OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PLUS
OGÓLNE ZASADY UBEZPIECZENIA
§1
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia majà
zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych
przez
Concordia
Wielkopolska
Towarzystwo
Ubezpieczeƒ
Wzajemnych,
zwane
dalej
„ubezpieczycielem”, z osobami fizycznymi, osobami
prawnymi, bàdê jednostkami organizacyjnymi nie
posiadajàcymi osobowoÊci prawnej, zwanymi dalej
„ubezpieczajàcym”.
2. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje wy∏àcznie w zakresie
ryzyk okreÊlonych w dokumencie ubezpieczenia i jego
uzupe∏nieniach, zgodnie z postanowieniami niniejszych
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
3. Umowa ubezpieczenia mo˝e regulowaç prawa
i obowiàzki stron w sposób odbiegajàcy od niniejszych
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Wprowadzenie do
umowy ubezpieczenia postanowieƒ dodatkowych lub
odmiennych od niniejszych Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia wymaga przyj´cia tych postanowieƒ
przez obie strony umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewa˝noÊci.
Ubezpieczyciel
przedstawi
ubezpieczajàcemu
ró˝nice
pomi´dzy
umowà
ubezpieczenia a Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia,
wyznaczajàc mu co najmniej siedmiodniowy termin do
zg∏oszenia sprzeciwu. W przypadku braku sprzeciwu
uwa˝a si´, ˝e umowa dosz∏a do skutku zgodnie z treÊcià
dokumentu ubezpieczenia nast´pnego dnia po up∏ywie
wyznaczonego terminu do z∏o˝enia sprzeciwu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia majà zastosowanie przepisy
ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, kodeksu
cywilnego oraz inne bezwzgl´dnie obowiàzujàce
przepisy prawa.
§2
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia obejmujà:
1) ubezpieczenie mienia,
2) ubezpieczenie
oszklenia
zewn´trznego
i wewn´trznego,
3) ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej,
4) ubezpieczenie ochrony prawnej,
5) ubezpieczenie
nast´pstw
nieszcz´Êliwych
wypadków,
6) ubezpieczenie
nast´pstw
nieszcz´Êliwych
wypadków kierowcy i pasa˝erów,
7) ubezpieczenie
odpowiedzialnoÊci
cywilnej
posiadaczy pojazdów mechanicznych,
8) ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia (auto-casco).
2. Ubezpieczenie oszklenia zewn´trznego i wewn´trznego
mo˝na zawrzeç wy∏àcznie z ubezpieczeniem mienia.
§3
1. Umow´ ubezpieczenia mo˝na zawrzeç na rzecz innej
osoby
(ubezpieczonego).
W
takim
wypadku
postanowienia niniejszych ogólnych warunków
ubezpieczenia majà odpowiednie zastosowanie tak˝e
wobec tej osoby.
2. Ubezpieczyciel mo˝e podnieÊç przeciwko wszystkim
ubezpieczonym
osobom
zarzuty
dotyczàce
niewykonania lub nienale˝ytego wykonania obowiàzków
wynikajàcych z umowy ubezpieczenia.
CO OBEJMUJE UBEZPIECZENIE
UBEZPIECZENIE MIENIA
§4

6) huraganu,
7) gradu,
8) powodzi,
9) deszczu nawalnego,
10) sp∏ywu wód po zboczach,
11) osuni´cia si´ ziemi,
12) zapadania si´ ziemi,
13) lawiny,
14) naporu Êniegu,
15) dymu i sadzy,
16) upadku drzewa,
17) uderzenia pojazdu,
18) huku ponaddêwi´kowego
19) przepi´ç.
2. Mieszkanie stanowiàce w∏asnoÊç ubezpieczajàcego
wraz z pomieszczeniami przynale˝nymi (np. piwnica,
gara˝) znajdujàcymi si´ w tym samym budynku jest
ubezpieczone od zniszczenia lub uszkodzenia, które
powsta∏o wskutek zdarzeƒ okreÊlonych w ust. 1
i uniemo˝liwia jego dalsze zamieszkiwanie.
3. Ubezpieczenie
mieszkania
lub
domu
jednorodzinnego obejmuje równie˝ udokumentowane
koszty wynaj´cia lokalu zast´pczego. Koszty te
zwracane sà wtedy, gdy ubezpieczony dom lub
mieszkanie nie nadaje si´ do zamieszkiwania przez co
najmniej 3 dni z powodu wystàpienia któregoÊ ze
zdarzeƒ okreÊlonych powy˝ej.
4. Ubezpieczyciel zwraca koszty wynaj´cia lokalu
zast´pczego zaczynajàc od 4-go dnia po powstaniu
szkody do dnia, w którym mo˝na ponownie zamieszkaç
w ubezpieczonym mieszkaniu lub domu jednorodzinnym
– jednak nie d∏u˝ej ni˝ przez 90 dni. Za ka˝dy dzieƒ
wynaj´cia lokalu ubezpieczyciel zwraca kwot´ nie
wi´kszà ni˝ równowartoÊç 0,5‰ (promila) sumy
ubezpieczenia domu lub mieszkania. Ubezpieczyciel nie
zwraca ˝adnych kosztów dodatkowych zwiàzanych
z wynaj´ciem lokalu, takich jak np.: posi∏ki lub koszty
korzystania z telefonu.
§7
Ubezpieczone mienie obj´te jest tak˝e ochronà od szkód
powsta∏ych wskutek akcji ratowniczej, wyburzenia lub
odgruzowywania, prowadzonych w zwiàzku z wystàpieniem
zdarzeƒ obj´tych zakresem ubezpieczenia.
§8
1. Mienie ruchome i sta∏e elementy mogà zostaç obj´te
ubezpieczeniem od szkód powsta∏ych wskutek:
1) kradzie˝y z w∏amaniem
2) rabunku
2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje tak˝e
koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych
elementów systemów zabezpieczajàcych, mienia
ruchomego i sta∏ych elementów mieszkania lub domu
jednorodzinnego.
3. Ubezpieczenie od kradzie˝y z w∏amaniem mienia
w mieszkaniu lub w domu jednorodzinnym obejmuje te˝
uszkodzenia tego mieszkania lub domu jednorodzinnego
powsta∏e wskutek próby takiej kradzie˝y lub jej
dokonania.
4. Ochronà
ubezpieczeniowà
obj´te
sà
tak˝e
udokumentowane koszty wymiany zabezpieczeƒ
drzwi, w przypadku gdy utracono klucze do
ubezpieczonego mieszkania lub domu jednorodzinnego.
§9
Ubezpieczenie pokrywa koszty dojazdu oraz robocizny
Êlusarza, hydraulika, elektryka, dekarza lub technika
urzàdzeƒ grzewczych zwiàzane z zajÊciem szkód w mieniu,
okreÊlonych w § 6 ust. 1 oraz § 8 ust 1.

CZEGO DOTYCZY UBEZPIECZENIE

§ 10

1. Ubezpieczenie mienia obejmuje okreÊlone w umowie
ubezpieczenia mieszkanie lub dom jednorodzinny,
a tak˝e ich sta∏e elementy oraz mienie ruchome nale˝àce
do ubezpieczajàcego lub jego bliskich.
2. Budynki gospodarcze, gara˝, obiekty ma∏ej architektury,
dzie∏a sztuki, antyki oraz zbiory kolekcjonerskie, jak
równie˝ zewn´trzne elementy anten satelitarnych,
elementy systemów zabezpieczajàcych mogà zostaç
obj´te ubezpieczeniem po op∏aceniu dodatkowej sk∏adki.

1. Dzie∏a sztuki, antyki oraz zbiory kolekcjonerskie
znajdujàce si´ w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym
mogà byç obj´te ochronà ubezpieczeniowà pod
warunkiem uprzedniego skatalogowania i wyceny
rzeczoznawcy na koszt ubezpieczajàcego.
2. Za op∏atà dodatkowej sk∏adki zewn´trzne elementy anten
satelitarnych, ogrodzenia, bramy i elementy systemów
zabezpieczajàcych mogà zostaç obj´te ubezpieczeniem
od wandalizmu.

§5

UBEZPIECZENIE OSZKLENIA ZEWN¢TRZNEGO
I WEWN¢TRZNEGO

Ubezpieczenie mienia ruchomego i sta∏ych elementów,
dotyczy przedmiotów, które znajdujà si´ w:
1) ubezpieczonym mieszkaniu lub domu jednorodzinnym,
2) piwnicy, pralni domowej, na strychu lub w innych
pomieszczeniach gospodarczych znajdujàcych si´ w tym
samym budynku co ubezpieczone mieszkanie,
3) budynku gospodarczym lub gara˝u po∏o˝onym na tej
samej posesji co ubezpieczony dom jednorodzinny,
4) innym gara˝u, wskazanym w umowie ubezpieczenia.
§6
OD CZEGO CHRONI UBEZPIECZENIE
1. Mienie okreÊlone w umowie ubezpieczenia jest
ubezpieczone na wypadek szkód powsta∏ych w wyniku:
1) po˝aru,
2) uderzenia pioruna,
3) wybuchu,
4) upadku statku powietrznego,
5) zalania,

§ 11
CZEGO DOTYCZY UBEZPIECZENIE
Ubezpieczenie obejmuje znajdujàce si´ w mieszkaniu lub
domu jednorodzinnym:
1) szyby okienne i drzwiowe,
2) elementy szklane stanowiàce sk∏adowà cz´Êç mebli,
3) lustra, witra˝e,
4) szklane, ceramiczne lub kamienne ok∏adziny Êcian,
5) kuchenne ceramiczne p∏yty grzewcze.
§ 12

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ
§ 13
CZEGO DOTYCZY UBEZPIECZENIE
1. Ubezpieczenie dotyczy odpowiedzialnoÊci cywilnej
osób wymienionych w umowie ubezpieczenia, z tytu∏u
szkód w mieniu lub na osobie, wyrzàdzonych osobom
trzecim w okresie ubezpieczenia.
2. Ubezpieczenie obejmuje szkody pozostajàce w zwiàzku
z wykonywaniem czynnoÊci ˝ycia prywatnego.
3. Ubezpieczenie dotyczy szkód powsta∏ych na terenie
Polski, jak równie˝ krajów europejskich.
§ 14
Ubezpieczenie dotyczy równie˝, bez koniecznoÊci op∏acenia
dodatkowej sk∏adki, odpowiedzialnoÊci cywilnej pomocy
domowej zatrudnionej przez osob´ obj´tà ubezpieczeniem,
w odniesieniu do szkód wyrzàdzonych osobom trzecim
w zwiàzku ze Êwiadczeniem takiej pomocy na jej rzecz.
§ 15
1. W ubezpieczeniu odpowiedzialnoÊci cywilnej ubezpieczyciel:
1) wyp∏aca odszkodowanie poszkodowanemu lub
2) broni osoby ubezpieczonej przed nieuzasadnionym
roszczeniem.
2. Ubezpieczyciel pokrywa tak˝e:
1) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powo∏anych
w uzgodnieniu z ubezpieczycielem w celu ustalenia
okolicznoÊci lub wartoÊci szkody,
2) niezb´dne koszty obrony sàdowej w sporze
prowadzonym na polecenie ubezpieczyciela lub za
jego zgodà. Je˝eli w wyniku wypadku, który
powoduje odpowiedzialnoÊç ubezpieczajàcego,
obj´tà
ochronà
ubezpieczeniowà,
zostanie
przeciwko sprawcy szkody wdro˝one post´powanie
karne, ubezpieczyciel pokrywa koszty obrony, je˝eli
za˝àda∏ powo∏ania obroƒcy lub wyrazi∏ zgod´ na
pokrycie zwiàzanych z tym kosztów.
3) niezb´dne koszty dzia∏aƒ podj´tych przez
ubezpieczajàcego po wystàpieniu wypadku w celu
zapobie˝enia szkodzie lub zmniejszenia jej wartoÊci,
je˝eli Êrodki te by∏y w∏aÊciwe, chocia˝by okaza∏y si´
bezskuteczne.
3. Koszty, o których mowa w ust. 1 i 2, pokrywane sà
w ramach sumy gwarancyjnej.
UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ
§ 16
Ubezpieczenie obejmuje koszty ochrony prawnej
poniesione przez ubezpieczajàcego, wskutek wystàpienia
zdarzeƒ ubezpieczeniowych okreÊlonych w niniejszych
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
§ 17
Ubezpieczenie (z zastrze˝eniem § 18) dotyczy kosztów:
1) dochodzenia roszczeƒ odszkodowawczych za szkody
wyrzàdzone czynem niedozwolonym, jak równie˝ za
szkody wyrzàdzone przez produkt niebezpieczny,
2) dochodzenia roszczeƒ wynikajàcych z umowy
ubezpieczenia,
3) obrony praw wynikajàcych z umowy zawartej przez
ubezpieczajàcego, pozostajàcej w zwiàzku z w∏asnoÊcià
lub posiadaniem pojazdu mechanicznego,
4) obrony praw wynikajàcych ze stosunków pracy, jak
równie˝
stosunków
zatrudnienia
urz´dników
paƒstwowych
i
samorzàdowych,
w
zakresie
odpowiadajàcym stosunkowi pracy,
5) obrony w post´powaniu karnym w zwiàzku z zarzutem
pope∏nienia
przest´pstwa
albo
wykroczenia;
w przypadku kary pozbawienia wolnoÊci lub grzywny
przekraczajàcej 1.000,- z∏otych ubezpieczenie obejmuje
ka˝dorazowo ∏àcznie: dwa wnioski o u∏askawienie,
odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe
zwolnienie lub roz∏o˝enie sp∏aty na raty,
6) obrony
praw
w
post´powaniu
zwiàzanym
z zatrzymaniem prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego,
§ 18
1. Ochrona
ubezpieczeniowa
dotyczy
kosztów
wynik∏ych ze zdarzenia ubezpieczeniowego, które
wystàpi∏o w okresie ubezpieczenia.
2. Zdarzeniem ubezpieczeniowym jest dla:
1) czynu niedozwolonego – wystàpienie szkody
w mieniu lub na osobie,
2) pope∏nienia przest´pstwa lub wykroczenia
– udowodniona lub podejrzewana chwila naruszenia
przepisów prawa; zasad´ t´ stosuje si´ równie˝ do
zatrzymania
prawa
jazdy
lub
dowodu
rejestracyjnego,
je˝eli
mia∏o
to
zwiàzek
z pope∏nieniem przest´pstwa lub wykroczenia,
3) porad z zakresu prawa rodzinnego lub
spadkowego – ka˝de zdarzenie, które pociàga za
sobà zmian´ sytuacji prawnej ubezpieczajàcego
i zmiana ta czyni niezb´dnym uzyskanie porady
prawnej.

OD CZEGO CHRONI UBEZPIECZENIE
Przedmioty okreÊlone w umowie ubezpieczenia sà obj´te
ochronà ubezpieczeniowà od szkód powsta∏ych wskutek ich
st∏uczenia lub p´kni´cia.
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§ 19
1. W przypadkach nie wymienionych powy˝ej (w § 18
ust. 2) zdarzeniem ubezpieczeniowym jest chwila,
w której ubezpieczajàcy, jego przeciwnik lub osoba
trzecia zaczà∏ naruszaç albo podejrzewa si´, ˝e zaczà∏
naruszaç prawa, obowiàzki, zobowiàzania umowne lub
przepisy prawa; w przypadku wystàpienia kilku naruszeƒ
zdarzeniem ubezpieczeniowym jest pierwsze z nich, nie
uwzgl´dnia si´ jednak˝e tych naruszeƒ, które wystàpi∏y
w okresie wczeÊniejszym ni˝ rok przed rozpocz´ciem
ochrony z obecnej umowy ubezpieczenia.
2. Ubezpieczenie nie dotyczy zdarzeƒ, o których mowa
w ust. 1, które:
1) wystàpi∏y przed up∏ywem 3 miesi´cy od daty
rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej albo
2) wystàpi∏y w okresie póêniejszym, ale mia∏y zwiàzek
z oÊwiadczeniem woli lub zdarzeniem, które
wystàpi∏o
przed
rozpocz´ciem
ochrony
ubezpieczeniowej albo w ciàgu 3 miesi´cy od daty
rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej.
3. Zastrze˝enie, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy
obrony interesów prawnych na podstawie umowy
sprzeda˝y albo leasingu fabrycznie nowego samochodu.
§ 20
1. W odniesieniu do pope∏nienia przest´pstwa lub
wykroczenia ochrona ubezpieczeniowa dotyczy
wy∏àcznie tych czynów, w których karalne jest
nieumyÊlne pope∏nienie danego czynu; w przypadku
stwierdzenia winy umyÊlnej w prawomocnym orzeczeniu
sàdu, ubezpieczycielowi przys∏uguje roszczenie
regresowe do ubezpieczajàcego o zwrot uprzednio
wyp∏aconych Êwiadczeƒ.
2. Zastrze˝enie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy
wyst´pków lub wykroczeƒ pope∏nionych w zwiàzku
z kierowaniem pojazdami mechanicznymi.
§ 21
Zakres terytorialny ubezpieczenia dotyczy wy∏àcznie
zdarzeƒ, które wystàpi∏y na terenie Polski, a za dop∏atà
sk∏adki – równie˝ krajów europejskich.
§ 22
1. Osoby obj´te ubezpieczeniem, wymienione w umowie
ubezpieczenia, korzystajà z ochrony ubezpieczeniowej
równie˝ jako w∏aÊciciele, posiadacze oraz pasa˝erowie
wszelkich pojazdów mechanicznych, które w momencie
zawarcia i w czasie trwania umowy sà na nich
zarejestrowane.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, sà równie˝ obj´te
ochronà ubezpieczeniowà jako kierujàcy pojazdami
mechanicznymi.
3. Ochrona ubezpieczeniowa przys∏uguje tak˝e osobom
b´dàcym uprawnionymi kierujàcymi albo uprawnionymi
pasa˝erami pojazdów mechanicznych zarejestrowanych
na osoby, o których mowa w ust. 1.
§ 23
1. JeÊli osobom trzecim z mocy ustawy przys∏ugujà
roszczenia odszkodowawcze w wyniku Êmierci
ubezpieczajàcego, ubezpieczenie obejmuje równie˝
dochodzenie tych roszczeƒ.
2. Je˝eli nie umówiono si´ inaczej, wykonywanie praw
z umowy ubezpieczenia przys∏uguje wy∏àcznie
ubezpieczajàcemu. Dopóki ubezpieczajàcy nie z∏o˝y
sprzeciwu, ubezpieczyciel ma prawo zapewniç ochron´
ubezpieczeniowà równie˝ innym ubezpieczonym na
podstawie danej umowy ubezpieczenia. Ubezpieczenie
nie obejmuje obrony interesów prawnych tych osób
w sporach miedzy sobà oraz w sporach
z ubezpieczajàcym.
§ 24
1. Ubezpieczyciel pokrywa:
1) koszty wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy
prawnego ustanowionego przez ubezpieczajàcego
– do wysokoÊci nie wy˝szej ni˝ koszty
wynagrodzenia ustawowego. Ustanowiony adwokat
albo radca prawny musi:
a) wykonywaç zawód w miejscowoÊci, w której ma
siedzib´ sàd w∏aÊciwy dla rozpatrzenia danej
sprawy oraz,
b) jeÊli odpowiednie przepisy tak stanowià – byç
uprawniony do wyst´powania przed tym sàdem;
postanowienia
powy˝sze
stosuje
si´
odpowiednio do zagranicznych podmiotów
uprawnionych do Êwiadczenia pomocy prawnej,
2) koszty sàdowe, ∏àcznie z nale˝noÊciami dla
Êwiadków i bieg∏ych w post´powaniu sàdowym oraz
koszty post´powania egzekucyjnego.
2. Ubezpieczyciel ponosi równie˝:
1) koszty post´powania przed sàdem polubownym a˝
do zakoƒczenia post´powania o stwierdzenie
wykonalnoÊci wyroku sàdu polubownego – do
wysokoÊci 150% kosztów sàdowych, które
powsta∏yby przed w∏aÊciwym sàdem powszechnym
pierwszej instancji,
2) op∏aty i koszty w post´powaniu przed organami
administracji paƒstwowej i samorzàdowej, ∏àcznie
z nale˝noÊciami dla Êwiadków i bieg∏ych w tym
post´powaniu
oraz
koszty
egzekucji
administracyjnej,
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3) koszty por´czenia majàtkowego przewidzianego dla
unikni´cia tymczasowego aresztowania,
4) koszty obrony interesów prawnych strony
przeciwnej, o ile ubezpieczajàcy na mocy
prawomocnego orzeczenia sàdu obowiàzany jest do
ich pokrycia.
UBEZPIECZENIE NAST¢PSTW NIESZCZ¢ÂLIWYCH
WYPADKÓW
§ 25

