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Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, s¹
integraln¹ czêœci¹ umów ubezpieczenia mieszkañ „przy czynszu”
zawieranych pomiêdzy UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ Spó³ka
Akcyjna, zwanym dalej UNIQA TU S.A., a osobami fizycznymi, oso-
bami prawnymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi nie bê-
d¹cymi osobami prawnymi.

2. Umowê ubezpieczenia mo¿na zawrzeæ tak¿e na cudzy rachunek.

3. Osoba, na rachunek której zawarto umowê ubezpieczenia zwana
jest dalej Ubezpieczonym.

Definicje

§ 2

Dla pojêæ u¿ywanych w niniejszych OWU przyjêto nastêpuj¹ce zna-
czenia:
1) akty terrorystyczne - nielegalne akcje o charakterze przestêpczym,

organizowane indywidualnie lub zbiorowo z pobudek ideologicz-
nych, politycznych, religijnych, ekonomicznych lub socjalnych, skiero-
wane przeciwko interesom politycznym i gospodarczym kraju albo
¿yciu i zdrowiu osób, b¹dŸ przeciwko stosunkom maj¹tkowym osób,
instytucji i podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeñstwu publicz-
nemu, w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludnoœci i dezor-
ganizacji ¿ycia publicznego, b¹dŸ zdezorganizowania pracy insty-
tucji i zak³adów oraz w celu pozbawienia ¿ycia lub zdrowia;

2) budynek - obiekt budowlany (wraz z instalacjami i urz¹dzeniami
technicznymi) trwale zwi¹zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomoc¹ przegród budowlanych, posiadaj¹cy fundamenty i dach;

3) budynek wielomieszkaniowy - budynek wolnostoj¹cy s³u¿¹cy za-
spokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowi¹cy konstrukcyjnie
samodzieln¹ ca³oœæ, w którym wydzielono wiêcej ni¿ dwa lokale
mieszkalne albo co najmniej dwa lokale mieszkalne i lokal u¿ytko-
wy o powierzchni ca³kowitej nie przekraczaj¹cej 40% powierzchni
ca³kowitej budynku;

4) deszcz nawalny - opad deszczu o wspó³czynniku wydajnoœci co
najmniej 4, potwierdzony ekspertyz¹ Instytutu Meteorologii i Go-
spodarki Wodnej; w przypadku braku mo¿liwoœci uzyskania potwier-
dzenia bierze siê pod uwagê stan faktyczny i rozmiar szkód w miej-
scach ich powstania i w bezpoœrednim s¹siedztwie œwiadcz¹ce
wyraŸnie o dzia³aniu deszczu nawalnego;

5) dym - lotny produkt niepe³nego spalania cia³ sta³ych, ciek³ych oraz
gazowych, który nagle wydoby³ siê z palenisk, instalacji i urz¹dzeñ
elektrycznych lub grzewczych znajduj¹cych siê w miejscu ubezpie-
czenia; obejmuje równie¿ szkody spowodowane przez dym po-
wsta³y w wyniku dzia³ania po¿aru;

6) gara¿ - pomieszczenie przeznaczone do przechowywania samo-
chodu:
a) w budynku wielomieszkaniowym - pomieszczenie wyodrêbnio-

ne œcianami,
b) wolnostoj¹cy budynek;
za gara¿ nie uwa¿a siê miejsca parkingowego w gara¿u wielosta-
nowiskowym;

7) grad - opad atmosferyczny w postaci bry³ek lodu;
8) huk ponaddŸwiêkowy - uderzeniowa fala dŸwiêkowa wywo³ana

przez statek powietrzny podczas przekraczania prêdkoœci dŸwiêku;
9) huragan - dzia³anie wiatru o prêdkoœci nie mniejszej ni¿ 17,5 m/s,

potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej;
w przypadku braku mo¿liwoœci uzyskania potwierdzenia bierze siê
pod uwagê stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscach ich powsta-
nia oraz w bezpoœrednim s¹siedztwie, œwiadcz¹ce wyraŸnie o ma-
sowym i niszczycielskim dzia³aniu wiatru;

10)katastrofa budowlana - niezamierzone, gwa³towne zniszczenie
obiektu budowlanego lub jego czêœci, a tak¿e konstrukcyjnych ele-
mentów rusztowañ, elementów urz¹dzeñ formuj¹cych, œcianek szczel-
nych i obudowy wykopów; w rozumieniu prawa budowlanego;

