboczych przypadających po upływie dotychczasowego okresu
ubezpieczenia, przy czym oświadczenie ubezpieczonego o przedłużeniu ochrony ubezpieczeniowej na kolejny roczny okres ubezpieczenia nie może być złożone później niż ostatniego dnia dotychczasowego okresu ubezpieczenia. Zapłata składki następuje w formie
gotówkowej lub bezgotówkowej.
3. Składka nie podlega indeksacji.”
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