§ 31
Ubezpieczyciel zwraca ubezpieczajàcemu udokumentowane
koszty dodatkowych badaƒ lekarskich zleconych przez
ubezpieczyciela dla uzasadnienia roszczeƒ.
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ
POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

CO OBEJMUJE UBEZPIECZENIE
1. Ubezpieczenie obejmuje nast´pstwa nieszcz´Êliwych
wypadków doznane przez osoby ubezpieczone na
terenie Polski, jak równie˝ krajów europejskich.
2. Po op∏aceniu dodatkowej sk∏adki ubezpieczeniem mo˝na
objàç tak˝e nast´pstwa udarów mózgu i zawa∏u serca,
jednak˝e tylko w przypadku osób do 55 roku ˝ycia.
3. Ubezpieczenie mo˝e byç zawarte na rzecz osób, które
nie ukoƒczy∏y 65 lat.
§ 26
1. Ubezpieczenie obejmuje Êwiadczenia w wysokoÊci:
1) 100% sumy ubezpieczenia – w przypadku Êmierci
w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku, je˝eli nastàpi∏a
ona w okresie nie d∏u˝szym ni˝ 2 lata lat od daty
wypadku,
2) procentu sumy ubezpieczenia odpowiadajàcego
procentowi trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu
b´dàcego
skutkiem
zaistnia∏ego
wypadku;
w przypadku trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu
wynoszàcemu 100% wyp∏acana jest pe∏na suma
ubezpieczenia okreÊlona w umowie ubezpieczenia,
2. Ubezpieczenie obejmuje tak˝e:
1) zwrot kosztów nabycia Êrodków pomocniczych,
protez i innych przedmiotów ortopedycznych pod
warunkiem ˝e zosta∏y one poniesione w okresie nie
d∏u˝szym ni˝ 2 lata od daty wypadku – do wysokoÊci
25% sumy ubezpieczenia, jednak˝e nie wi´cej ni˝ do
kwoty 2.000,- z∏otych,
2) zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego
inwalidów – pod warunkiem ˝e zosta∏y one
poniesione w okresie nie d∏u˝szym ni˝ 2 lata od daty
wypadku – do wysokoÊci 25% sumy ubezpieczenia,
jednak˝e nie wi´cej ni˝ do kwoty 2.000,- z∏otych.
§ 27
Po op∏aceniu dodatkowej sk∏adki ubezpieczenie mo˝na
rozszerzyç o dodatkowe Êwiadczenia:
1) zwrot udokumentowanych kosztów leczenia, w tym
równie˝ zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej
z´bów, pod warunkiem ˝e koszty te zosta∏y poniesione
w okresie nie d∏u˝szym ni˝ 2 lata od daty wypadku
– do wysokoÊci 20% sumy ubezpieczenia; zwrot
kosztów odbudowy stomatologicznej z´bów nie mo˝e
przekroczyç kwoty 200,- z∏otych na ka˝dy zàb,
2) dzienne Êwiadczenie szpitalne w przypadku, gdy na
skutek wypadku osoba ubezpieczona przebywa∏a co
najmniej 7 dni w szpitalu na terenie Polski – w wysokoÊci
0,1% sumy za ka˝dy dzieƒ pobytu w szpitalu,
maksymalnie za 90 dni; za szpital nie sà uwa˝ane:
sanatoria,
szpitale
uzdrowiskowe,
oÊrodki
rehabilitacyjne, domy opieki lub hospicja.
§ 28
Ubezpieczyciel
zwraca
udokumentowane
dodatkowych
badaƒ
lekarskich
zleconych
ubezpieczyciela dla uzasadnienia roszczeƒ.

2) zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego
inwalidów – pod warunkiem, ˝e zosta∏y one
poniesione w okresie nie d∏u˝szym ni˝ 2 lata od daty
wypadku – do wysokoÊci 25% sumy ubezpieczenia,
jednak˝e nie wi´cej ni˝ do kwoty 2.000,- z∏otych.

koszty
przez

UBEZPIECZENIE NAST¢PSTW NIESZCZ¢ÂLIWYCH
WYPADKÓW KIEROWCY I PASA˚ERÓW
§ 29
CO OBEJMUJE UBEZPIECZENIE
Ubezpieczenie obejmuje nast´pstwa nieszcz´Êliwych
wypadków kierowcy i pasa˝erów ubezpieczonego pojazdu
zwiàzane z jego u˝ywaniem na terenie Polski, jak równie˝
krajów europejskich.
§ 30
1. Ubezpieczenie obejmuje Êwiadczenia w wysokoÊci:
1) 100% sumy ubezpieczenia – w przypadku Êmierci
w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku, je˝eli nastàpi∏a
ona w okresie nie d∏u˝szym ni˝ 2 lata od daty
wypadku,
2) procentu sumy ubezpieczenia odpowiadajàcego
procentowi trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu
b´dàcego rezultatem zaistnia∏ego wypadku;
w przypadku trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu
wynoszàcemu 100% wyp∏acana jest pe∏na suma
ubezpieczenia okreÊlona w umowie ubezpieczenia,
2. Ubezpieczenie obejmuje tak˝e:
1) zwrot kosztów nabycia
a) Êrodków pomocniczych, protez i innych
przedmiotów ortopedycznych oraz
b) kosztów odbudowy stomatologicznej z´bów,
pod warunkiem ˝e zosta∏y one poniesione
w okresie nie d∏u˝szym ni˝ 2 lata od daty
wypadku – do wysokoÊci 25% sumy
ubezpieczenia, jednak˝e nie wi´cej ni˝ do kwoty
2.000,- z∏otych. Zwrot kosztów odbudowy
stomatologicznej z´bów nie mo˝e przekroczyç
kwoty 200,- z∏otych na ka˝dy zàb,

§ 32
Wszystkie zasady ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej
posiadacza pojazdu mechanicznego okreÊla Ustawa z dnia
22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiàzkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (DZ. U. z 2003 r.
Nr 124, poz. 1152 z póêniejszymi zmianami) oraz wydane na
tej podstawie akty prawne.
UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH
OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA
(AUTO-CASCO)
§ 33
CZEGO DOTYCZY UBEZPIECZENIE
1. Ubezpieczenie dotyczy wskazanych w umowie
ubezpieczenia osobowych pojazdów mechanicznych
(wraz
z
wyposa˝eniem
podstawowym),
zarejestrowanych w Polsce i dopuszczonych do ruchu
po drogach publicznych, zgodnie z przepisami prawa
o ruchu drogowym.
2. Po op∏aceniu dodatkowej sk∏adki ubezpieczeniem mo˝e
zostaç obj´te wyposa˝enie dodatkowe pojazdu.
§ 34
OD CZEGO CHRONI UBEZPIECZENIE
Pojazdy sà ubezpieczone na wypadek:
1) zderzenia si´ pojazdów,
2) zderzenia si´ pojazdu z osobami, zwierz´tami lub
przedmiotami,
3) uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie,
4) po˝aru, wybuchu, zatopienia oraz nag∏ego dzia∏ania
innych si∏ przyrody, niezale˝nie od miejsca ich
powstania,
5) nag∏ego
dzia∏ania
czynnika
termicznego
lub
chemicznego pochodzàcego z zewnàtrz pojazdu.
§ 35
1. Pojazd jest ubezpieczony tak˝e na wypadek kradzie˝y
pojazdu lub jego cz´Êci, w przypadku gdy umowa
ubezpieczenia zawierana jest:
1) na okres nie krótszy ni˝ 12 miesi´cy,
2) na okres krótszy ni˝ 12 miesi´cy, gdy nast´puje
wyrównanie okresu ubezpieczenia z obowiàzkowym
ubezpieczeniem
odpowiedzialnoÊci
cywilnej
posiadacza pojazdu.
2. Warunkiem odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela za
kradzie˝ pojazdu lub jego cz´Êci jest:
1) co najmniej jedno zainstalowane w pojeêdzie
urzàdzenie zabezpieczajàce przed kradzie˝à – przy
pojazdach o wartoÊci do 30.000,- z∏otych,
2) co najmniej dwa zainstalowane w pojeêdzie
urzàdzenia zabezpieczajàce przed kradzie˝à – przy
pojazdach o wartoÊci powy˝ej 30.000,- z∏otych.
3. Urzàdzenia takie muszà byç sprawne technicznie,
atestowane w Polsce i posiadaç certyfikat skutecznoÊci
wydany przez Paƒstwowy Instytut Motoryzacji lub
Instytut Techniki Samochodowej; za urzàdzenia takie
uwa˝a si´ w szczególnoÊci fabrycznie zamontowane
zabezpieczenia takie jak: autoalarm, mechaniczna
blokada skrzyni biegów, immobiliser, jak równie˝
urzàdzenie z funkcjà antynapadowà lub antyporwaniowà.
§ 36
1. Zakres ubezpieczenia mo˝e zostaç ograniczony na
wniosek ubezpieczajàcego.
2. Ograniczenie zakresu ubezpieczenia mo˝e polegaç na:
1) wprowadzeniu do ubezpieczenia udzia∏u w∏asnego
dla szkód powsta∏ych wskutek kradzie˝y pojazdu
z miejsca innego ni˝ miejsce zamkni´te lub strze˝one
– w wysokoÊci równej 15% okreÊlonej w umowie
ubezpieczenia sumy ubezpieczenia,
2) zaw´˝eniu
ubezpieczenia
od
zdarzeƒ
wymienionych w § 34 poprzez:
a) wy∏àczenie z zakresu ubezpieczenia szkód,
których wartoÊç nie przekracza równowartoÊci
15% okreÊlonej w umowie ubezpieczenia sumy
ubezpieczenia, i jednoczeÊnie
b) wprowadzenie do ubezpieczenia udzia∏u
w∏asnego w tej samej wysokoÊci,
3) przyj´ciu w umowie ubezpieczenia kosztorysowego
wariantu okreÊlania wartoÊci szkody, o którym
mowa w § 94.

§ 37
ZAKRES TERYTORIALNY UBEZPIECZENIA
Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje teren Polski,
paƒstw europejskich, przy czym na terytorium paƒstw by∏ego
ZSRR (z wyjàtkiem Litwy, ¸otwy i Estonii) ubezpieczenie nie
obejmuje zdarzeƒ wymienionych w § 34 pkt. 3)-5) oraz
w § 35 ust. 1.
CZEGO NIE OBEJMUJE UBEZPIECZENIE?
§ 38
1. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powsta∏ych wskutek
umyÊlnej
winy
lub
ra˝àcego
niedbalstwa
ubezpieczajàcego albo osób, z którymi ubezpieczajàcy
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za
które ponosi odpowiedzialnoÊç. Wy∏àczenia ra˝àcego
niedbalstwa nie stosuje si´ w ubezpieczeniu
odpowiedzialnoÊci cywilnej. W ubezpieczeniu ochrony
prawnej wy∏àczenie winy umyÊlnej nie dotyczy
przypadków, okreÊlonych w § 23 ust. 2.
2. Ponadto z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wy∏àczone
sà szkody spowodowane przez:
1) sytuacje nadzwyczajne: dzia∏ania wojenne, stan
wyjàtkowy, wojn´ domowà, zamieszki, rozruchy,
niepokoje spo∏eczne, trz´sienia ziemi, strajki, lokauty
oraz akty terroryzmu i sabota˝u, a tak˝e konfiskat´,
nacjonalizacj´, przetrzymywanie lub zarekwirowanie
mienia przez w∏adz´,
2) wyjàtkowe czynniki: dzia∏anie energii jàdrowej lub
ska˝enie radioaktywne, biologiczne, chemiczne oraz
pole promienie laserowe i maserowe oraz pole
magnetyczne i elektromagnetyczne,
3) inne:
a) systematyczne dzia∏anie ha∏asu, wibracji, ciep∏a,
wody lub innych czynników,
b) zagrzybianie lub przemarzanie,
c) wyciek lub inne formy przedostania si´ do
powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek
substancji,
d) osiadanie gruntu,
e) szkody pokrywane na podstawie prawa
geologicznego i górniczego.
Poni˝ej zosta∏y opisane dodatkowe wy∏àczenia
dotyczàce poszczególnych rodzajów ubezpieczeƒ.
UBEZPIECZENIE MIENIA
§ 39
Mienie oraz zdarzenia nie podlegajàce ochronie
ubezpieczeniowej:
1. Zwiàzane ze stanem lub charakterem przedmiotu
ubezpieczenia:
1) budynki oraz mienie, które si´ w nich znajduje, je˝eli
budynek taki jest w trakcie budowy lub przebudowy,
2) budynki oraz mienie, które si´ w nich znajduje, je˝eli
budynek taki jest w trakcie przebudowy;
w odniesieniu do budynków wielomieszkaniowych
wy∏àczenie to nie obejmuje szkód w poszczególnych
lokalach (jak równie˝ znajdujàcym si´ w nich mieniu),
o ile wystàpienie szkody nie mia∏o zwiàzku
z dokonywaniem przebudowy w budynku,
3) budynki, urzàdzenia i instalacje przeznaczone do
rozbiórki,
4) budynki przeznaczone do prowadzenia dzia∏alnoÊci
gospodarczej,
5) budynki o konstrukcji palnej,
6) mienie znajdujàce si´ w loggiach oraz na balkonach
i tarasach,
7) mienie znajdujàce si´ w mieszkaniu lub domu
jednorodzinnym, które by∏y nie zamieszkane przez
okres d∏u˝szy ni˝ 60 dni.
2. Nie obj´te ochronà ubezpieczeniowà:
1) srebro, z∏oto i platyna – zarówno w z∏omie, jak
i sztabach,
2) kamienie szlachetne, p∏ószlachetne, syntetyczne
oraz szlachetne substancje organiczne (per∏y,
bursztyny, korale) nie stanowiàce wyrobu
u˝ytkowego,
3) trofea myÊliwskie oraz broƒ jakiegokolwiek rodzaju,
na którà ubezpieczajàcy nie posiada wymaganego
odpowiednimi przepisami pozwolenia
4) dokumenty i r´kopisy,
5) dane na noÊnikach wszelkiego rodzaju (wy∏àczenie
to nie dotyczy licencjonowanego oprogramowania
komputerowego),
6) papiery wartoÊciowe i karty p∏atnicze wszelkiego
rodzaju,
7) paliwa nap´dowe,
8) sprz´t audiowizualny, fotograficzny, elektroniczny
i komputerowy, instrumenty muzyczne oraz wartoÊci
pieni´˝ne znajdujàce si´ w pomieszczeniach innych
ni˝ mieszkanie lub dom jednorodzinny wskazany
w umowie ubezpieczenia,
9) przedmioty w iloÊciach wskazujàcych na ich
przeznaczenie handlowe,
10) przedmioty s∏u˝àce dzia∏alnoÊci handlowej,
us∏ugowej lub produkcyjnej.
3. Zwiàzane z czynnikami zewn´trznymi:
1) dzia∏anie pràdu elektrycznego w maszynach,
aparatach lub innych urzàdzeniach, chyba
˝e dzia∏anie to spowodowa∏o jednoczeÊnie po˝ar,

2) zawilgocenie
lub
zalanie
spowodowane
nieszczelnoÊcià instalacji wodno-kanalizacyjnej,
dachu lub urzàdzeƒ odprowadzajàcych wod´
z dachu, Êcian, tarasów i balkonów, je˝eli
konserwacja tych instalacji, urzàdzeƒ lub elementów
budynku
nale˝a∏a
do
obowiàzków
ubezpieczajàcego,
lub
je˝eli
–
wiedzàc
o istniejàcych zaniedbaniach w tym zakresie – nie
wyst´powa∏
pisemnie
do
w∏aÊciciela
lub
administratora budynku z ˝àdaniem ich usuni´cia,
3) wybuch:
a) wywo∏any celowo przez ubezpieczajàcego,
b) w silniku, je˝eli wybuch jest rezultatem normalnej
jego pracy,
4) szkody powsta∏e na skutek pomalowania
ubezpieczonego mienia (np. graffiti).
UBEZPIECZENIE OSZKLENIA ZEWN¢TRZNEGO
I WEWN¢TRZNEGO
§ 40
1. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód:
1) w
szklanych
i
kamiennych
wyk∏adzinach
pod∏ogowych,
2) w szybach w pojazdach i innych Êrodkach
transportowych,
3) w szybach zainstalowanych w urzàdzeniach
technicznych i ró˝nego rodzaju instalacjach.
2. Ubezpieczeniem nie sà te˝ obj´te szkody:
1) polegajàce na poplamieniu, zmianie barw,
zadrapaniu, porysowaniu lub odpryÊni´ciu kawa∏ków
powierzchni ubezpieczonych przedmiotów,
2) powsta∏e podczas przewozu, monta˝u lub
demonta˝u ubezpieczonego przedmiotu, prowadzenia
prac konserwacyjnych lub naprawczych,
3) powsta∏e w wyniku nieprawid∏owego monta˝u lub
wady produkcyjnej.
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ
§ 41
1. Umowà ubezpieczenia nie sà obj´te roszczenia
o wykonanie umów oraz o zwrot kosztów poniesionych
na poczet ich wykonania.
2. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód:
1) wyrzàdzonych u˝ytkowaniem silnikowych jednostek
p∏ywajàcych,
2) zwiàzanych z wyczynowym uprawianiem sportu,
3) zwiàzanych
z
prowadzeniem
dzia∏alnoÊci
gospodarczej lub zarobkowej (np. wynajmu
pomieszczeƒ), nawet bez rejestracji lub zezwolenia,
4) wynik∏ych z u˝ycia lub przechowywania broni bez
wymaganego
zezwolenia
lub
niezgodnie
z obowiàzujàcymi przepisami,
5) powsta∏ych
wskutek
umownego
przej´cia
odpowiedzialnoÊci cywilnej osoby trzeciej, albo
w
wyniku
rozszerzenia
zakresu
w∏asnej
odpowiedzialnoÊci cywilnej wynikajàcej z ustawy,
6) wyrzàdzonych przez osoby obj´te ubezpieczeniem
osobom bliskim, albo osobom przez nie
zatrudnionym, bez wzgl´du na podstaw´ prawnà
zatrudnienia,
7) polegajàcych na wystàpieniu czystych strat
finansowych nie zwiàzanych ze szkodà w mieniu ani
na osobie,
8) mo˝liwych do pokrycia z umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnoÊci cywilnej, zawartej z innym
ubezpieczycielem na wczeÊniejszy lub póêniejszy
okres ubezpieczenia,
9) zwiàzanych z naruszeniem praw autorskich,
patentów, znaków towarowych i nazw fabrycznych,
10) w wartoÊciach pieni´˝nych, dokumentach, planach,
zbiorach
archiwalnych,
filatelistycznych,
numizmatycznych albo dzie∏ach sztuki,
11) wynik∏ych z przeniesienia chorób zakaênych,
o których istnieniu osoba obj´ta ubezpieczeniem
wiedzia∏a lub przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci
mog∏a si´ dowiedzieç,
12) w mieniu ruchomym, z którego osoby obj´te
ubezpieczeniem korzysta∏y na podstawie umowy
najmu, dzier˝awy, leasingu lub innej pokrewnej umowy,
13) wynikajàcych bezpoÊrednio lub poÊrednio z wycieku
lub innej formy przedostania si´ do powietrza, wody
lub gruntu jakichkolwiek substancji.
3. Ubezpieczenie nie pokrywa grzywien i kar
administracyjnych lub sàdowych oraz innych kar
o charakterze pieni´˝nym, w tym równie˝ odszkodowaƒ
o charakterze karnym, na∏o˝onych na osoby obj´te
ubezpieczeniem.
UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ
§ 42
1. Ubezpieczenie ochrony prawnej nie dotyczy obrony praw
w zwiàzku z prowadzonà dzia∏alnoÊcià gospodarczà,
dzia∏alnoÊcià w ramach wolnego zawodu albo wszelkà
innà dzia∏alnoÊcià prowadzonà na w∏asny rachunek,
w wyniku których powstanie, b´dzie wykorzystywana
albo zniesiona jednorazowa albo sta∏a mo˝liwoÊç pracy
zarobkowej lub êród∏o dochodu.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje ponadto obrony
interesów prawnych w zwiàzku z finansowaniem przy
u˝yciu obcych Êrodków wszelkiego rodzaju dzia∏alnoÊci,
inwestycji, lokat i przedsi´wzi´ç.