11)koszty akcji ratowniczej - poniesione koszty dzia³añ podjêtych przez
Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego w celu ratowania przedmiotu
ubezpieczenia, zapobie¿enia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmia-
rów, nawet jeœli okaza³y siê dzia³aniami nieskutecznymi, o ile dzia³a-
nia te by³y celowe;

12)koszty postêpowania s¹dowego lub pojednawczego - niezbêd-
ne koszty postêpowania s¹dowego lub pojednawczego w zwi¹zku
ze zg³oszonymi przez poszkodowanego roszczeniami odszkodowaw-
czymi, w tym tak¿e koszty wynagrodzenia jednego adwokata albo
radcy prawnego z tytu³u uczestniczenia w procesie cywilnym;

13)koszty rozbiórki i uprz¹tniêcia pozosta³oœci po szkodzie - ponie-
sione konieczne koszty rozbiórki i uprz¹tniêcia pozosta³oœci po szko-
dzie powsta³ej w wyniku wypadku ubezpieczeniowego;

14) koszty sk³adowania - konieczne koszty sk³adowania mienia, które
nie uleg³o zniszczeniu w wyniku wypadku ubezpieczeniowego,
poniesione w przypadku, gdy nie ma mo¿liwoœci jego w³aœciwego
zabezpieczenia w miejscu ubezpieczenia;

15)koszty usuniêcia przyczyny awarii - koszty poszukiwania i usu-
niêcia przyczyny powstania awarii, rozumianej jako samoistne pêk-
niêcie przewodów i urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych
znajduj¹cych siê wewn¹trz budynku wielomieszkaniowego lub lo-
kalu mieszkalnego objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹;

16)koszty wymiany dokumentów - poniesione koszty obejmuj¹ce
wymianê dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, tablic reje-
stracyjnych, dowodu rejestracyjnego, kart kredytowych i p³atni-
czych utraconych na skutek kradzie¿y z w³amaniem lub rabunku;

17)koszty wymiany lub naprawy zabezpieczeñ - poniesione ko-
nieczne koszty wymiany lub naprawy zabezpieczeñ (w tym zam-
ków) uszkodzonych lub zniszczonych na skutek kradzie¿y z w³ama-
niem;

18)kradzie¿ z w³amaniem - usi³owanie zaboru lub zabór mienia w celu
jego przyw³aszczenia dokonany przez sprawcê z zamkniêtego i za-
bezpieczonego zgodnie z warunkami okreœlonymi w § 6 ust. 3 i 4
lokalu mieszkalnego lub pomieszczenia gospodarczego:
a) po uprzednim usuniêciu zabezpieczenia si³¹ lub przy u¿yciu

narzêdzia, lub
b) po uprzednim otworzeniu zabezpieczenia kluczem podrobio-

nym, dopasowanym lub innym narzêdziem, lub
c) po uprzednim otworzeniu zabezpieczenia kluczem oryginalnym,

który sprawca zdoby³ w wyniku kradzie¿y z w³amaniem z innego
lokalu lub w wyniku rabunku;

19) lawina - gwa³towne zsuwanie lub staczanie po stromym zboczu
górskim le¿¹cego na jego powierzchni materia³u np. œniegu, lodu,
b³ota, ska³ lub kamieni;

20) lokal mieszkalny - samodzielny, wyodrêbniony lokal mieszkalny
w budynku wielomieszkaniowym, s³u¿¹cy do zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych; za lokal mieszkalny uwa¿a siê równie¿ lokal, w któ-
rym do celów prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej wydzielono nie
wiêcej ni¿ 30% powierzchni ca³kowitej lokalu;

21) osuwanie siê ziemi - ruch ziemi na stokach, nie spowodowany
dzia³alnoœci¹ ludzk¹;

22)osoba bliska - osoba zamieszkuj¹ca wspólnie z Ubezpieczonym
i prowadz¹ca z nim wspólnie gospodarstwo domowe; do osób
bliskich zalicza siê: ma³¿onka, konkubinê, konkubenta, rodzeñstwo,
dzieci, dziadków, wnuków, teœciów, ziêciów, synowe, ojczyma, ma-
cochê, pasierba, pasierbicê, osoby pozostaj¹ce w stosunku przy-
sposobienia;