3. Wszystkie powy˝sze wy∏àczenia obowiàzujà równie˝
w przypadku, gdy dana dzia∏alnoÊç nie ma charakteru
planowego i nie jest wykonywana zawodowo.
§ 43
1. Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów ochrony prawnej:
1) powsta∏ych w nast´pstwie korzystania z us∏ug osób
nie uprawnionych do Êwiadczenia pomocy prawnej
lub wydawania opinii w danym zakresie,
2) powsta∏ych w nast´pstwie korzystania z us∏ug osób,
nie posiadajàcych prawa wykonywania zawodu,
3) wynik∏ych wskutek poniesienia – na polecenie
ubezpieczajàcego – kosztów, które nie by∏y
konieczne w celu obrony praw ubezpieczajàcego,
albo
dotyczàcych
Êrodków
dowodowych
nieistotnych z punktu widzenia przebiegu
post´powania,
4) zwiàzanych ze Êwiadomym udzieleniem przez
ubezpieczajàcego
nieprawdziwych
lub
wprowadzajàcych w b∏àd informacji, albo
dostarczeniem sfa∏szowanych dokumentów,
5) zwiàzanych ze Êwiadomym zatajeniem przez
ubezpieczajàcego informacji lub dokumentów
mogàcych mieç wp∏yw na sposób Êwiadczenia
pomocy prawnej albo przebieg post´powania,
6) dotyczàcej spraw:
a) z zakresu prawa handlowego, prawa spó∏ek
handlowych, umów agencyjnych, prawa
funduszy inwestycyjnych, prawa obligacji,
papierów wartoÊciowych, prawa spó∏dzielczego
i prawa dotyczàcego spó∏dzielni mieszkaniowych,
prawa o stowarzyszeniach i zwiàzkach
zawodowych oraz z zakresu zbiorowego prawa
pracy i zbiorowego prawa regulujàcego status
urz´dników paƒstwowych i samorzàdowych,
b) wynikajàcych z umów o prac´ lub innych
stosunków prawnych dotyczàcych pe∏nienia
funkcji cz∏onków ustawowych organów osób
prawnych,
c) z zakresu prawa patentowego, autorskiego,
znaków towarowych, pozosta∏ego prawa
w∏asnoÊci intelektualnej i przemys∏owej, prawa
ochrony konkurencji (antymonopolowego) oraz
prawa dotyczàcego zasad konkurencji,
d) pozostajàcymi w zwiàzku z grà i zak∏adem oraz
transakcjami terminowymi i spekulacyjnymi,
e) z umów por´czenia i przej´cia d∏ugów,
f) z zakresu prawa rodzinnego, opiekuƒczego
i spadkowego,
g) z
zakresu
prawa
budowlanego
oraz
pozostajàcych w zwiàzku z:
aa) nabyciem albo zbyciem nieruchomoÊci
przeznaczonej pod zabudow´,
bb) planowaniem, projektowaniem lub budowà
budynku lub cz´Êci budynku, które sà
w∏asnoÊcià lub znajdujà si´ w posiadaniu
ubezpieczajàcego albo te˝ ubezpieczajàcy
zamierza je nabyç albo objàç w posiadanie,
cc) przebudowà nieruchomoÊci, budynku lub
cz´Êci budynku, jeÊli do jej dokonania
konieczne jest uzyskanie jakichkolwiek
zezwoleƒ lub pozwoleƒ, a nieruchomoÊç,
budynek lub cz´Êç budynku sà w∏asnoÊcià
lub
znajdujà
si´
w
posiadaniu
ubezpieczajàcego albo te˝ ubezpieczajàcy
zamierza je nabyç albo objàç w posiadanie,
dd) finansowaniem przedsi´wzi´ç okreÊlonych
w punktach aa) – cc),
h) wynikajàcych
z
praw
rzeczowych
na
nieruchomoÊciach, budynkach i cz´Êciach
budynków,
i) z zakresu prawa górniczego i geologicznego,
w szczególnoÊci w zwiàzku ze szkodami na
nieruchomoÊciach, spowodowanymi ruchem
zak∏adu górniczego,
j) z zakresu prawa podatkowego, celnego oraz
dotyczàcego innych op∏at publicznoprawnych,
prawa karnego i skarbowego,
k) z zakresu prawa prasowego i prawa ochrony
danych osobowych,
7) w zakresie stosunków najmu, dzier˝awy i wszelkich
podobnych stosunków prawnych zwiàzanych
z u˝ywaniem lub u˝ytkowaniem nieruchomoÊci,
budynków lub cz´Êci budynków,
8) w post´powaniu przed Trybuna∏em Konstytucyjnym,
sàdami
konstytucyjnymi
oraz
trybuna∏ami
mi´dzynarodowymi, chyba ˝e post´powanie dotyczy
obrony
interesów
prawnych
pracowników
organizacji
mi´dzynarodowych
w
zakresie
stosunków
pracy
albo
publicznoprawnych
stosunków zatrudnienia,
9) w zwiàzku z post´powaniem uk∏adowym albo
upad∏oÊciowym, które zosta∏o albo ma zostaç
wszcz´te w stosunku do ubezpieczajàcego,
10) w
zwiàzku
z
planem
zagospodarowania
przestrzennego,
podzia∏em,
scalaniem
i wyw∏aszczaniem nieruchomoÊci oraz prywatyzacjà,
reprywatyzacjà
i
innymi
przekszta∏ceniami
w∏asnoÊciowymi o podobnym charakterze,
11) w post´powaniu w zwiàzku z zarzutem naruszenia
zakazu postoju, zakazu zatrzymywania si´ albo te˝
w post´powaniu w zwiàzku z parkowaniem
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pojazdów w sposób niezgodny z przepisami
miejscowymi,
12) które mogà byç pokryte z innej umowy
ubezpieczenia, zawartej na wczeÊniejszy lub
póêniejszy okres ubezpieczenia.
2. Ubezpieczyciel nie udziela równie˝ ochrony
ubezpieczeniowej w zakresie roszczeƒ:
1) które zosta∏y przeniesione na ubezpieczajàcego po
zaistnieniu zdarzenia obj´tego ubezpieczeniem,
2) osób trzecich, których ubezpieczajàcy dochodzi we
w∏asnym imieniu,
3) wobec Concordia Wielkopolska Towarzystwa
Ubezpieczeƒ Wzajemnych albo dzia∏ajàcemu w jego
imieniu podmiotowi zajmujàcemu si´ likwidacjà
szkód, je˝eli roszczenia te wynikajà z umowy
ubezpieczenia ochrony prawnej.
3. Ubezpieczenie nie pokrywa tak˝e:
1) kosztów ugodowego za∏atwienia sprawy, je˝eli
koszty te nie odpowiadajà stosunkowi, w jakim
uwzgl´dnione zosta∏y roszczenia obu stron, oraz
kosztów, do których poniesienia ubezpieczajàcy nie
by∏ zobowiàzany w danym stanie prawnym,
2) kosztów post´powania egzekucyjnego podj´tego na
podstawie wi´cej ni˝ trzech tytu∏ów wykonawczych
oraz w przypadku, gdy post´powanie o nadanie
klauzuli wykonalnoÊci wszcz´te zostanie po up∏ywie
3 (trzech) lat od uzyskania tytu∏u egzekucyjnego,
3) kosztów, które ubezpieczajàcy musi ponieÊç tylko
dlatego, ˝e jego przeciwnik wystàpi∏ z powództwem
wzajemnym albo te˝ przedstawi∏ zarzut potràcenia,
a obrona przed tymi roszczeniami nie jest obj´ta
ubezpieczeniem albo te˝ koszty te obowiàzana jest
ponieÊç osoba trzecia,
4) odszkodowaƒ, które musi zap∏aciç ubezpieczajàcy,
grzywien, kar administracyjnych lub sàdowych,
innych kar pieni´˝nych, podatków ani innych
podobnych op∏at natury publicznoprawnej.
§ 44
Ubezpieczyciel mo˝e odmówiç spe∏nienia Êwiadczenia
ubezpieczeniowego, je˝eli w momencie wystàpienia
zdarzenia
zwiàzanego
z
kierowaniem
pojazdem
mechanicznym kierujàcy:
1) nie posiada∏ wymaganego przez przepisy prawa jazdy,
2) prowadzi∏ pojazd bez wymaganego zezwolenia albo
Êwiadectwa kwalifikacji,
3) pojazd nie by∏ zarejestrowany albo nie posiada∏
aktualnych badaƒ technicznych.
UBEZPIECZENIA NAST¢PSTW NIESZCZ¢ÂLIWYCH
WYPADKÓW ORAZ NAST¢PSTW NIESZCZ¢ÂLIWYCH
WYPADKÓW KIEROWCY I PASA˚ERÓW
§ 45
1. Ubezpieczenie
nie
obejmuje
nast´pstw
nieszcz´Êliwych wypadków doznanych:
1) w zwiàzku z pope∏nieniem lub usi∏owaniem
pope∏nienia przest´pstwa albo samobójstwa przez
ubezpieczajàcego,
2) w wyniku zatrucia alkoholem, narkotykami lub innymi
Êrodkami odurzajàcymi,
3) wskutek prowadzenia przez ubezpieczajàcego
pojazdu mechanicznego bez wymaganego uprawnienia,
4) w zwiàzku z wyczynowym uprawianiem sportu.
2. Ponadto ubezpieczenie nie obejmuje:
1) nieszcz´Êliwych wypadków, które sà skutkiem
pozostawania kierujàcego w stanie nietrzeêwoÊci lub
pod wp∏ywem narkotyków albo innych Êrodków
odurzajàcych,
2) infekcji, z wyjàtkiem zaka˝enia ubezpieczajàcego
mikroorganizmem chorobotwórczym w wyniku ran
odniesionych w wypadku,
3) Êmierci i uszczerbków na zdrowiu ubezpieczajàcego,
b´dàcych wynikiem niew∏aÊciwego leczenia albo
niew∏aÊciwie wykonanych zabiegów medycznych,
z wyjàtkiem leczenia lub zabiegów b´dàcych
nast´pstwem
wypadku
obj´tego
ochronà
ubezpieczeniowà.
3. Ubezpieczenie
nast´pstw
nieszcz´Êliwych
wypadków kierowcy i pasa˝erów nie obejmuje
nast´pstw zawa∏ów serca i udarów mózgu.
§ 46
Ubezpieczenie nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków
kierowcy i pasa˝erów dodatkowo nie obejmuje wypadków
doznanych:
1) podczas uczestnictwa w rajdach, wyÊcigach, jazdach
testowych i próbnych, pokazach, konkursach lub innych
imprezach sportowych oraz treningach z udzia∏em
ubezpieczonego pojazdu,
2) w trakcie wykorzystywania ubezpieczonego pojazdu jako
rekwizytu.
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ
POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH
§ 47
Wszystkie zasady ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej
posiadacza pojazdu mechanicznego okreÊla Ustawa z dnia
22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiàzkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (DZ. U. z 2003 r.
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Nr 124, poz. 1152 z póêniejszymi zmianami) oraz wydane na
tej podstawie akty prawne.
UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH
OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA
(AUTO-CASCO)
§ 48
1. Ubezpieczeniem nie sà obj´te:
1) pojazdy ci´˝arowe,
2) pojazdy
z∏o˝one
poza
firmà
producenta
(tzw. sk∏adaki),
3) kabriolety,
4) pojazdy wyprodukowane w krajach Ameryki
Pó∏nocnej lub w innych krajach przeznaczone do
sprzeda˝y w krajach Ameryki Pó∏nocnej.
5) pojazdy starsze ni˝ 12 lat, chyba ˝e umowa
ubezpieczenia jest kontynuacjà poprzedniej,
bezszkodowej umowy ubezpieczenia, zawartej
z
Concordia
Wielkopolska
Towarzystwem
Ubezpieczeƒ Wzajemnych .
2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
1) dotyczàce materia∏ów p´dnych lub smarnych,
2) wartoÊci nie przekraczajàcej 300,- z∏ lub 1% sumy
ubezpieczenia, w zale˝noÊci od tego, która z tych
wartoÊci jest wy˝sza,
3) wynikajàce z naturalnego zu˝ycia pojazdu lub jego
cz´Êci (tzw. szkody eksploatacyjne), albo zwiàzane
z wadà wykonania pojazdu lub jego naprawy,
4) b´dàce nast´pstwem u˝ytkowania pojazdu
niezgodnie
z
jego
przeznaczeniem
oraz
spowodowane przez przewo˝ony ∏adunek lub baga˝.
3. Ubezpieczenie nie obejmuje tak˝e szkód powsta∏ych:
1) w czasie ruchu w pojazdach nie zarejestrowanych
albo nie zg∏oszonych do ewidencji lub nie
posiadajàcych wa˝nego badania technicznego
potwierdzonego
odpowiednim
wpisem
w dokumencie pojazdu,
2) podczas u˝ywania pojazdu przez ubezpieczajàcego
lub uprawnionego kierowc´ jako narz´dzia
przest´pstwa,
3) w czasie u˝ywania pojazdu w zwiàzku
z obowiàzkowymi Êwiadczeniami na rzecz wojska
lub innych podmiotów, a tak˝e powsta∏e
w pojazdach uczestniczàcych w akcjach
protestacyjnych i blokadach dróg,
4) w wyniku kradzie˝y pojazdu lub jego cz´Êci, albo
u˝ycia pojazdu bez zgody i wiedzy w∏aÊciciela, je˝eli:
a) w chwili dokonania kradzie˝y pojazd nie by∏
nale˝ycie zabezpieczony lub nie by∏y
uruchomione
wszystkie
znajdujàce
si´
w pojeêdzie urzàdzenia zabezpieczajàce,
okreÊlone w § 35, chyba ˝e pojazd zosta∏
utracony wskutek rozboju,
b) w chwili dokonania kradzie˝y pojazd nie posiada∏
zainstalowanych urzàdzeƒ zabezpieczajàcych
przed kradzie˝à, okreÊlonych w § 35,
c) klucze lub dokumenty pojazdu nie by∏y nale˝ycie
zabezpieczone poza pojazdem, chyba ˝e pojazd
zosta∏ utracony wskutek rozboju,
d) poszkodowany nie przed∏o˝y∏ ubezpieczycielowi
dowodu rejestracyjnego lub dokumentów
pojazdu, na podstawie których pojazd by∏
dopuszczony do ruchu w dniu szkody oraz
kompletu kluczy s∏u˝àcych do otwarcia pojazdu
w liczbie podanej w umowie ubezpieczenia wraz
z kompletem urzàdzeƒ uruchamiajàcych
systemy alarmowe (piloty, immobilizery, itp.),
chyba ˝e pojazd zosta∏ utracony wskutek
rozboju,
5) w pojeêdzie, którego kierowca w chwili wypadku nie
posiada∏ wymaganych uprawnieƒ do kierowania
pojazdem, a w szczególnoÊci: prawa jazdy, badaƒ
lekarskich lub wymaganego Êwiadectwa kwalifikacji,
6) w pojeêdzie, którego kierujàcy w chwili wypadku
znajdowa∏ si´ w stanie nietrzeêwoÊci lub stanie
wskazujàcym na spo˝ycie alkoholu, by∏ pod
wp∏ywem narkotyków lub innych podobnie
dzia∏ajàcych Êrodków, a tak˝e gdy kierowca pojazdu
bez uzasadnionej przyczyny oddali∏ si´ z miejsca
wypadku,
7) w okolicznoÊciach innych ni˝ opisane przez
ubezpieczajàcego podczas zg∏oszenia szkody
ubezpieczycielowi,
8) w pojeêdzie b´dàcym przedmiotem umowy leasingu,
9) w pojeêdzie oddanym do sprzeda˝y komisowej,
10) w pojeêdzie nielegalnie wprowadzonym na polski
obszar celny,
11) w pojeêdzie u˝ytkowanym jako taksówka,
12) podczas u˝ycia pojazdu do transportu towarów
niebezpiecznych, w szczególnoÊci takich jak: paliwa,
toksyczne substancje chemiczne lub gazy,
13) podczas zarobkowego wynajmowania pojazdu,
14) podczas jazd próbnych, testowych, rajdów,
wyÊcigów, treningów, konkursów albo u˝ycia
pojazdu jako rekwizytu,
15) podczas u˝ycia pojazdu do nauki jazdy,
16) w pojeêdzie nie b´dàcym w∏asnoÊcià osoby
wymienionej w umowie ubezpieczenia jako
w∏aÊciciel.
§ 49
1. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód
w pojazdach pochodzàcych z kradzie˝y lub innego
przest´pstwa.

2. W sytuacji opisanej w ust. 1 zap∏acona sk∏adka podlega
zwrotowi po potràceniu kosztów manipulacyjnych
w wysokoÊci 20%.
3. Zastrze˝enie opisane w ust. 1 nie ma zastosowania je˝eli:
1) do dnia szkody ubezpieczajàcy sta∏ si´ w∏aÊcicielem
pojazdu,
2) w∏aÊciciel pojazdu wyrazi∏ zgod´ na wyp∏at´
odszkodowania na rzecz ubezpieczajàcego.
ZASADY ZAWIERANIA UBEZPIECZENIA
UMOWA UBEZPIECZENIA
§ 50
1. Do zawarcia umowy ubezpieczenia niezb´dne jest
z∏o˝enie pisemnych oÊwiadczeƒ w treÊci i formie
wymaganej przez ubezpieczyciela dla prawid∏owej oceny
ryzyka oraz wype∏nienie i podpisanie przez strony
formularza umowy ubezpieczenia.
2. Ubezpieczyciel mo˝e uzale˝niç zawarcie umowy
ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych informacji
zwiàzanych z umowà.
3. Podanie nieprawdziwych danych majàcych wp∏yw na
ocen´ ryzyka lub na wysokoÊç sk∏adki uprawnia
ubezpieczyciela do:
1) ˝àdania dop∏aty sk∏adki wraz z nale˝nymi odsetkami
lub
2) wypowiedzenia umowy, albo
3) obni˝enia odszkodowania proporcjonalnie do
zani˝enia sk∏adki lub ca∏kowitej odmowy wyp∏aty
odszkodowania – w przypadku, gdy szkoda ju˝
powsta∏a.
SUMA UBEZPIECZENIA (GWARANCYJNA)
ZASADY OGÓLNE
§ 51
1. Suma ubezpieczenia (gwarancyjna) jest górnà granicà
odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela.
2. Je˝eli w okresie obj´tym umowà ubezpieczenia nastàpi
wzrost wartoÊci ubezpieczonego mienia, ubezpieczajàcy
mo˝e zg∏osiç ten fakt ubezpieczycielowi i za jego zgodà
dokonaç
podwy˝szenia
sumy
ubezpieczenia
(doubezpieczenia), op∏acajàc dodatkowà sk∏adk´.
UBEZPIECZENIE MIENIA
§ 52
1. Sum´ ubezpieczenia ustala ubezpieczajàcy:
1) dla mieszkania – wed∏ug wartoÊci rynkowej z dnia
zawarcia umowy ubezpieczenia,
2) dla domu jednorodzinnego, gara˝u oraz obiektów
ma∏ej
architektury
–
wed∏ug
wartoÊci
odtworzeniowej,
3) dla okreÊlonego rodzaju mienia ruchomego
(z wyjàtkiem mienia wymienionego w ust. 2) i sta∏ych
elementów – na podstawie jego wartoÊci
odtworzeniowej lub rzeczywistej z dnia zawarcia
umowy ubezpieczenia.
2. Podstawà okreÊlenia sumy ubezpieczenia w pozosta∏ych
grupach mienia jest:
1) dla wyrobów ze z∏ota, srebra, kamieni szlachetnych
i pere∏, a tak˝e platyny i pozosta∏ych metali z grupy
platynowców oraz monet z∏otych i srebrnych
– wartoÊç rynkowa z dnia zawarcia umowy
ubezpieczenia,
2) dla pozosta∏ych wartoÊci pieni´˝nych – wartoÊç
nominalna z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia
(wartoÊç nominalnà waluty obcej przelicza si´ na
z∏ote wed∏ug Êredniego kursu og∏oszonego przez
Prezesa NBP, obowiàzujàcego w dniu zawarcia
umowy ubezpieczenia).
3. Je˝eli stopieƒ faktycznego zu˝ycia mienia okreÊlonego
w ust. 1 pkt 2) – 3) przekracza 50%, wartoÊç szkody
ustala si´ wed∏ug wartoÊci rzeczywistej.
4. Po wyp∏acie odszkodowania suma ubezpieczenia
zmniejsza si´ o kwot´ wyp∏aconego odszkodowania, a˝
do jej ca∏kowitego wyczerpania. W takim przypadku
umowa ubezpieczenia rozwiàzuje si´.
UBEZPIECZENIE OSZKLENIA ZEWN¢TRZNEGO
I WEWN¢TRZNEGO
§ 53
1. Sum´ ubezpieczenia ustala ubezpieczajàcy kierujàc si´
szacowanà wysokoÊcià ∏àcznych maksymalnych szkód
jakie mogà powstaç w okresie ubezpieczenia.
2. Suma ubezpieczenia powinna tak˝e uwzgl´dniaç
wartoÊç ubezpieczonych przedmiotów powi´kszonà
o koszty demonta˝u, monta˝u i transportu.
3. Po wyp∏acie odszkodowania suma ubezpieczenia
zmniejsza si´ o kwot´ wyp∏aconego odszkodowania,
a˝ do jej ca∏kowitego wyczerpania. W takim przypadku
umowa ubezpieczenia rozwiàzuje si´.
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ
§ 54
1. Suma
gwarancyjna,
stanowi
górnà
granic´
odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela w stosunku do
jednego i wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia.
2. Suma gwarancyjna wynosi w zale˝noÊci od wariantu
przyj´tego w umowie ubezpieczenia: 50.000 lub
100.000,- z∏otych.

3. Po wyp∏acie odszkodowania suma gwarancyjna
zmniejsza si´ o kwot´ wyp∏aconego odszkodowania,
a˝ do jej ca∏kowitego wyczerpania. W takim przypadku
umowa ubezpieczenia rozwiàzuje si´.
UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ
§ 55
1. W ubezpieczeniu ochrony prawnej ustala si´ sum´
ubezpieczenia, stanowiàcà limit odpowiedzialnoÊci
ubezpieczyciela w stosunku do jednego wypadku oraz
∏àczny limit odpowiedzialnoÊci dla wszystkich wypadków
w okresie ubezpieczenia.
2. Suma ubezpieczenia wynosi w zale˝noÊci od wyboru
ubezpieczajàcego:
a) 10.000,- z∏ na jeden i 20.000,- z∏ na wszystkie
wypadki w okresie ubezpieczenia albo
b) 20.000,- z∏ na jeden i 40.000,- z∏ na wszystkie
wypadki w okresie ubezpieczenia.
3. Po wyp∏acie odszkodowania suma ubezpieczenia
zmniejsza si´ o kwot´ wyp∏aconego odszkodowania,
a˝ do jej ca∏kowitego wyczerpania. W takim przypadku
umowa ubezpieczenia rozwiàzuje si´.
UBEZPIECZENIE NAST¢PSTW NIESZCZ¢ÂLIWYCH
WYPADKÓW
§ 56
Suma ubezpieczenia dla ubezpieczenia nast´pstw
nieszcz´Êliwych wypadków jest jednakowa dla ka˝dego
ubezpieczonego i wynosi – w zale˝noÊci od wyboru
ubezpieczonego – od 5.000,- do 30.000,- z∏otych.
UBEZPIECZENIE NAST¢PSTW NIESZCZ¢ÂLIWYCH
WYPADKÓW KIEROWCY I PASA˚ERÓW
§ 57
1. W ubezpieczeniu nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków
kierowcy i pasa˝erów suma ubezpieczenia na jedno
miejsce w pojeêdzie wynosi w zale˝noÊci od wariantu
przyj´tego w umowie ubezpieczenia 5.000 z∏, 10.000 z∏,
lub 20.000,- z∏, z zastrze˝eniem postanowieƒ ust. 2.
2. W przypadku stwierdzenia, i˝ w chwili wypadku
w ubezpieczonym pojeêdzie znajdowa∏o si´ wi´cej osób
ni˝ jest to przewidziane w konstrukcji pojazdu, sum´
ubezpieczenia na jednà osob´ stanowi iloczyn sumy
ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 i liczby miejsc
w pojeêdzie, dzielony przez liczb´ osób znajdujàcych si´
w pojeêdzie w chwili wypadku (tzw. system miejsc).
UBEZPIECZENIE AUTO-CASCO
§ 58
1. Sum´ ubezpieczenia ustala ubezpieczajàcy w oparciu
o wartoÊç rynkowà pojazdu na dzieƒ zawarcia umowy
ubezpieczenia. WartoÊç ta musi odpowiadaç cenom
publikowanym w miesi´czniku Info-Ekspert „Pojazdy
samochodowe – wartoÊci rynkoweì lub katalogu Eurotax,
z uwzgl´dnieniem korekt majàcych wp∏yw na wartoÊç
pojazdu (np. okres eksploatacji, przebieg itp.) oraz
z zastrze˝eniem postanowieƒ § 105.
2. Suma ubezpieczenia powinna byç równa kwocie
okreÊlonej w fakturze sprzeda˝y tego pojazdu
powi´kszonej o podatek VAT. Mo˝liwoÊç ta dotyczy
wy∏àcznie pojazdów fabrycznie nowych okreÊlonej marki,
zakupionych u autoryzowanego dealera, je˝eli umowa
ubezpieczenia zawierana jest nie póêniej ni˝ w terminie
jednego miesiàca od daty wystawienia faktury. Tak
ustalona suma ubezpieczenia jest uznawana przez
ubezpieczyciela za wartoÊç rynkowà pojazdu do dnia
wystàpienia szkody, jednak˝e przez okres nie d∏u˝szy ni˝
3 miesiàce od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia tego
pojazdu.
3. Ustalenie sumy ubezpieczenia mo˝e nastàpiç na
podstawie innego, wiarygodnego i uzgodnionego
z
ubezpieczycielem
êród∏a
specjalistycznego
– w przypadku, gdy nie istnieje ˝adna z wymienionych
wy˝ej mo˝liwoÊci okreÊlenia rzeczywistej wartoÊci
rynkowej pojazdu. Fakt takiego ustalenia sumy
ubezpieczenia musi byç potwierdzony zapisem
w umowie ubezpieczenia wskazujàcym to êród∏o.
4. Suma
ubezpieczenia
jest
górnym
limitem
odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela, z zastrze˝eniem
postanowieƒ § 105.
5. Wyp∏ata odszkodowania zmniejsza ∏àczny limit
odpowiedzialnoÊci o jego kwot´, a˝ do jego ca∏kowitego
wyczerpania. W takim przypadku umowa ubezpieczenia
rozwiàzuje si´.
6. Za zgodà ubezpieczyciela ubezpieczajàcy mo˝e
uzupe∏niç sum´ ubezpieczenia do wartoÊci rynkowej
pojazdu (wyposa˝enia dodatkowego) zawierajàc nowà
umow´ ubezpieczeniowà oraz przedstawiajàc pojazd do
ogl´dzin i op∏acajàc dodatkowà sk∏adk´.
SK¸ADKA, ZNI˚KI I ZWY˚KI
§ 59
1. WysokoÊç sk∏adki ubezpieczeniowej i tryb jej
p∏atnoÊci sà ustalane na podstawie taryfy obowiàzujàcej
w dniu zawarcia umowy.
2. Roz∏o˝enie sk∏adki na raty wymaga wniosku
ubezpieczajàcego. Terminy p∏atnoÊci kolejnych rat i ich
wysokoÊç okreÊla si´ w umowie ubezpieczenia.

3. Ubezpieczyciel udziela nast´pujàcych zni˝ek sk∏adki:
1) we wszystkich rodzajach ubezpieczenia:
a) za jednorazowà op∏at´ sk∏adki,
b) za bezszkodowà kontynuacje ubezpieczenia,
c) inne zni˝ki,
2) w ubezpieczeniu mienia:
a) za zabezpieczenia wejÊç drzwiami o zwi´kszonej
odpornoÊci na w∏amanie, potwierdzonej
atestem,
b) za system antyw∏amaniowy wywo∏ujàcy alarm
w jednostce policji lub agencji ochrony mienia,
c) za sta∏y dozór wykonywany przez agencj´
ochrony mienia,
d) za bezszkodowà kontynuacj´ w ubezpieczeniu
oszklenia zewn´trznego i wewn´trznego:
3) w ubezpieczeniu odpowiedzialnoÊci cywilnej
posiadaczy pojazdów mechanicznych:
a) bezszkodowy przebieg ubezpieczenia
b) za ubezpieczenie OC komunikacyjne drugiego
samochodu w Concordia Wielkopolska
Towarzystwo
Ubezpieczeƒ
Wzajemnych
stanowiàcego w∏asnoÊç ubezpieczonego,
ma∏˝onki/ma∏˝onka lub ich wspó∏w∏asnoÊç,
c) za ubezpieczenie pojazdu zakupionego
u autoryzowanego dealera na terenie RP (zni˝ka
dotyczy wy∏àcznie Grup Zawodowych oraz
Grupy
Bezpieczni)
fabrycznie
nowego,
wchodzàcego w drugi rok eksploatacji,
wchodzàcego w trzeci rok eksploatacji,
d) za przynale˝noÊç do Grupy Zawodowej,
e) za przynale˝noÊç do Grupy Bezpieczni,
4) w ubezpieczeniu pojazdów mechanicznych od
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (auto-casco):
a) bezszkodowy przebieg ubezpieczenia
b) za ubezpieczenie AC drugiego samochodu
w Concordia Wielkopolska Towarzystwo
Ubezpieczeƒ
Wzajemnych
stanowiàcego
w∏asnoÊç ubezpieczonego, ma∏˝onka/ma∏˝onki
lub ich wspó∏w∏asnoÊç,
c) za ubezpieczenia pojazdu zakupionego
u autoryzowanego dealera na terenie RP (zni˝ka
dotyczy wy∏àcznie Grup Zawodowych oraz
Grupy
Bezpieczni)
fabrycznie
nowego,
wchodzàcego w drugi rok eksploatacji,
wchodzàcego w trzeci rok eksploatacji,
d) za przynale˝noÊç do Grupy Zawodowej,
e) za przynale˝noÊç do Grupy Bezpieczni,
f) za gara˝,
g) za przyj´cie w umowie ubezpieczenia systemu
rozliczenia kosztów naprawy wed∏ug wariantu
kosztorysowego, o którym mowa w § 36,
h) za wy∏àczenie z zakresu ubezpieczenia szkód
powsta∏ych wskutek zdarzeƒ, o których mowa
w § 34, których wartoÊç nie przekracza kwoty
odpowiadajàcej 15% okreÊlonej w umowie sumy
ubezpieczenia,
wraz
z
jednoczesnym
wprowadzeniem w odniesieniu do tych szkód
udzia∏u w∏asnego w tej samej wysokoÊci,
i) za wprowadzenie do umowy ubezpieczenia
udzia∏u w∏asnego w odniesieniu do szkód
powsta∏ych wskutek kradzie˝y pojazdu z miejsca
innego ni˝ miejsce zamkni´te lub strze˝one w
wysokoÊci 15% okreÊlonej w umowie sumy
ubezpieczenia.
4. Ubezpieczyciel udziela nast´pujàcych zwy˝ek
sk∏adki:
1) we wszystkich rodzajach ubezpieczenia:
a) za p∏atnoÊç w 4 ratach,
b) inne zwy˝ki.
2) w ubezpieczeniu mienia:
a) za mieszkanie znajdujàce si´ na parterze,
3) w ubezpieczeniu nast´pstw nieszcz´Êliwych
wypadków:
a) za obj´cie ochronà ubezpieczeniowà nast´pstw
udaru mózgu i zawa∏u serca,
b) za w∏àczenie do ubezpieczenia kosztów
leczenia,
c) za w∏àczenie do ubezpieczenia dziennego
Êwiadczenia szpitalnego.
4) w ubezpieczeniu odpowiedzialnoÊci cywilnej
posiadaczy pojazdów mechanicznych:
a) za wiek posiadacza pojazdu do 25 lat lub
posiadanie prawo jazdy krócej ni˝ 2 lata,
b) za ubezpieczenie pojazdów starszych ni˝ 10 lat,
c) za szkodowy przebieg ubezpieczenia,
5) w ubezpieczeniu pojazdów mechanicznych od
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (auto-casco):
a) za wiek posiadacza pojazdu do 25 lat lub
posiadanie prawo jazdy krócej ni˝ 2 lata,
b) za ubezpieczenie pojazdów podwy˝szonego
ryzyka,
c) za
wykupienie
potràcenia
zu˝ycia
eksploatacyjnego uzale˝nionego od okresu
u˝ytkowania pojazdu,
d) za wykupienie udzia∏u w∏asnego za drugà
i nast´pnà szkod´,
e) za sta∏à sum´ ubezpieczenia pojazdów
fabrycznie nowych przez 12 miesi´cy,
f) za szkodowy przebieg ubezpieczenia.

OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA
ODPOWIEDZIALNOÂCI UBEZPIECZYCIELA
§ 60
1. Okres ubezpieczenia oznacza si´ w umowie
ubezpieczenia.
2. Poczàtek okresu ubezpieczenia jest datà uzgodnionà
przez strony umowy.
§ 61
1. Rozpocz´cie ochrony ubezpieczeniowej nast´puje od
dnia i godziny wskazanej w umowie ubezpieczenia jako
poczàtek okresu ubezpieczenia, pod warunkiem,
˝e w chwili zawierania umowy zostanie dokonana wp∏ata
sk∏adki lub jej pierwszej raty.
2. Niezap∏acenie sk∏adki lub jej raty w terminie
wyznaczonym przez ubezpieczyciela powoduje
rozwiàzanie umowy ubezpieczenia z up∏ywem 14 dni
kalendarzowych od wyznaczonego terminu zap∏aty.
3. Rozwiàzanie umowy ubezpieczenia nie pozbawia
ubezpieczyciela prawa ˝àdania zap∏aty sk∏adki
proporcjonalnej do okresu ubezpieczenia, w którym
udziela∏ ochrony ubezpieczeniowej.
4. Ubezpieczyciel uprawniony jest do potràcenia z kwoty
odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych niezale˝nie
od tego, którego rodzaju ubezpieczenia dotyczy wyp∏ata.
5. W razie wyznaczenia terminu zap∏aty sk∏adki lub
pierwszej raty sk∏adki przed poczàtkiem okresu
ubezpieczenia, do skutków opóênienia w zap∏acie majà
odpowiednie zastosowanie postanowienia ust. 1 – 4.
6. Zap∏ata sk∏adki w formie przelewu bankowego lub
przekazu pocztowego jest uznana za dokonanà w chwili
wp∏ywu na w∏aÊciwy rachunek ubezpieczyciela.
7. Za zap∏at´ sk∏adki lub raty sk∏adki uznaje si´ wy∏àcznie
zap∏at´ takiej kwoty, która jest nie ni˝sza od kwoty
sk∏adki lub raty sk∏adki wynikajàcej z umowy
ubezpieczenia.
8. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia nast´pstw
nieszcz´Êliwych wypadków na rzecz osoby trzeciej
przebywajàcej poza granicami kraju, odpowiedzialnoÊç
ubezpieczyciela rozpoczyna si´ po up∏ywie 7 dni liczàc
od daty zawarcia umowy, z zastrze˝eniem postanowieƒ
ust. 1-7.
9. Koniec ochrony ubezpieczeniowej nast´puje
w
przypadku
wystàpienia
szkody
ca∏kowitej
w ubezpieczonym przedmiocie ubezpieczenia lub
z chwilà wyczerpania si´ sumy ubezpieczenia wskutek
wyp∏at odszkodowaƒ o godzinie 00:00 dnia nast´pnego
po dniu, w którym wystàpi∏a szkoda, z zastrze˝eniem
postanowieƒ ust. 1-7 i 10.
10. Ochrona ubezpieczeniowa koƒczy si´ z up∏ywem
okresu
ubezpieczenia,
chyba
˝e
stosunek
ubezpieczeniowy wygas∏ przed tym terminem.
OBOWIÑZKI UBEZPIECZAJÑCEGO
PRZED PODPISANIEM UMOWY
§ 62
1. Obowiàzkiem ubezpieczajàcego jest:
1) udzielenie ubezpieczycielowi odpowiedzi na pytania
zamieszczone w umowie ubezpieczenia lub
skierowane do niego w innej formie pisemnej,
2) podanie wszystkich znanych okolicznoÊci istotnych
dla oceny ryzyka i ustalenia sk∏adki.
2. Je˝eli ubezpieczyciel zawar∏ umow´ ubezpieczenia mimo
braku odpowiedzi ubezpieczajàcego na poszczególne
pytania, pomini´te okolicznoÊci uwa˝a si´ za nieistotne.
W CZASIE TRWANIA UMOWY
§ 63
1. Ubezpieczajàcy ma obowiàzek niezw∏ocznie zg∏aszaç
ubezpieczycielowi wszelkie zmiany okolicznoÊci, które
mogà mieç wp∏yw na zwi´kszenie prawdopodobieƒstwa
wypadku. Obowiàzek ten dotyczy wszystkich
okolicznoÊci, o które ubezpieczyciel zapytywa∏ w umowie
ubezpieczenia albo przed zawarciem umowy w innych
pismach.
2. Pe∏nomocnik dzia∏ajàcy w imieniu ubezpieczajàcego
równie˝ jest obowiàzany do dope∏nienia obowiàzku
okreÊlonego w ust. 1, który – w tym wypadku – obejmuje
tak˝e okolicznoÊci znane pe∏nomocnikowi.
3. Niezgodne z prawdà informacje i okolicznoÊci,
o których mowa w ust. 1, podane ubezpieczycielowi
przez ubezpieczajàcego albo jego pe∏nomocnika lub
niedope∏nienie obowiàzku, o którym mowa w ust. 2,
zwalniajà ubezpieczyciela od odpowiedzialnoÊci, chyba
˝e okolicznoÊci te nie majà wp∏ywu na zwi´kszenie
prawdopodobieƒstwa wypadku obj´tego umowà.
4. Usuwanie szczególnych zagro˝eƒ, których usuni´cia
– z uwagi na okolicznoÊci – móg∏ si´ domagaç i domaga∏
si´ ubezpieczyciel, nale˝y tak˝e do obowiàzków
ubezpieczajàcego. Za szczególne zagro˝enie uwa˝a si´
zw∏aszcza przyczyn´ zaistnia∏ej szkody.
5. Niewykonanie powy˝szego obowiàzku w terminie
wskazanym przez ubezpieczyciela, zwalnia go
z odpowiedzialnoÊci za szkody powsta∏e po tym terminie
wskutek nieusuni´cia wskazanego zagro˝enia.
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OBOWIÑZEK ZABEZPIECZENIA UBEZPIECZONEGO
MIENIA PRZED KRADZIE˚Ñ
§ 64
1. Nale˝yte
zabezpieczenie
mienia
przez
ubezpieczajàcego jest warunkiem odpowiedzialnoÊci
ubezpieczyciela.
2. Mienie jest nale˝ycie zabezpieczone, je˝eli dope∏nione sà
wszystkie poni˝sze obowiàzki:
1) wszystkie wejÊcia do domu jednorodzinnego lub
mieszkania sà zabezpieczone pe∏nymi, prawid∏owo
zamontowanymi drzwiami zewn´trznymi, które sà
zamkni´te
na
co
najmniej
dwa
zamki
wielozastawkowe lub jeden posiadajàcy atest
Instytutu Mechaniki Precyzyjnej o zwi´kszonej
odpornoÊci na w∏amanie,
2) drzwi zewn´trzne zawierajàce szklane elementy
muszà byç zabezpieczone w sposób, który
uniemo˝liwia wejÊcie do pomieszczeƒ lub otwarcie
w tych drzwiach zamka przez otwór wybity w szybie,
3) wejÊcie do gara˝u, piwnicy lub innego
pomieszczenia gospodarczego zabezpieczone jest
drzwiami zamkni´tymi na co najmniej jeden zamek
wielozastawkowy, k∏ódk´ wielozastawkowà lub inny
atestowany
system
zabezpieczenia,
chyba
˝e stanowià one jednoczeÊnie drzwi zewn´trzne
domu – w takim przypadku stosuje si´ wymogi,
o których mowa w pkt. 1); elektroniczny system
zamykania drzwi gara˝owych uwa˝a si´ za nale˝yte
zabezpieczenie tak˝e wtedy, gdy drzwi te
jednoczeÊnie s∏u˝à jako wejÊcie do domu
jednorodzinnego,
4) drzwi balkonowe, drzwi tarasowe o konstrukcji drzwi
balkonowych
oraz
okna
sà
prawid∏owo
zamontowane i zamkni´te w sposób, który
uniemo˝liwia ich otwarcie przez osoby trzecie bez
u˝ycia si∏y i narz´dzi,
5) klucze do zamków i k∏ódek znajdujà si´ wy∏àcznie
w posiadaniu ubezpieczajàcego lub osób
upowa˝nionych do ich przechowywania,
6) otwory w Êcianach i stropach sà zabezpieczone
w sposób uniemo˝liwiajàcy dokonanie kradzie˝y bez
w∏amania. Wyjàtkiem sà otwory na pi´trach powy˝ej
parteru oraz na najwy˝szym pi´trze, je˝eli nie ma do
nich dost´pu z po∏o˝onych pod nimi lub obok nich
balkonów, dachów, przybudówek, tarasów,
schodów lub sta∏ych drabinek, a w przypadku
otworów na najwy˝szym pi´trze – tak˝e z dachu
po∏o˝onego powy˝ej.
3. Obowiàzkiem ubezpieczajàcego jest równie˝:
1) przestrzeganie przepisów przeciwpo˝arowych,
2) dbanie o konserwacj´ przewodów oraz urzàdzeƒ
doprowadzajàcych i odprowadzajàcych wod´,
a tak˝e
3) stosowanie odpowiednich Êrodków ochronnych
w celu zabezpieczenia przewodów i urzàdzeƒ przed
mrozem.
4. Niedope∏nienie obowiàzków, o których mowa w ust.
1-3, uprawnia ubezpieczyciela do odmowy wyp∏aty
odszkodowania w ca∏oÊci lub w cz´Êci, je˝eli mia∏o to
wp∏yw na powstanie szkody, jej wartoÊç albo ustalenie
wysokoÊci odszkodowania (Êwiadczenia).
JAK POST¢POWAå W PRZYPADKU SZKODY
§ 65
ZASADY OGÓLNE
1. Ubezpieczajàcy ma obowiàzek podjàç wszelkie
dost´pne Êrodki w celu zmniejszenia szkody oraz
zabezpieczyç bezpoÊrednio zagro˝one mienie.
CzynnoÊci te sà obowiàzkiem ubezpieczajàcego w razie
wystàpienia
zdarzenia
obj´tego
ochronà
ubezpieczeniowà.
2. Je˝eli ubezpieczajàcy umyÊlnie lub z powodu ra˝àcego
niedbalstwa nie wykona∏ obowiàzków okreÊlonych
w ust. 1, ubezpieczyciel ma prawo odmówiç wyp∏aty
odszkodowania.
§ 66
W przypadku powstania szkody obowiàzkiem
ubezpieczajàcego jest niezw∏oczne poinformowanie
o tym fakcie ubezpieczyciela (nie póêniej ni˝ w ciàgu
3 dni od daty jej powstania lub uzyskania o niej
wiadomoÊci).
§ 67
W przypadku niedope∏nienia przez ubezpieczajàcego
obowiàzków okreÊlonych w §§ 69-72 ubezpieczyciel mo˝e
odmówiç wyp∏aty odszkodowania (Êwiadczenia) w ca∏oÊci
lub w cz´Êci, je˝eli niedope∏nienie obowiàzków mia∏o wp∏yw
na ustalenie przyczyny wypadku, wartoÊci szkody lub
wysokoÊci odszkodowania (Êwiadczenia).
§ 68
Do obowiàzków ubezpieczajàcego nale˝y:
1. niezw∏oczne powiadomienie:
1) miejscowej jednostki policji o ka˝dej szkodzie, która
mog∏a powstaç w wyniku przest´pstwa i uzyskanie
pisemnego
potwierdzenia
tego
faktu
z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów,
2) administracji budynku o ka˝dym przypadku zalania,
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2. pozostawienie bez zmian miejsca szkody do czasu
przybycia przedstawiciela ubezpieczyciela, chyba
˝e zmiana jest niezb´dna w celu zabezpieczenia mienia
pozosta∏ego po szkodzie lub jej zmniejszenia.
Ubezpieczyciel nie mo˝e powo∏ywaç si´ na to
postanowienie, je˝eli nie rozpoczà∏ likwidacji szkody
w ciàgu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie,
3. wype∏nienie wymaganych przez ubezpieczyciela
dokumentów, w szczególnoÊci druku zg∏oszenia
szkody, w którym nale˝y opisaç rzeczywisty przebieg
zdarzenia i okolicznoÊci powstania szkody,
4. podj´cie aktywnej wspó∏pracy z ubezpieczycielem
w celu wyjaÊnienia wszelkich okolicznoÊci powstania
szkody i ustalenia jej wartoÊci,
5. stosowanie si´ do zaleceƒ ubezpieczyciela oraz
udzielanie mu informacji i niezb´dnych pe∏nomocnictw,
6. umo˝liwienie
ubezpieczycielowi
ustalenia
okolicznoÊci powstania szkody, jej rodzaju i wartoÊci,
jak równie˝ udzielenie w tym zakresie wszelkich
wyjaÊnieƒ oraz przedstawienie niezb´dnych dowodów.
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ
– ZASADY DODATKOWE
§ 69
1. Niezale˝nie od obowiàzków okreÊlonych w §§ 66-68,
w razie zg∏oszenia roszczenia o naprawienie szkody
z tytu∏u odpowiedzialnoÊci cywilnej ubezpieczajàcy ma
obowiàzek zaniechania dzia∏aƒ zmierzajàcych do
zaspokojenia poszkodowanego, uznania jego roszczeƒ
bàdê zawarcia z nim ugody, do czasu uzyskania
pisemnej zgody ubezpieczyciela.
2. Je˝eli przeciwko sprawcy wypadku wszcz´te zosta∏o
post´powanie karne, albo je˝eli osoba poszkodowana
wystàpi z roszczeniem o odszkodowanie na drog´
sàdowà, ubezpieczajàcy obowiàzany jest niezw∏ocznie
zawiadomiç o tym ubezpieczyciela.
3. Ubezpieczajàcy
obowiàzany
jest
dor´czyç
ubezpieczycielowi orzeczenie sàdu w terminie
umo˝liwiajàcym mu zaj´cie stanowiska odnoÊnie
wniesienia Êrodka odwo∏awczego.
4. Zaspokojenie lub uznanie przez ubezpieczajàcego
roszczenia osoby poszkodowanej bez wymaganej
pisemnej zgody nie ma wp∏ywu na odpowiedzialnoÊç
ubezpieczyciela.
UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ
§ 70
Niezale˝nie od obowiàzków okreÊlonych w §§ 66-68,
w ubezpieczeniu ochrony prawnej, w razie koniecznoÊci
wystàpienia z roszczeniem lub obrony praw ubezpieczajàcy
obowiàzany jest ponadto do:
1. przekazania ubezpieczycielowi wszelkich dokumentów
oraz korespondencji dotyczàcej zdarzenia obj´tego
ochronà ubezpieczeniowà oraz wskazanie, a na ˝àdanie
ubezpieczyciela oddanie mu do dyspozycji istniejàcych
dowodów,
2. uzyskanie pisemnej zgody ubezpieczyciela na
ustanowienie okreÊlonego adwokata albo radcy
prawnego, udzielenie takiej osobie pe∏nomocnictwa,
poinformowanie jà wyczerpujàco i zgodnie z prawdà
o okolicznoÊciach sprawy, wskazanie dowodów,
udzielenie niezb´dnych informacji i dostarczenie
odpowiednich dokumentów,
3. na ˝àdanie ubezpieczyciela poinformowanie go o stanie
sprawy oraz w razie koniecznoÊci przedsi´wzi´cie
niezb´dnych kroków w celu dalszego wyjaÊnienia stanu
faktycznego,
4. uzgodnienie z ubezpieczycielem wszelkich czynnoÊci
wywo∏ujàcych powstanie kosztów, w szczególnoÊci
wnoszenia pozwów i Êrodków zaskar˝enia oraz unikanie
wszystkiego, co mog∏oby si´ przyczyniç do
nieuzasadnionego zwi´kszenia kosztów albo mog∏oby
utrudniç ich zwrot od strony przeciwnej,
5. przed∏o˝enie ubezpieczycielowi bez zb´dnej zw∏oki
otrzymanych od adwokatów, radców prawnych, bieg∏ych
oraz sàdów rachunków, pokwitowaƒ i dokumentów
o podobnym charakterze, a tak˝e, jeÊli nie narusza to
uzasadnionych praw ubezpieczajàcego,
6. z∏o˝enia tylko powództwa cz´Êciowego i wstrzymanie si´
z dochodzeniem pozosta∏ych roszczeƒ do momentu
uprawomocnienia si´ orzeczenia co do cz´Êci
roszczenia,
7. wstrzymania si´ z dochodzeniem swych roszczeƒ na
drodze sàdowej do czasu prawomocnego zakoƒczenia
toczàcego si´ ju˝ innego post´powania sàdowego, o ile
mo˝e mieç ono znaczenie dla rozstrzygni´cia danego sporu.
UBEZPIECZENIA NAST¢PSTW NIESZCZ¢ÂLIWYCH
WYPADKÓW ORAZ NAST¢PSTW NIESZCZ¢ÂLIWYCH
WYPADKÓW KIEROWCY I PASA˚ERÓW – ZASADY
DODATKOWE
§ 71
1. Niezale˝nie od obowiàzków okreÊlonych w §§ 66-68,
w ubezpieczeniu nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków,
w razie wypadku ubezpieczajàcy obowiàzany jest
ponadto do:
1) poddania si´ leczeniu i stosowania si´ do zaleceƒ
majàcych na celu z∏agodzenie skutków wypadku,
2) poddania si´ badaniu przez lekarzy wskazanych
przez ubezpieczyciela lub ewentualnej obserwacji
klinicznej,

3) zwolnienia lekarzy, u których leczy∏ si´ przed
zaistnieniem
wypadku
obj´tego
ochronà
ubezpieczeniowà, z obowiàzku zachowania
tajemnicy lekarskiej oraz wyra˝enia zgody na
udost´pnienie dokumentacji z leczenia,
4) zwolnienia publicznych i niepublicznych zak∏adów
opieki zdrowotnej oraz Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych z obowiàzku zachowania tajemnicy
oraz
wyra˝enia
zgody
na
udost´pnienie
dokumentacji medycznej.
2. W razie Êmierci ubezpieczajàcego uprawniony
obowiàzany
jest
dostarczyç
ubezpieczycielowi
dokumenty niezb´dne do ustalenia zasadnoÊci
roszczenia, w szczególnoÊci wyciàgu z aktu zgonu (do
wglàdu) oraz dokumenty stwierdzajàce pokrewieƒstwo
lub powinowactwo uprawnionego z ubezpieczajàcym
(do wglàdu).
UBEZPIECZENIE AUTO-CASCO – ZASADY
DODATKOWE
§ 72
Niezale˝nie od obowiàzków okreÊlonych w §§ 66-68,
w
ubezpieczeniu
auto-casco
do
obowiàzków
ubezpieczajàcego nale˝y:
1. ustalenie:
1) danych innych uczestników wypadku oraz
Êwiadków, je˝eli jest to mo˝liwe,
2) czy sprawca wypadku jest ubezpieczony i w jakim
towarzystwie ubezpieczeniowym,
3) numeru polisy sprawcy stwierdzajàcej zawarcie
umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej
posiadaczy pojazdów mechanicznych,
2. sporzàdzenie pisemnego protoko∏u o przyczynie
powstania szkody,
3. powiadomienie miejscowej jednostki policji lub
innego odpowiedniego podmiotu o kradzie˝y pojazdu,
kluczy do pojazdu, dokumentów pojazdu lub ka˝dej innej
szkodzie, która mog∏a powstaç w wyniku przest´pstwa,
jak równie˝ o ka˝dym wypadku powodujàcym powa˝nà
szkod´ w ubezpieczonym mieniu,
4. zaniechanie dokonywania jakichkolwiek zmian
w pojeêdzie oraz rozpoczynania jego naprawy bez
wczeÊniejszego przeprowadzenia ogl´dzin przez
przedstawiciela ubezpieczyciela i jego zgody;
ubezpieczyciel nie mo˝e powo∏ywaç si´ na to
postanowienie, je˝eli nie dokona∏ ogl´dzin w ciàgu 7 dni
po otrzymaniu zawiadomienia o szkodzie,
5. przed∏o˝enie oryginalnych dokumentów (w przypadku
kradzie˝y) potwierdzajàcych pochodzenie pojazdu
i umo˝liwiajàce jego identyfikacj´ (np. brief, dokument
odprawy celnej, umowa sprzeda˝y, faktura zakupu, karta
pojazdu) oraz komplety oryginalnych kluczy s∏u˝àcych
do otwarcia pojazdu w liczbie podanej w umowie
ubezpieczenia
wraz
z
kompletem
urzàdzeƒ
uruchamiajàcych urzàdzenia zabezpieczajàce (piloty,
immobilizery itp.), chyba ˝e pojazd zosta∏ utracony
wskutek rozboju.
ZASADY USTALANIA WYSOKOÂCI ORAZ
WYP¸ATY ODSZKODOWANIA LUB ÂWIADCZENIA
UBEZPIECZENIE MIENIA
§ 73
1. WartoÊç szkody i nale˝ne odszkodowanie sà ustalane
wed∏ug cen z dnia ustalenia odszkodowania.
2. Sposób obliczenia wartoÊci szkody zale˝y od rodzaju
mienia, w którym powsta∏a szkoda:
1) MIESZKANIE – wartoÊç szkody obliczana jest
wed∏ug wartoÊci rynkowej,
2) DOM JEDNORODZINNY, GARA˚ ORAZ OBIEKTY
MA¸EJ ARCHITEKTURY:
a) wartoÊç szkody obliczana jest na podstawie
kosztów odbudowy w tym samym miejscu albo
naprawy przy zachowaniu dotychczasowych
wymiarów, konstrukcji i materia∏ów,
b) koszty, o których mowa w ppkt a) powinny byç
potwierdzone rachunkiem wykonawcy lub
przygotowanà
przez
ubezpieczajàcego
kalkulacjà
lub
przygotowanym
przez
ubezpieczyciela kosztorysem naprawy,
c) zwrot kosztów nast´puje w pe∏nej wysokoÊci,
z zastrze˝eniem postanowieƒ § 52 ust. 3,
3) MIENIE RUCHOME ORAZ STA¸E ELEMENTY
MIESZKANIA LUB DOMU ORAZ ELEMENTY
SYSTEMÓW ZABEZPIECZAJÑCYCH (z wyjàtkiem
mienia wymienionego w pkt 4) – 6)):
a) wartoÊç szkody obliczana jest wed∏ug cen
detalicznych przedmiotów tego samego lub
podobnego rodzaju i gatunku, w pe∏nej
wysokoÊci (wartoÊç odtworzeniowa) lub
pomniejszonych o stopieƒ ich zu˝ycia do dnia
szkody (wartoÊç rzeczywista) – w zale˝noÊci od
wybranego wariantu ubezpieczenia albo wed∏ug
kosztów naprawy, z zastrze˝eniem postanowieƒ
§ 52 ust. 3.
b) koszty naprawy powinny byç udokumentowane
rachunkiem wykonawcy, albo kalkulacjà
ubezpieczajàcego, je˝eli szkod´ naprawi∏
w∏asnymi si∏ami,
4) WYROBY ZE Z¸OTA, SREBRA, KAMIENI
SZLACHETNYCH I PERE¸, PLATYNY oraz
pozosta∏ych metali z grupy platynowców – wartoÊç

szkody obliczana jest wed∏ug cen zakupu, kosztów
wytworzenia lub rynkowej ceny materia∏ów, z których
zosta∏y wykonane,
5) MONETY Z¸OTE I SREBRNE:
a) wartoÊç szkody obliczana jest wed∏ug wartoÊci
z∏omu,
b) je˝eli monety takie stanowià prawny Êrodek
p∏atniczy, a ich nominalna wartoÊç jest wy˝sza
od wartoÊci z∏omu, wówczas za wartoÊç szkody
przyjmuje si´ wartoÊç nominalnà tych monet,
6) POZOSTA¸E WARTOÂCI PIENI¢˚NE – wartoÊç
szkody obliczana jest wed∏ug wartoÊci nominalnej
(wartoÊç nominalnà waluty obcej przelicza si´ na
z∏ote wed∏ug Êredniego kursu og∏oszonego przez
Prezesa NBP, obowiàzujàcego w dniu wyznaczenia
odszkodowania).
3. WartoÊç szkody zmniejsza si´ o wartoÊç pozosta∏oÊci,
które mogà byç przeznaczone do dalszego u˝ytku,
przeróbki lub sprzeda˝y.
§ 74
Przy ustalaniu wartoÊci szkody nie uwzgl´dnia si´:
1. wartoÊci naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej lub
pamiàtkowej,
2. kosztów wynikajàcych z braku cz´Êci zamiennych lub
materia∏ów potrzebnych do przywrócenia stanu
istniejàcego przed szkodà,
3. kosztów poniesionych na odka˝enie pozosta∏oÊci po
szkodzie, usuni´cie zanieczyszczeƒ gleby, wody lub
powietrza oraz rekultywacj´ gruntów.
§ 75
CO OBEJMUJE ODSZKODOWANIE
Odszkodowanie – w granicach sum ubezpieczenia – obejmuje:
1. utrat´, zniszczenie lub uszkodzenie mienia, które
nastàpi∏o w wyniku ubezpieczonego zdarzenia do kwoty
odpowiadajàcej wartoÊci szkody,
2. koszty wynik∏e z zastosowania wszelkich dost´pnych
Êrodków w celu zmniejszenia szkody oraz
zabezpieczenia zagro˝onego mienia przed szkodà, je˝eli
Êrodki te by∏y w∏aÊciwe, nawet gdyby okaza∏y si´
bezskuteczne,
3. koszty usuni´cia pozosta∏oÊci po szkodzie w granicach
do 5% wartoÊci szkody,
§ 76
JAKA JEST GÓRNA WARTOÂå ODSZKODOWANIA
1. WysokoÊç odszkodowania odpowiada wartoÊci
szkody, ale nie mo˝e przekroczyç sumy ubezpieczenia
(z zastrze˝eniem postanowieƒ ust. 2 – 3 i § 77).
2. Odszkodowanie nie mo˝e przekroczyç odpowiedniej
cz´Êci sumy ubezpieczenia:
1) 100% – za sprz´t audiowizualny, fotograficzny,
elektroniczny i komputerowy oraz instrumenty
muzyczne,
2) 100% – za sta∏e elementy mieszkania lub domu
jednorodzinnego,
3) 30% – za wyroby ze srebra, z∏ota, kamieni
szlachetnych i pere∏, a tak˝e platyny i pozosta∏ych
metali z grupy platynowców oraz monety z∏ote
i srebrne,
4) 10% – za pozosta∏e wartoÊci pieni´˝ne,
5) 10% – za mienie ruchome przechowywane
w
ubezpieczonych
pomieszczeniach
poza
mieszkaniem lub domem jednorodzinnym,
6) 100% – za pozosta∏e mienie obj´te ochronà
ubezpieczeniowà.
3. Koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych
elementów systemów zabezpieczajàcych zwracane sà
do wysokoÊci 10% sumy ubezpieczenia.
4. Koszty dojazdu i robocizny Êlusarza, hydraulika,
elektryka, dekarza lub technika urzàdzeƒ grzewczych
zwiàzane ze szkodami powodujàcych odpowiedzialnoÊç
Ubezpieczyciela w mieniu okreÊlonymi w § 6 ust. 1 oraz
§8 ust. 1. zwracane sà do wartoÊci 200 z∏.
5. Udokumentowane koszty wymiany zabezpieczeƒ drzwi,
w przypadku gdy utracono klucze do ubezpieczonego
mieszkania lub domu jednorodzinnego nie mogà
przekroczyç wartoÊci 200 z∏.
§ 77
Zwrot kosztów remontu lub naprawy
przekroczyç rzeczywistej wartoÊci przedmiotu.

nie

mo˝e

UBEZPIECZENIE OSZKLENIA ZEWN¢TRZNEGO
I WEWN¢TRZNEGO
§ 78
1. WartoÊç szkody i nale˝ne odszkodowanie jest
ustalane wed∏ug cen z dnia ustalenia odszkodowania.
2. WartoÊç szkody obliczana jest wed∏ug cen detalicznych
przedmiotów tego samego lub podobnego rodzaju,
gatunku, materia∏u i wymiarów albo wed∏ug kosztów
naprawy, z uwzgl´dnieniem zakresu rzeczywistych
uszkodzeƒ.
3. Koszty naprawy powinny byç udokumentowane
rachunkiem
wykonawcy,
albo
kalkulacjà
ubezpieczajàcego, je˝eli szkod´ naprawi∏ w∏asnymi
si∏ami.

§ 79
WartoÊç szkody zwi´ksza si´ o:
1. niezb´dne koszty demonta˝u i monta˝u,
2. koszty transportu.
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ
§ 80
1. Ubezpieczyciel ma obowiàzek (w granicach udzielonej
ochrony):
1) dokonania oceny sytuacji faktycznej i prawnej,
2) podj´cia decyzji o uznaniu roszczenia i wyp∏acie
odszkodowania
albo
prowadzeniu
obrony
ubezpieczajàcego przed nieuzasadnionym roszczeniem.
2. Ubezpieczyciel ma prawo w ka˝dej chwili wyp∏aciç
odszkodowanie w wysokoÊci sumy gwarancyjnej
zwalniajàc si´ z obowiàzku dalszego prowadzenia
obrony oraz ponoszenia innych kosztów. Je˝eli
roszczenia mogà byç zaspokojone kwotà ni˝szà ni˝
suma gwarancyjna, ubezpieczyciel wyp∏aca tylko t´
ni˝szà kwot´.
3. Nale˝ne odszkodowanie ustala si´ wed∏ug zasad
odpowiedzialnoÊci
cywilnej
osoby
obj´tej
ubezpieczeniem.
UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ
§ 81
1. Z zastrze˝eniem postanowieƒ §§ 24 i 70 ubezpieczajàcy
ma prawo wskazaç ubezpieczycielowi adwokata albo
radc´ prawnego, który b´dzie go reprezentowa∏ i którego
wynagrodzenie
ubezpieczyciel
op∏aci
zgodnie
z postanowieniami §§ 24 i 55, pod warunkiem
˝e kompetencje takiej osoby do Êwiadczenia pomocy
prawnej w danej sprawie sà zagwarantowane.
Ubezpieczajàcy mo˝e jednak za˝àdaç, aby to
ubezpieczyciel wskaza∏ mu adwokata albo radc´
prawnego.
2. W
przypadku,
gdy
ubezpieczajàcy
udzieli
pe∏nomocnictwa adwokatowi albo radcy prawnemu,
którego wynagrodzenie ubezpieczyciel mia∏by ponosiç
na podstawie § 24, ubezpieczyciel jest wolny od
obowiàzku Êwiadczenia, jeÊli nie zostanie niezw∏ocznie
poinformowany o ustanowieniu tego adwokata albo
radcy prawnego i nie zostanà jednoczeÊnie spe∏nione
obowiàzki wynikajàce z § 70 pkt. 1)-2). Postanowienia
§ 65 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.
3. Adwokat albo radca prawny ponosi odpowiedzialnoÊç
wy∏àcznie wobec ubezpieczajàcego. Ubezpieczyciel nie
ponosi ˝adnej odpowiedzialnoÊci za czynnoÊci adwokata
albo radcy prawnego.
§ 82
1. Ubezpieczyciel pokrywa koszty ochrony prawnej
wy∏àcznie wtedy, gdy ubezpieczajàcy zosta∏ pisemnie
wezwany do ich zap∏aty.
2. Ubezpieczyciel mo˝e odmówiç pokrycia ochrony
prawnej, je˝eli:
1) uzna, ˝e nie ma szansy korzystnego dla
ubezpieczajàcego za∏atwienia sprawy,
2) obrona praw ubezpieczajàcego jest sprzeczna
z dobrymi obyczajami albo
3) jej koszty pozostajà w ra˝àcej dysproporcji do
zamierzonego celu.
3. Decyzj´ o odmowie pokrycia kosztów ochrony prawnej
wraz z uzasadnieniem ubezpieczyciel obowiàzany jest
niezw∏ocznie przekazaç na piÊmie ubezpieczajàcemu.
4. Je˝eli ubezpieczajàcemu zarzuca si´ pope∏nienie
przest´pstwa albo wykroczenia, ubezpieczyciel nie bada
mo˝liwoÊci
korzystnego
za∏atwienia
sprawy
w instancjach merytorycznych.
§ 83
1. Je˝eli ubezpieczyciel odmówi∏ pokrycia kosztów ochrony
prawnej, a ubezpieczajàcy nie zgadza si´ z jego
stanowiskiem, ubezpieczajàcy mo˝e zleciç adwokatowi
albo radcy prawnemu ustanowionemu na zasadach
okreÊlonych w niniejszych Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia
przeprowadzenie
na
koszt
ubezpieczyciela
ekspertyzy,
która
potwierdzi,
˝e okolicznoÊci, o których mowa w § 82 ust. 2 pkt 1)-3)
nie wyst´pujà.
2. Opinia adwokata albo radcy prawnego jest wià˝àca dla
obu stron, chyba ˝e w oczywisty sposób odbiega od
stanu faktycznego lub prawnego.
3. Na sporzàdzenie ekspertyzy, o której mowa w ust. 2,
ubezpieczyciel
obowiàzany
jest
wyznaczyç
ubezpieczajàcemu termin nie krótszy ni˝ 30 dni. W tym
czasie ubezpieczajàcy obowiàzany jest wyczerpujàco
i zgodnie z prawdà poinformowaç adwokata albo radc´
prawnego o okolicznoÊciach sprawy i wskazaç dowody.
4. Je˝eli w oznaczonym terminie ubezpieczajàcy nie spe∏ni
obowiàzku, o którym mowa w ust. 3, ubezpieczyciel
odmówi spe∏nienia Êwiadczenia. Wyznaczajàc termin
ubezpieczyciel
jest
obowiàzany
wskazaç
ubezpieczajàcemu skutki zwiàzane z bezskutecznym
jego up∏ywem.
§ 84
JeÊli ubezpieczyciel odmówi pokrycia kosztów ochrony
prawnej, albo ubezpieczajàcy uwa˝a, ˝e ekspertyza
adwokata albo radcy prawnego w oczywisty sposób odbiega
od stanu faktycznego lub prawnego, ubezpieczajàcy ma
prawo dochodzenia spe∏nienia Êwiadczenia przez
ubezpieczyciela na drodze sàdowej.

UBEZPIECZENIA NAST¢PSTW NIESZCZ¢ÂLIWYCH
WYPADKÓW ORAZ NAST¢PSTW NIESZCZ¢ÂLIWYCH
WYPADKÓW KIEROWCY I PASA˚ERÓW
§ 85
1. Decyzja o wysokoÊci trwa∏ego uszczerbku na
zdrowiu jest podejmowana na podstawie dostarczonych
dowodów i dokumentacji medycznej.
2. WysokoÊç trwa∏ego uszczerbku ustala si´
natychmiast po zakoƒczeniu leczenia i rehabilitacji.
W przypadku d∏u˝szego leczenia – najpóêniej
w 24 miesiàcu od dnia wypadku. Póêniejsza zmiana
wysokoÊci trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu nie uprawnia
do zmiany wysokoÊci Êwiadczenia.
3. Na wysokoÊç uszczerbku na zdrowiu majà wp∏yw
tak˝e utrata lub uszkodzenie organu, narzàdu albo
uk∏adu, których funkcje ju˝ przed wypadkiem by∏y
upoÊledzone wskutek choroby lub trwa∏ego uszczerbku
na zdrowiu wynikajàcego z innego zdarzenia. W tej
sytuacji wysokoÊç trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu
okreÊla si´ jako ró˝nic´ mi´dzy stopniem trwa∏ego
uszczerbku na zdrowiu przed i po wypadku.
§ 86
Wyp∏ata
Êwiadczenia
w
przypadku
Êmierci
ubezpieczajàcego po ustaleniu wysokoÊci trwa∏ego
uszczerbku na zdrowiu:
1. je˝eli
ubezpieczajàcy
odebra∏
Êwiadczenie,
odszkodowanie z tytu∏u Êmierci wyp∏aca si´ tylko wtedy,
gdy jest ono wy˝sze od Êwiadczenia wczeÊniejszego.
W tym przypadku z nale˝nego wy˝szego Êwiadczenia
potràca si´ kwot´ ju˝ wyp∏aconà.
2. je˝eli ubezpieczajàcy nie pobra∏ jeszcze Êwiadczenia,
wówczas osobie uprawnionej wyp∏aca si´ tylko
Êwiadczenie z tytu∏u Êmierci ubezpieczajàcego.
§ 87
Wyp∏ata Êwiadczenia jest dokonywana w z∏otych polskich na
terenie Polski.
§ 88
KTO JEST UPRAWNIONY DO OTRZYMANIA
ÂWIADCZENIA
1. Âwiadczenie z tytu∏u trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu
wyp∏acane jest ubezpieczajàcemu.
2. Je˝eli ubezpieczajàcy zmar∏ przed pobraniem
Êwiadczenia z tytu∏u trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu,
a zgon nie by∏ nast´pstwem wypadku, wyp∏aca si´ je
osobie uprawnionej.
3. Âwiadczenie z tytu∏u Êmierci wyp∏aca si´ osobie
uprawnionej, którà imiennie wyznaczy∏ ubezpieczajàcy.
4. W ka˝dej chwili ubezpieczajàcy ma prawo wskazania
innej osoby uprawnionej.
§ 89
1. Dzienne Êwiadczenie szpitalne przys∏uguje od
pierwszego dnia pobytu w szpitalu, jednak nie d∏u˝ej ni˝
za okres 90 dni, z zastrze˝eniem postanowieƒ § 27 pkt 2)
i § 30 ust. 2 pkt 3).
2. Podstawà wyp∏aty dziennego Êwiadczenia szpitalnego
jest karta informacyjna leczenia szpitalnego.
3. Dzienne Êwiadczenie szpitalne wyp∏acane jest po
zakoƒczeniu leczenia szpitalnego; na wniosek
ubezpieczajàcego ubezpieczyciel mo˝e podjàç decyzj´
o wyp∏acie ca∏oÊci lub cz´Êci Êwiadczenia w terminie
wczeÊniejszym.
§ 90
1. Je˝eli w dacie Êmierci ubezpieczajàcego nie ma
osoby uprawnionej do otrzymania Êwiadczenia,
przys∏uguje
ono
cz∏onkom
rodziny
zmar∏ego
w nast´pujàcej kolejnoÊci:
1) ma∏˝onek,
2) dzieci,
3) rodzice,
4) inni ustawowi spadkobiercy zmar∏ego.
2. W przypadku gdy nie ma osoby uprawnionej do
otrzymania Êwiadczenia, ubezpieczyciel – w granicach
sumy ubezpieczenia – wyp∏aca nale˝ne Êwiadczenie
osobie, która ponios∏a ni˝ej okreÊlone koszty:
1) udowodnione, rzeczywiste wydatki zwiàzane
z pogrzebem,
2) ewentualne koszty transportu zw∏ok z miejsca
wypadku do miejsca pochówku.
3. Koszty, o których mowa w ust. 2, nie sà wyp∏acane, je˝eli
mogà byç pokryte z ubezpieczenia spo∏ecznego.
UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH
OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA
(AUTO-CASCO)
§ 91
1. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody pozostajàce
w bezpoÊrednim zwiàzku ze zdarzeniami losowymi
okreÊlonymi w umowie ubezpieczenia.
2. W przypadku szkody ca∏kowitej – jej wartoÊç ustalona
b´dzie w kwocie równej wartoÊci rynkowej pojazdu
z dnia powstania szkody, z zastrze˝eniem postanowieƒ
§§ 95-100 i § 105.
3. W przypadku szkody cz´Êciowej ubezpieczyciel ustala
jej wartoÊç w kwocie odpowiadajàcej kosztom naprawy:
1) kwot´ t´ ustala si´ na podstawie cen us∏ug i cz´Êci
zamiennych obowiàzujàcych na terenie Polski w dniu
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ustalenia
odszkodowania
z
zastrze˝eniem
postanowieƒ §§ 92-97, § 99-100 i § 105.
2) wartoÊç ta obejmuje koszty naprawy zgodne
z uszkodzeniami opisanymi w protokole ogl´dzin
pojazdu (ocenie technicznej), sporzàdzonym przez
ubezpieczyciela lub na jego zlecenie.
§ 92
1. Dokonywanie naprawy pojazdu, sposób naprawy
i wysokoÊç jej kosztów muszà byç zawsze wczeÊniej
uzgodnione z ubezpieczycielem.
2. W zale˝noÊci od systemu przyj´tego w umowie
ubezpieczenia ustalenie wartoÊci szkody cz´Êciowej
mo˝e nastàpiç w wariancie kosztorysowym lub
serwisowym, z zastrze˝eniem postanowieƒ § 94 ust. 2.

§ 96
WartoÊç szkody w wyposa˝eniu dodatkowym pojazdu
ustala si´ wed∏ug:
1. cen detalicznych przedmiotów tego samego lub
podobnego rodzaju i gatunku, pomniejszonych o stopieƒ
zu˝ycia do dnia szkody albo
2. wed∏ug wysokoÊci kosztów naprawy; koszty naprawy
powinny byç udokumentowane rachunkiem wykonawcy,
albo kalkulacjà ubezpieczajàcego, je˝eli szkod´ naprawi∏
w∏asnymi si∏ami.
§ 97

3.

Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do sprawdzenia przed
ustaleniem wartoÊci szkody zgodnoÊci dokonanej naprawy
z zakresem i kwalifikacjà w protokole ogl´dzin.

4.

§ 93

§ 98

1. Ustalenie wartoÊci szkody (w przypadku wybrania
wariantu kosztorysowego) nast´puje na podstawie
wyceny dokonanej przez ubezpieczyciela. Wyceny
dokonuje si´ w oparciu o zasady systemu Audatex
(bez uwzgl´dnienia podatku VAT), tzn. wed∏ug:
1) norm czasowych czynnoÊci naprawczych ustalonych
przez producenta pojazdu,
2) stawki
roboczogodziny
ustalonej
przez
ubezpieczyciela w oparciu o Êrednie ceny us∏ug na
danym terenie,
3) wykazu cen cz´Êci zamiennych i materia∏ów
zawartych w tym systemie.
2. WysokoÊç cen cz´Êci zamiennych, które muszà byç
wymienione jest pomniejszana o zu˝ycie eksploatacyjne,
uzale˝nione od okresu u˝ytkowania pojazdu,
z zastrze˝eniem postanowieƒ ust. 3:

1. WartoÊç szkody ca∏kowitej zmniejsza si´ o wartoÊç
pozosta∏oÊci tj.:
1) nieuszkodzonych bàdê uszkodzonych w niewielkim
stopniu cz´Êci, które przedstawiajàc wartoÊç
u˝ytkowà i majàtkowà, a tak˝e
2) ca∏ego pojazdu lub jego zespo∏ów w stanie
uszkodzonym, które mogà byç przeznaczone do
dalszego u˝ytku lub sprzeda˝y.
2. Je˝eli ubezpieczyciel wyra˝a zgod´ na przeniesienie
prawa w∏asnoÊci tych pozosta∏oÊci na jego rzecz,
wysokoÊç odszkodowania nie ulega pomniejszeniu.
3. WartoÊç pozosta∏oÊci ustala si´ na podstawie
aktualnych cen, przy uwzgl´dnieniu stopnia ich zu˝ycia.

Okres eksploatacji pojazdu

wiek do 2 lat (w∏àcznie)

Zu˝ycie eksploatacyjne
wyra˝one w % wartoÊci
cz´Êci zakwalifikowanych
do wymiany
0%

wiek powy˝ej 2 do 4 lat (w∏àcznie)

+10%

wiek powy˝ej 4 do 6 lat (w∏àcznie)

+25%

wiek powy˝ej 6 do 8 lat (w∏àcznie)

+40%

wiek powy˝ej 8 do 10 lat (w∏àcznie)

+50%

wiek powy˝ej 10 lat

+70%

3. WysokoÊç
zu˝ycia
eksploatacyjnego
cz´Êci
wymienionych w okresie eksploatacji pojazdu (je˝eli ich
wartoÊç jest udokumentowana orygina∏ami rachunków)
ustalana jest indywidualnie przy uwzgl´dnieniu okresu
ich u˝ytkowania.
§ 94
1. Ustalenie wartoÊci szkody (w przypadku wybrania
wariantu serwisowego) nast´puje wed∏ug wczeÊniej
uzgodnionych z ubezpieczycielem kosztów i sposobu
naprawy pojazdu przez zak∏ad dokonujàcy tej naprawy,
w oparciu o normy czasowe oraz ceny cz´Êci
i materia∏ów producenta pojazdu (w szczególnoÊci uj´te
w systemie Audatex), z zastrze˝eniem postanowieƒ
ust. 2.
2. Na wniosek ubezpieczajàcego, pomimo przyj´cia
w umowie ubezpieczenia wariantu serwisowego,
ubezpieczyciel mo˝e dokonaç ustalenia wartoÊci szkody
w oparciu o wariant kosztorysowy, z zastrze˝eniem
postanowieƒ ust. 3.
3. Je˝eli ca∏kowite koszty naprawy pojazdu przekraczajà
wartoÊç ustalonà wed∏ug wariantu kosztorysowego, ich
uwzgl´dnienie przy ustaleniu wartoÊci szkody (w tym
równie˝ wysokoÊci podatku VAT) wymaga przed∏o˝enia
przez ubezpieczajàcego kompletu orygina∏ów faktur
dotyczàcych robocizny, cz´Êci zamiennych i materia∏ów
(w tym lakierniczych).
4. W przypadku naprawy dokonanej bez uprzedniego
uzgodnienia
z
ubezpieczycielem,
ale
udokumentowanych fakturami:
1) koszty naprawy podlegajà weryfikacji do Êredniego
poziomu cen us∏ug naprawczych stosowanych na
danym terenie,
2) ceny cz´Êci zamiennych i materia∏ów (w tym
lakierniczych) maksymalnie do wartoÊci zawartych
w systemie Audatex, pomniejszonych o wysokoÊç
zu˝ycia eksploatacyjnego, o którym mowa
w § 93 ust. 2.
§ 95
1. Je˝eli konieczna jest wymiana ca∏ego nadwozia lub
kabiny pojazdu, wartoÊç szkody ustala si´ wed∏ug ceny
nowego zespo∏u lub elementu, pomniejszonej o kwot´
zu˝ycia. Kwota ta obliczana jest wg stawki 10% za ka˝dy
rok, wynikajàcej ze stopnia zu˝ycia pojazdu
– maksymalnie 80%.
2. Ka˝dy miesiàc stanowi 1/12 stawki rocznej, a miesiàc
rozpocz´ty uwa˝a si´ za pe∏ny.
3. Za nadwozie uwa˝a si´ tak˝e kabin´ kierowcy wraz
z cz´Êcià ∏adunkowà (pasa˝erskà) pojazdu, jak równie˝
skorup´ przyczepy turystycznej.
4. Przy wymianie ogumienia i akumulatora do ustalenia
wartoÊci szkody przyjmuje si´ cen´ nowego elementu,
pomniejszonà o stopieƒ jego zu˝ycia okreÊlony
w protokole ogl´dzin.
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5.

6.

ubezpieczycielowi w ciàgu 7 dni od daty zakoƒczenia
leczenia i rehabilitacji dokumenty niezb´dne do
rozpatrzenia wniosku o wyp∏at´ Êwiadczenia, w tym
w szczególnoÊci:
1) karty informacyjne z pobytów w szpitalu, kopie
wyników badaƒ diagnostycznych, opinie lekarskie
i inne dokumenty stwierdzajàce zakres udzielonej
pomocy medycznej i przyczyny wypadku,
2) orygina∏y rachunków za op∏aconà pomoc
medycznà lub dotyczàce innych kosztów obj´tych
zakresem ubezpieczenia.
Ubezpieczajàcy ma obowiàzek udost´pniç inne
dokumenty, które ubezpieczyciel uzna za niezb´dne do
rozpatrzenia wniosku o wyp∏at´ odszkodowania.
Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji
przed∏o˝onych przez ubezpieczajàcego rachunków,
kosztorysów i innych dokumentów oraz zasi´gni´cia
opinii specjalistów.
Ubezpieczyciel ma prawo wyznaczenia niezale˝nego
eksperta w celu okreÊlenia przyczyny, wartoÊci szkody
i nale˝nego odszkodowania oraz w celu udzielenia
ubezpieczajàcemu instrukcji i wskazówek dotyczàcych
post´powania zmierzajàcego do z∏agodzenia skutków
wypadku lub zminimalizowania wartoÊci szkody.
Ubezpieczajàcy
jest
obowiàzany
dostarczyç
ubezpieczycielowi lub wyznaczonemu przez niego
ekspertowi wszystkie dokumenty, które ubezpieczyciel
lub wyznaczony ekspert uwa˝a za niezb´dne do
rozpatrzenia wniosku o wyp∏at´ odszkodowania.
§ 104

§ 99
1. Z ustalonej wysokoÊci szkody – po uwzgl´dnieniu
ewentualnych pozosta∏oÊci – potràca si´ udzia∏ w∏asny
w wysokoÊci:
1) 20% wartoÊci szkody w przypadku powstania
szkody w ubezpieczonym pojeêdzie kierowanym
przez osob´ posiadajàcà prawo jazdy krócej ni˝
24 miesiàce (2 lata) lub która nie przekroczy∏a
25 roku ˝ycia,
2) 10% wartoÊci szkody w przypadku zaistnienia
drugiej i nast´pnych szkód powsta∏ych w okresie
obj´tym umowà ubezpieczenia.
2. Udzia∏ w∏asny w szkodzie, o której mowa w ust. 1. mo˝e
zostaç zniesiony poprzez op∏acenie dodatkowej sk∏adki.
§ 100
JAKI JEST LIMIT ODSZKODOWANIA
1. Odszkodowanie ustala si´ w kwocie odpowiedniej do
wartoÊci szkody, nie wi´kszej jednak ni˝ suma
ubezpieczenia, z zastrze˝eniem postanowieƒ ust. 2 oraz
§ 105.
2. Z odszkodowania nale˝nego ubezpieczajàcemu za
szkod´ ubezpieczyciel potràca udzia∏ w∏asny, je˝eli
wybrano taki wariant przy zawieraniu ubezpieczenia.
§ 101
1. Niezale˝nie od odszkodowania ustalonego wed∏ug zasad
okreÊlonych w §§ 91-100, ubezpieczajàcemu przys∏uguje
– w granicach sumy ubezpieczenia – zwrot kosztów
poniesionych na:
1) transport (holowanie) pojazdu z miejsca wypadku do
miejsca zamieszkania lub naprawy – do kwoty nie
wi´kszej ni˝ 500 z∏otych,
2) parkowania po szkodzie do czasu dokonania
ogl´dzin przez ubezpieczyciela,
3) dzia∏ania podj´te w celu zapobie˝enia zwi´kszaniu
si´ szkody.
2. ¸àczna wysokoÊç kosztów wymienionych w ust. 1 nie
mo˝e byç wy˝sza ni˝ 10% sumy ubezpieczenia
okreÊlonej w umowie, jednak˝e nie wi´cej ni˝ 2.000,z∏otych.
WYP¸ATA ODSZKODOWANIA LUB ÂWIADCZENIA
§ 102
POST¢POWANIE WYJAÂNIAJÑCE
Po otrzymaniu zawiadomienia o zajÊciu zdarzenia obj´tego
ubezpieczeniem, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego
zawiadomienia,
ubezpieczyciel
informuje
o
tym
ubezpieczajàcego i ubezpieczonego oraz przeprowadza
post´powanie dotyczàce ustalenia stanu faktycznego
zdarzenia, zasadnoÊci zg∏oszonych roszczeƒ i wysokoÊci
odszkodowania, a tak˝e pisemnie lub drogà elektronicznà
informuje
ubezpieczajàcego,
ubezpieczonego
lub
uprawnionego z umowy ubezpieczenia, jakie dokumenty sà
potrzebne do ustalenia odszkodowania (Êwiadczenia).
§ 103

WYP¸ATA ODSZKODOWANIA ZA POJAZD
Wyp∏ata odszkodowania za utracony pojazd uzale˝niona jest
od przeniesienia prawa w∏asnoÊci pojazdu na rzecz
ubezpieczyciela.
§ 105
1. Je˝eli okreÊlona w umowie ubezpieczenia suma
ubezpieczenia jest ni˝sza od wartoÊci rynkowej pojazdu
w dniu szkody, to odszkodowanie ustalone wed∏ug
zasad okreÊlonych w §§ 91-101 wyp∏acane jest w takiej
proporcji, w jakiej suma ubezpieczenia pozostaje do
wartoÊci rynkowej pojazdu.
2. Postanowieƒ ust. 1 nie stosuje si´ w przypadku szkód
ca∏kowitych spowodowanych kradzie˝à pojazdu, szkód
ca∏kowitych, przy których nie wyst´pujà pozosta∏oÊci po
szkodzie oraz w razie ustalenia sumy ubezpieczenia
zgodnie z postanowieniami § 58 ust. 1 i 2.
3. Je˝eli okreÊlona w umowie ubezpieczenia suma
ubezpieczenia jest wy˝sza od wartoÊci rynkowej, to do
ustalenia prawid∏owej sumy ubezpieczenia stosuje si´
odpowiednio postanowienia § 58.
§ 106
ZASADY WYP¸ATY ODSZKODOWANIA (ÂWIADCZENIA)
1. Ubezpieczyciel wyp∏aca odszkodowanie lub Êwiadczenie
na podstawie uznania roszczenia uprawnionego
z umowy ubezpieczenia w wyniku w∏asnych ustaleƒ
dokonanych po otrzymaniu zawiadomienia o wystàpieniu
zdarzenia
obj´tego
ubezpieczeniem,
zawartej
z uprawnionym ugody lub prawomocnego orzeczenia sàdu.
2. Ubezpieczyciel
obowiàzany
jest
do
wyp∏aty
odszkodowania:
1) w terminie 30 dni od daty otrzymania
zawiadomienia lub
2) w terminie 14 dni od daty wyjaÊnienia
okolicznoÊci zdarzenia, je˝eli w terminie,
okreÊlonym w pkt 1), wyjaÊnienie okolicznoÊci
koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoÊci
ubezpieczyciela albo wysokoÊci odszkodowania,
mimo zachowania nale˝ytej starannoÊci okaza∏o si´
niemo˝liwe. Bezspornà cz´Êç odszkodowania
ubezpieczyciel wyp∏aca w terminie okreÊlonym w pkt 1).
3. Je˝eli w terminach okreÊlonych w umowie lub ustawie
ubezpieczyciel
nie
wyp∏aci
odszkodowania
(Êwiadczenia), zawiadamia pisemnie osob´ zg∏aszajàcà
roszczenie o przyczynach niemo˝noÊci zaspokojenia jej
roszczeƒ w ca∏oÊci lub cz´Êci.
§ 107
1. Ubezpieczyciel
ma
prawo
do
potràcenia
z odszkodowania (Êwiadczenia) rat sk∏adki jeszcze nie
wymagalnych niezale˝nie od tego, którego rodzaju
ubezpieczenia dotyczy wyp∏ata.
2. Odzyskanie utraconych przedmiotów po wyp∏acie
odszkodowania zobowiàzuje ubezpieczajàcego do
zwrotu odszkodowania wyp∏aconego za te przedmioty,
albo zrzeczenia si´ praw do nich na rzecz
ubezpieczyciela.

NIEZB¢DNE DOKUMENTY

§ 108

1. W ciàgu 7 dni od daty zg∏oszenia szkody ubezpieczajàcy
obowiàzany jest do dostarczenia dokumentów
niezb´dnych do rozpatrzenia wniosku o wyp∏at´
odszkodowania, w tym w szczególnoÊci:
1) orygina∏ów rachunków dotyczàcych kosztów
obj´tych ubezpieczeniem.
2) wykazu
utraconych
lub
zniszczonych
przedmiotów, z podaniem ich iloÊci oraz wartoÊci;
wykaz taki ubezpieczajàcy sporzàdza na w∏asny
koszt.
2. W ubezpieczeniu nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków
oraz nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków kierowcy
i pasa˝erów ubezpieczajàcy obowiàzany jest dostarczyç

1. Je˝eli odszkodowanie (Êwiadczenie) nie przys∏uguje lub
przys∏uguje w innej wysokoÊci, ni˝ okreÊlona
w zg∏oszonym roszczeniu, ubezpieczyciel informuje
o tym na piÊmie osob´ wyst´pujàcà z roszczeniem,
wskazujàc na okolicznoÊci oraz na podstaw´ prawnà
uzasadniajàcà ca∏kowità lub cz´Êciowà odmow´ wyp∏aty
odszkodowania (Êwiadczenia).
2. Sprzeciw wobec ustaleƒ ubezpieczyciela w zakresie
odmowy zaspokojenia roszczenia albo wysokoÊci
odszkodowania (Êwiadczenia), uprawniony mo˝e zg∏osiç
na piÊmie – w ciàgu 30 dni od daty otrzymania
zawiadomienia. Wniosek taki skutkuje ponownym
rozpatrzeniem sprawy przez zarzàd ubezpieczyciela.

3. Ubezpieczajàcy i ubezpieczony majà prawo wglàdu do
akt szkodowych i sporzàdzania na w∏asny koszt odpisów
lub kserokopii dokumentów akt szkodowych.

rozstrzygni´ciom sàdów w∏aÊciwych dla siedziby
ubezpieczajàcego, ubezpieczonego, uposa˝onego lub
uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

SKUTKI WYP¸ATY ODSZKODOWANIA

§ 117

§ 109

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia wchodzà w ˝ycie
z dniem 10 stycznia 2005 roku i majà zastosowanie do umów
ubezpieczenia zawartych po tym dniu.

1. Z dniem wyp∏aty odszkodowania przys∏ugujàce
ubezpieczajàcemu roszczenie do osoby trzeciej
odpowiedzialnej za szkod´, do wysokoÊci wyp∏aconego
odszkodowania przechodzi na ubezpieczyciela.
2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przechodzi na
ubezpieczyciela, jeÊli sprawcà szkody jest osoba, z którà
ubezpieczajàcy pozostaje we wspólnym gospodarstwie
domowym lub za którà ponosi odpowiedzialnoÊç, chyba
˝e osoba ta wyrzàdzi∏a szkod´ umyÊlnie.
3. Ubezpieczajàcy
obowiàzany
jest
dostarczyç
ubezpieczycielowi wszelkie informacje i dokumenty oraz
dokonaç czynnoÊci niezb´dnych dla skutecznego
dochodzenia przez ubezpieczyciela praw, okreÊlonych
w ust. 1.
4. W razie zrzeczenia si´ przez ubezpieczajàcego – bez
zgody ubezpieczyciela – praw, o których mowa w ust. 1,
ubezpieczyciel mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania
w ca∏oÊci lub w cz´Êci.
ROZWIÑZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA
§ 110

ZA¸ÑCZNIK NR 1
DEFINICJE
Poni˝ej zdefiniowane zosta∏y niektóre okreÊlenia u˝ywane
w ogólnych warunkach ubezpieczenia:
BUDYNEK to obiekt budowlany, trwale zwiàzany z gruntem,
posiadajàcy Êciany, fundamenty i dach. OkreÊlenie to
obejmuje tak˝e instalacje podtynkowe wmurowane w Êciany,
sufity lub pod∏ogi (np. wodno-kanalizacyjnà, elektrycznà,
gazowà, grzewczà), instalacj´ odgromowà, tynki
wewn´trzne, elewacj´, izolacj´ cieplnà, przeciwwodnà lub
dêwi´koch∏onnà, Êciany dzia∏owe, parapety zewn´trzne
i wewn´trzne, jak równie˝ okna i drzwi zewn´trzne oraz
wewn´trzne (∏àcznie z oszkleniem, zamkni´ciami
i urzàdzeniami zabezpieczajàcymi).
BUDYNEK GOSPODARCZY to budynek wykorzystywany
dla celów innych ni˝ mieszkaniowe.

ODSTÑPIENIE OD UMOWY
1. Prawo odstàpienia od umowy ubezpieczenia
w terminie 30 dni (osoby fizyczne) lub w terminie 7 dni
(osoby prawne) od daty zawarcia umowy przys∏uguje
ubezpieczajàcemu, je˝eli umowa jest zawarta na okres
d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy. Odstàpienie od umowy nie
zwalnia ubezpieczajàcego z obowiàzku op∏aty sk∏adki za
okres, w którym ubezpieczyciel udziela∏ ochrony
ubezpieczeniowej.
2. Zwrot sk∏adki za nie wykorzystany okres ubezpieczenia
nastàpi po potràceniu kosztów manipulacyjnych
w wysokoÊci 20% zwracanej sk∏adki.
3. JeÊli nie umówiono si´ inaczej, zwrot sk∏adki nast´puje
po otrzymaniu przez ubezpieczyciela orygina∏u umowy
ubezpieczenia.
§ 111
WYPOWIEDZENIE UMOWY
1. Ka˝da ze stron mo˝e w ciàgu miesiàca od daty wyp∏aty
odszkodowania (Êwiadczenia) albo daty dor´czenia
odmowy jego wyp∏acenia, wypowiedzieç umow´
ubezpieczenia z zachowaniem miesi´cznego okresu
wypowiedzenia.
2. Ubezpieczajàcy
mo˝e
wypowiedzieç
umow´
ubezpieczenia nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków
w ka˝dej chwili, z zachowaniem miesi´cznego okresu
wypowiedzenia.
3. Je˝eli w czasie obowiàzywania umowy ubezpieczenia
w∏asnoÊç ubezpieczonej nieruchomoÊci przesz∏a na innà
osob´, zarówno ubezpieczyciel jak i nowy w∏aÊciciel
mogà w ciàgu miesiàca od daty przejÊcia w∏asnoÊci
nieruchomoÊci umow´ wypowiedzieç, z zachowaniem
miesi´cznego okresu wypowiedzenia.
4. W razie wypowiedzenia umowy sk∏adka za
niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi
tylko wtedy, gdy w okresie ubezpieczenia nie wystàpi∏a
szkoda, za którà ubezpieczyciel wyp∏aci∏ lub obowiàzany
jest do wyp∏acenia odszkodowania (Êwiadczenia),
postanowienia § 110 ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio.
POSTANOWIENIA KO¡COWE
§ 112
1. Wszystkie zawiadomienia i oÊwiadczenia kierowane
do ubezpieczyciela powinny byç:
1) sk∏adane na piÊmie za pokwitowaniem, lub
2) przes∏ane listem poleconym.
2. Zmiana adresu ubezpieczajàcego musi byç zg∏oszona
ubezpieczycielowi. W przeciwnym wypadku pismo
ubezpieczyciela skierowane na ostatni znany adres
ubezpieczajàcego wywiera skutki prawne od chwili,
w której by∏oby dor´czone, gdyby ubezpieczajàcy nie
zmieni∏ adresu.
§ 113
Ubezpieczyciel i osoby u niego zatrudnione lub osoby oraz
podmioty, za pomocà których ubezpieczyciel wykonuje
czynnoÊci ubezpieczeniowe, sà obowiàzane do zachowania
tajemnicy dotyczàcej poszczególnych umów ubezpieczenia.
§ 114
Za∏àcznik Nr 1 jest integralnà cz´Êcià niniejszych ogólnych
warunków ubezpieczenia.

BUDYNEK O KONSTRUKCJI PALNEJ to budynek, który
nie spe∏nia okreÊlonych ni˝ej wymogów:
– Êciany zewn´trzne wykonane z materia∏ów niepalnych
(takich jak np. ceg∏a, pustaki, kamieƒ, marmur, beton,
˝elbeton lub stal) i jednoczeÊnie pokrycie dachowe
wykonane z materia∏u niepalnego lub niezapalnego
(takiego jak np. blacha, dachówka, eternit, papa).
CZYNNOÂCI ˚YCIA PRYWATNEGO w ubezpieczeniu
odpowiedzialnoÊci cywilnej to w szczególnoÊci czynnoÊci
zwiàzane z:
– opiekà nad niepe∏noletnimi dzieçmi,
– zatrudnianiem pomocy domowej lub opiekunki,
– u˝ytkowaniem mieszkania, domu, gara˝u lub innej
nieruchomoÊci,
– posiadaniem zwierzàt domowych oraz pasiek dla celów
niehandlowych,
– rowerów i sprz´tu p∏ywajàcego, a tak˝e
– amatorskim uprawianiem sportu i u˝ytkowaniem broni.
DESZCZ NAWALNY to deszcz o sile nat´˝enia co najmniej
4 wed∏ug skali stosowanej przez Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej (IMiGW). Wystàpienie takiego zjawiska
powinno zostaç przez IMiGW potwierdzone. Gdy nie istnieje
mo˝liwoÊç uzyskania opinii IMiGW, ubezpieczyciel mo˝e
stwierdziç fakt wystàpienia deszczu nawalnego na podstawie
stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ubezpieczenia
bàdê w bezpoÊrednim sàsiedztwie.
DOM JEDNORODZINNY to samodzielny budynek
mieszkalny, lub samodzielna cz´Êç budynku bliêniaczego
albo szeregowego spe∏niajàcego przede wszystkim funkcj´
mieszkaniowà. OkreÊlenie to obejmuje tak˝e wbudowany
gara˝.
DYM I SADZA to zawiesina czàsteczek w gazie b´dàca
bezpoÊrednim skutkiem spalania, która nagle wydoby∏a si´
ze znajdujàcych si´ w miejscu ubezpieczenia urzàdzeƒ,
eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami
technicznymi, przy sprawnym funkcjonowaniu urzàdzeƒ
wentylacyjnych i oddymiajàcych.
EKSPEDYCJA to zorganizowana wyprawa majàca na celu
zrealizowanie okreÊlonych zadaƒ sportowych lub
naukowych.
GRAD to opad atmosferyczny sk∏adajàcy si´ z bry∏ek lodu.
HUK PONADD˚WI¢KOWY to dzia∏anie fali uderzeniowej
wywo∏anej przez samolot podczas przekraczania pr´dkoÊci
dêwi´ku.
HURAGAN to wiatr o pr´dkoÊci 17,5 m/sek. lub wy˝szej,
wyrzàdzajàcy masowe szkody. Wystàpienie takiego wiatru
powinno byç potwierdzone przez Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej (IMGiW). Je˝eli nie istnieje mo˝liwoÊç
uzyskania takiego potwierdzenia, uznaje si´ – Êwiadczàcy
o dzia∏aniu huraganu – stan faktyczny i rozmiar szkód
w miejscu, w którym one powsta∏y lub w bezpoÊrednim
sàsiedztwie. Pojedyncze szkody sà traktowane jako wynik
dzia∏ania huraganu tylko wtedy, gdy w najbli˝szym
sàsiedztwie stwierdzono Êlady huraganu lub te˝ rodzaj
i rozmiary szkody Êwiadczà o jego wystàpieniu.

§ 115
W sprawach nie uregulowanych w niniejszych ogólnych
warunkach ubezpieczenia majà zastosowanie przepisy
ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej i kodeksu cywilnego.
§ 116
1. Strony umowy ubezpieczenia mogà poddaç pod
rozstrzygni´cie sàdu polubownego wynikajàce z niej
spory.
2. Ewentualne spory, po bezskutecznej próbie ich
polubownego
za∏atwienia
poddawane
b´dà

KRADZIE˚ POJAZDU to dzia∏anie okreÊlone w art. 278
Kodeksu Karnego. (kradzie˝), 279 k.k. (kradzie˝
z w∏amaniem) i 280 k.k. (rozbój).
KRADZIE˚ Z W∏AMANIEM (w ubezpieczeniu mienia) to
dokonanie albo próba dokonania kradzie˝y mienia
z pomieszczeƒ, po wczeÊniejszym usuni´ciu si∏à
zabezpieczeƒ (np. zamki, kraty) lub otworzeniu wejÊcia przy
u˝yciu narz´dzi (w tym tak˝e podrobionego lub
dopasowanego klucza). OkreÊlenie dotyczy tak˝e sytuacji,

gdy wykorzystano klucz oryginalny, w którego posiadanie
sprawca wszed∏ w wyniku w∏amania do innego
pomieszczenia lub rozboju.
KRAJE EUROPEJSKIE to terytoria paƒstw europejskich,
paƒstw basenu Morza Âródziemnego, jak równie˝ Wyspy
Kanaryjskie oraz Madera.
LAWINA to gwa∏towne zsuwanie lub staczanie si´ ze stoków
górskich mas Êniegu, lodu lub kamieni.
MIENIE RUCHOME to:
– urzàdzenia i przedmioty u˝ytku domowego, zapasy
gospodarstwa domowego oraz ubrania i inne przedmioty
osobiste,
– sprz´t audiowizualny, fotograficzny, elektroniczny
i komputerowy oraz instrumenty muzyczne,
– wartoÊci pieni´˝ne,
– dzie∏a sztuki, antyki oraz zbiory kolekcjonerskie,
– wózki inwalidzkie nie podlegajàce rejestracji oraz sprz´t
rehabilitacyjny,
– sprz´t turystyczny i sportowy,
– cz´Êci do samochodów, motocykli i motorowerów,
– rzeczy ruchome czasowo znajdujàce si´ w posiadaniu
ubezpieczajàcego, je˝eli zosta∏y wypo˝yczone przez
organizacj´ sportowà, spo∏ecznà, klub lub innà jednostk´
organizacyjnà,
o
ile
wypo˝yczenie
zosta∏o
udokumentowane.
MIEJSCE ZAMKNI¢TE LUB STRZE˚ONE to:
– wydzielony ogrodzeniem teren, pozostajàcy pod
ca∏odobowym dozorem ubezpieczajàcego lub osób
zajmujàcych si´ zarobkowo ochronà mienia,
– gara˝ zamkni´ty na co najmniej dwa zamki
wielozastawkowe lub dwie k∏ódki wielozastawkowe,
– zamkni´ty gara˝ wyposa˝ony w homologowany system
zamykania elektrycznego.
MIESZKANIE to wydzielona trwa∏ymi Êcianami z budynku
wielomieszkaniowego izba lub kilka izb o przeznaczeniu
mieszkalnym.
NAPÓR ÂNIEGU to bezpoÊrednie niszczàce oddzia∏ywanie
ci´˝aru Êniegu lub lodu na elementy konstrukcyjne dachów
lub elementy noÊne budynków.
NIESZCZ¢ÂLIWY WYPADEK to nag∏e zdarzenie
spowodowane przyczynà zewn´trznà, w wyniku którego
ubezpieczajàcy – niezale˝nie od swojej woli – dozna∏
uszkodzenia cia∏a, uszczerbku na zdrowiu lub zmar∏.
OBIEKTY MA¸EJ ARCHITEKTURY to ogrodzenia, bramy,
altany, tarasy, lampy ogrodowe, chodniki, studnie, posàgi,
wodotryski, baseny, korty tenisowe i inne obiekty
architektury ogrodowej po∏o˝one na terenie tej samej
nieruchomoÊci, na której znajduje si´ ubezpieczony dom
jednorodzinny.
OKRES EKSPLOATACJI POJAZDU to okres liczony od
daty pierwszej rejestracji pojazdu dokonanej w roku jego
produkcji do pierwszego dnia okresu ubezpieczenia. Je˝eli
data pierwszej rejestracji nie jest znana lub pierwsza
rejestracja nastàpi∏a po roku produkcji, to okres eksploatacji
liczony jest od dnia 31 grudnia roku produkcji pojazdu.
Ustalony tak okres eksploatacji obowiàzuje przez ca∏y
dwunastomiesi´czny okres ubezpieczenia.
OSOBA
UPRAWNIONA
to
wskazana
przez
ubezpieczajàcego osoba fizyczna, uprawniona do odbioru
nale˝nej sumy ubezpieczenia na wypadek jego Êmierci.
OSOBY TRZECIE to wszystkie osoby pozostajàce poza
stosunkiem ubezpieczeniowym.
OSOBA BLISKA w ubezpieczeniu ochrony prawnej to
wspó∏ma∏˝onek, konkubent oraz uczàce si´ dzieci, które nie
przekroczy∏y 26 roku ˝ycia.
OSUNI¢CIE SI¢ ZIEMI to nie spowodowane dzia∏alnoÊcià
ludzkà osuwanie si´ ziemi na stokach.
PAPIERY WARTOÂCIOWE to czeki, weksle, obligacje, akcje
oraz inne dokumenty zast´pujàce gotówk´.
POJAZD CI¢˚AROWY to pojazd samochodowy
przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ∏adunków,
zgodnie z wpisem w dowodzie rejestracyjnym.
POJAZD FABRYCZNIE NOWY to pojazd, który zosta∏
zakupiony u autoryzowanego dealera, do chwili zawarcia
umowy ubezpieczenia nie uleg∏ wypadkowi, nie zmieni∏
w∏aÊciciela oraz nie przejecha∏ wi´cej ni˝ 5 000 km.
POJAZD MECHANICZNY w ubezpieczeniu ochrony
prawnej to pojazd silnikowy w rozumieniu przepisów prawa o
ruchu drogowym, motorower, przyczepa oraz inny pojazd
nap´dzany silnikiem, przeznaczony do u˝ytku na drogach
làdowych, na wodzie lub w powietrzu.
POJAZD OSOBOWY to samochody osobowe, osobowo-ci´˝arowe, terenowe i minivany oraz pojazdy zarejestrowane
jako ci´˝arowe w nadwoziu osobowym.
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POJAZD NIELEGALNIE WPROWADZONY NA POLSKI
OBSZAR CELNY to pojazd, który:
– nie zosta∏ dostarczony lub zg∏oszony do odprawy celnej,
– zosta∏ wprowadzony do kraju z dope∏nieniem obowiàzku
celnego, ale bez zachowania obowiàzku podania
w zg∏oszeniu celnym lub innym dokumencie danych
zgodnych z rzeczywistoÊcià bàdê, gdy naruszono
ograniczenia prawne regulujàce obrót pojazdami.
POWÓDè to zalanie terenów w wyniku podniesienia si´
wody w korytach wód p∏ynàcych i stojàcych.
PO˚AR to dzia∏anie ognia, który przedosta∏ si´ poza
palenisko lub powsta∏ bez paleniska i móg∏ sam si´
rozprzestrzeniç.
PRZEPI¢CIE to gwa∏towny wzrost napi´cia znamionowego
w sieci elektrycznej i elektronicznej spowodowany
wy∏adowaniami atmosferycznymi
RABUNEK to zabór mienia przy u˝yciu przemocy fizycznej
lub groêby jej natychmiastowego u˝ycia wobec
ubezpieczajàcego (lub osoby mu bliskiej) albo
doprowadzeniu ubezpieczajàcego (lub bliskiej mu osoby) do
stanu nieprzytomnoÊci lub bezbronnoÊci.
SP¸YW WÓD PO ZBOCZACH to zalanie terenu wskutek
dzia∏ania wód sp∏ywajàcych po stokach lub zboczach na
obszarach górskich lub falistych.
STA¸E ELEMENTY DOMU JEDNORODZINNEGO to cz´Êci
zamontowane lub wbudowane w sposób trwa∏y:
– meble (np. szafy wn´kowe, zabudowa kuchni),
– elementy zabudowy wewn´trznej (np. antresole, piece
i kominki),
– wyposa˝enie sieci wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej,
gazowej lub grzewczej (np. umywalki, zlewy, krany,
brodziki, piece, podgrzewacze, wanny, kabiny
prysznicowe, miski ust´powe z urzàdzeniami
sp∏ukujàcymi, bidety, kuchenki gazowe, elektryczne,
grzejniki gazowe lub elektryczne), urzàdzenia sygnalizacji
alarmowej, zewn´trzne i wewn´trzne kraty, ˝aluzje
i rolety,
– elementy dekoracyjne (pow∏oki malarskie, wszelkiego
rodzaju okleiny lub wyk∏adziny sufitów, Êcian, schodów
i pod∏óg).
STA¸E ELEMENTY MIESZKANIA to cz´Êci zamontowane
lub wbudowane w sposób trwa∏y:
– meble (np. szafy wn´kowe, zabudowa kuchni),
– elementy zabudowy wewn´trznej (np. antresole, piece
i kominki), okna i drzwi zewn´trzne oraz wewn´trzne
(∏àcznie z oszkleniem, zamkni´ciami i urzàdzeniami
zabezpieczajàcymi), parapety wewn´trzne, tynki
wewn´trzne, Êcianki dzia∏owe o konstrukcji szkieletowej
(np. gipsowo – kartonowe),
– sieç wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gazowa lub
grzewcza wraz z wyposa˝eniem (takim jak np. umywalki,
zlewy, krany, brodziki, piece, podgrzewacze, wanny,
kabiny prysznicowe, miski ust´powe z urzàdzeniami
sp∏ukujàcymi, bidety, kuchenki gazowe, elektryczne,
grzejniki gazowe lub elektryczne), urzàdzenia sygnalizacji
alarmowej, zewn´trzne i wewn´trzne kraty, ˝aluzje
i rolety,
– elementy dekoracyjne (pow∏oki malarskie, wszelkiego
rodzaju okleiny lub wyk∏adziny sufitów, Êcian i pod∏óg).
SZKODA to utrata, uszkodzenie lub zniszczenie
ubezpieczonego mienia bezpoÊrednio w wyniku zdarzenia
obj´tego umowà ubezpieczenia, a w ubezpieczeniu
odpowiedzialnoÊci cywilnej – zniszczenie lub uszkodzenie
rzeczy ruchomej albo nieruchomoÊci nale˝àcej do
poszkodowanego (szkoda w mieniu), jak równie˝ Êmierç
poszkodowanego, uszkodzenie cia∏a lub uszczerbek na
zdrowiu (szkoda na osobie).
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SZKODA CA¸KOWITA to kradzie˝ pojazdu, jego ca∏kowite
zniszczenie lub takie uszkodzenie, ˝e orientacyjny koszt
naprawy przekracza 70% wartoÊci rynkowej pojazdu z dnia
szkody.

zakresie, i˝ wskutek ujÊcia gazów, py∏ów, pary lub cieczy
nastàpi∏o nag∏e wyrównanie ciÊnieƒ. Wybuchem jest równie˝
gwa∏towne zgniecenie i uszkodzenie zbiornika lub aparatu
pró˝niowego ciÊnieniem zewn´trznym (implozja).

UDERZENIE PIORUNA to dzia∏anie
atmosferycznej na ubezpieczone mienie.

WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU to:
– uprawianie sportu w sekcjach lub klubach sportowych,
polegajàce na uczestniczeniu w treningach i zawodach
sportowych, jak równie˝ uprawianie sportu w celach
zarobkowych,
– uczestniczenie
w
wyprawach
do
miejsc
charakteryzujàcych si´ ekstremalnymi warunkami
klimatycznymi lub przyrodniczymi, albo w ekspedycjach.

elektrycznoÊci

UDERZENIE POJAZDU to bezpoÊrednie uderzenie pojazdu
mechanicznego w ubezpieczone mienie. OkreÊlenie to nie
obejmuje pojazdów kierowanych lub u˝ywanych przez
ubezpieczajàcego, jego osob´ bliskà lub osob´, za którà
ponosi on odpowiedzialnoÊç.
UDZIA¸ W¸ASNY to kwota, o którà ubezpieczyciel
zmniejsza wyp∏acone odszkodowanie, ustalona jako sta∏a
wartoÊç, procent sumy ubezpieczenia okreÊlonej w umowie
ubezpieczenia lub procent wysokoÊci szkody.
UPADEK DRZEWA to nie b´dàce nast´pstwem dzia∏alnoÊci
ludzkiej przewrócenie si´ rosnàcych drzew na przedmiot
ubezpieczenia.
UPADEK STATKU POWIETRZNEGO to katastrofa lub
przymusowe làdowanie za∏ogowego statku powietrznego,
a tak˝e upadek jego cz´Êci lub ∏adunku.
U˚YWANIE POJAZDU w ubezpieczeniu nast´pstw
nieszcz´Êliwych wypadków kierowcy i pasa˝erów to:
– poruszanie si´ pojazdem po drogach publicznych, od
momentu wsiadania do wysiadania wraz z chwilowym
zatrzymaniem pojazdu na trasie jazdy,
– czynnoÊci w∏aÊciciela lub kierowcy pojazdu zwiàzane
z jego bie˝àcà obs∏ugà, dokonywane w bezpoÊredniej
bliskoÊci
pojazdu,
do
których
zalicza
si´
w szczególnoÊci: pobieranie paliwa na stacji
benzynowej, za∏adowywanie i wy∏adowywanie pojazdu,
jego mycie i czyszczenie oraz otwieranie i zamykanie
drzwi lub bramy gara˝u,
– dokonywanie przez w∏aÊciciela lub kierowc´ naprawy
pojazdu na trasie jazdy, majàcej na celu dojechanie do
najbli˝szego warsztatu lub stacji serwisowej, albo
kontynuowanie jazdy.
WANDALIZM to rozmyÊlne zniszczenie lub uszkodzenie
ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie.
WARTOÂå ODTWORZENIOWA to koszty przywrócenia
mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszonego. OkreÊlenie to
obejmuje wartoÊç kosztów zakupu mienia, a w przypadku
budynku – wartoÊç kosztów odbudowy lub remontu budynku
w tym samym miejscu, o takich samych wymiarach,
konstrukcji, z wykorzystaniem takich samych materia∏ów.
WARTOÂCI PIENI¢˚NE to banknoty i monety polskie oraz
zagraniczne, a tak˝e wyroby ze z∏ota, srebra, kamieni
szlachetnych i pere∏, jak równie˝ platyny i pozosta∏ych metali
z grupy platynowców oraz monety z∏ote i srebrne.
WARTOÂå RYNKOWA to wartoÊç odpowiadajàca cenie
zakupu.
WARTOÂå RYNKOWA POJAZDU to suma ustalona przez
ubezpieczyciela na podstawie notowaƒ rynkowych cen
pojazdów danej marki i typu z uwzgl´dnieniem roku
produkcji, wyposa˝enia, przebiegu i stanu technicznego
pojazdu.
WARTOÂå RZECZYWISTA to wartoÊç odtworzeniowa
pomniejszona o dotychczasowe zu˝ycie.
WYBUCH to gwa∏towna zmiana stanu równowagi uk∏adu
z jednoczesnym wyzwoleniem si´ gazów, py∏ów lub pary,
wywo∏anym ich w∏aÊciwoÊcià rozprzestrzeniania si´.
W przypadku naczyƒ ciÊnieniowych i innych zbiorników tego
rodzaju, zdarzenie zostanie uznane za wybuch, je˝eli Êciany
tych naczyƒ lub zbiorników uleg∏y zniszczeniu w takim

WYPADEK to zdarzenie powodujàce powstanie szkody
w czasie trwania odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela.
WYPADEK W UBEZPIECZENIU ODPOWIEDZIALNOÂCI
CYWILNEJ to zdarzenie powodujàce wystàpienie szkody na
osobie lub w mieniu w czasie trwania odpowiedzialnoÊci
ubezpieczyciela. Wszystkie szkody b´dàce nast´pstwem
tego samego zdarzenia, albo wynikajàce z tej samej
przyczyny, niezale˝nie od liczby osób poszkodowanych
i ∏àcznej kwoty roszczeƒ, uwa˝a si´ za jeden wypadek
i przyjmuje si´, ˝e mia∏y miejsce w chwili wystàpienia
pierwszej szkody.
WYPOSA˚ENIE DODATKOWE POJAZDU to sprz´t
audiowizualny,
sprz´t
∏àcznoÊci
telefonicznej
i radiotelefonicznej wraz z g∏oÊnikami i antenami, a tak˝e
taksometry, baga˝niki zewn´trzne, haki holownicze, spojlery
i nak∏adki, napisy i naklejki reklamowe, które nie stanowià
typowego dla danego pojazdu wyposa˝enia fabrycznego.
WYPOSA˚ENIE PODSTAWOWE POJAZDU to sprz´ty
i urzàdzenia niezb´dne do utrzymania i u˝ywania pojazdu
zgodnie z jego przeznaczeniem lub zabezpieczenia przed
kradzie˝à albo s∏u˝àce bezpieczeƒstwu jazdy, jak równie˝
instalacj´ gazowà lub hybrydowà, a tak˝e sprz´t audio, je˝eli
stanowià one wyposa˝enie fabryczne danego pojazdu.
ZALANIE to szkody powsta∏e wskutek:
– wydostania si´ wody (a tak˝e pary lub p∏ynów) w zwiàzku
z awarià sieci wodociàgowej, kanalizacyjnej lub
grzewczej,
– pozostawienia nie zakr´conych kranów lub innych
zaworów w urzàdzeniach sieci okreÊlonych powy˝ej,
– zalania wodà z urzàdzeƒ domowych, takich jakich jak
pralki, wirówki, zmywarki na skutek awarii tych urzàdzeƒ,
– cofni´cia si´ wody lub Êcieków z urzàdzeƒ publicznej
sieci kanalizacyjnej,
– zalania wodà lub innym p∏ynem przez osoby trzecie,
– zalania wodà pochodzàcà z opadów atmosferycznych
(np. deszczu albo topniejàcego Êniegu lub gradu).
ZAMEK WIELOZASTAWKOWY to zamek, do którego klucz
posiada w ∏opatce wi´cej ni˝ jedno ˝∏obienie prostopad∏e do
trzonu.
ZAPADANIE SI¢ ZIEMI to obni˝enie poziomu terenu
z powodu zawalenia si´ naturalnych, pustych przestrzeni
w gruncie.

Cz∏onek Zarzàdu
Marcin Kotulski

Prezes Zarzàdu
Piotr Narloch
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