23) osoba trzecia - ka¿da osoba pozostaj¹ca poza stosunkiem ubez-
pieczenia wynikaj¹cym z umowy ubezpieczenia zawartej na pod-
stawie niniejszych OWU; za osobê trzeci¹ uwa¿a siê równie¿ pod-
miot zarz¹dzaj¹cy nieruchomoœci¹, w której znajduje siê lokal miesz-
kalny Ubezpieczonego;

24)pêkanie mrozowe - uszkodzenie spowodowane mrozem, polega-
j¹ce na pêkniêciu znajduj¹cych siê wewn¹trz lokalu mieszkalnego
instalacji wodno - kanalizacyjnych, grzewczych, tryskaczowych,
gaœniczych;

25) pomieszczenia gospodarcze:
a) gara¿e i komórki - bez wzglêdu na ich usytuowanie,
b) piwnice, strychy, suszarnie i pralnie - pomieszczenia zlokalizo-

wane w tym samym budynku wielomieszkaniowym, w którym
znajduje siê ubezpieczony lokal mieszkalny; do pomieszczeñ
gospodarczych nie zalicza siê zabudowanych korytarzy;
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26)pomoc domowa - osoba wykonuj¹ca w miejscu ubezpieczenia
prace w zakresie czynnoœci ¿ycia codziennego w oparciu o umowê
o pracê lub umowê cywilnoprawn¹ zawart¹ w formie pisemnej;

27) powódŸ - zalanie terenów w nastêpstwie podniesienia siê stanu
wody w korytach wód p³yn¹cych lub zbiornikach wód stoj¹cych na
skutek opadów atmosferycznych, topnienia œniegu i lodu, zatorów
lodowych oraz sp³ywu wód po stokach, zboczach górskich i fali-
stych lub podniesienia siê poziomu morskich wód przybrze¿nych;

28) po¿ar - dzia³anie ognia, który przedosta³ siê poza palenisko lub
powsta³ samoistnie bez paleniska i rozszerzy³ siê o w³asnej sile;

29) przepiêcia - gwa³towna zmiana napiêcia w sieci elektrycznej lub
elektronicznej, powoduj¹ca wyst¹pienie napiêcia znacznie prze-
kraczaj¹cego wartoœci dopuszczalne, okreœlone przez producenta
dla danego urz¹dzenia; za przepiêcia uwa¿a siê tak¿e gwa³town¹
zmianê napiêcia w sieci elektrycznej w wyniku wy³adowañ atmos-
ferycznych;

30) rabunek - zabór mienia:
a) przy u¿yciu przemocy fizycznej albo groŸby natychmiastowego

u¿ycia takiej przemocy wobec Ubezpieczonego b¹dŸ osoby
uprawnionej do przechowywania kluczy do zamków, lub

b) przy doprowadzeniu Ubezpieczonego lub osoby uprawnionej
do przechowywania kluczy do stanu nieprzytomnoœci lub bez-
bronnoœci, lub

c) przy u¿yciu podstêpu wobec osób ma³oletnich, niedo³ê¿nych,
bêd¹cych w podesz³ym wieku lub nie w pe³ni sprawnych, o ile
sprawca zosta³ zatrzymany i skazany za ten czyn prawomocnym
wyrokiem s¹du;

31) rekreacyjne uprawianie sportu - uprawianie sportu, które jest
podejmowane dla wypoczynku lub odnowy si³ psychofizycznych;
za rekreacyjne uprawianie sportu nie uwa¿a siê sportu:
a) podejmowanego w drodze rywalizacji dla uzyskania maksy-

malnych wyników sportowych,
b) uprawianego w celach zarobkowych,
c) zwi¹zanego z uczestnictwem w wyczynowych zawodach i kon-

kursach sportowych oraz oficjalnych treningach do tych imprez,
d) rozumianego jako œwiadomych wyczynów sportowych niebez-

piecznych dla zdrowia i ¿ycia;
32)ruchomoœci domowe - bêd¹ce w³asnoœci¹ Ubezpieczonego:

a) urz¹dzenia domowe, sprzêt zmechanizowany, meble, dywany,
wyk³adziny, przedmioty i zapasy gospodarstwa domowego,

b) odzie¿ i inne przedmioty osobistego u¿ytku,
c) sprzêt elektroniczny, audiowizualny, fotograficzny, muzyczny,

komputerowy, aparaty telefoniczne wszelkiego rodzaju,
d) gotówka i inne œrodki p³atnicze - krajowe i zagraniczne (w tym

czeki),
e) papiery wartoœciowe (w tym akcje, obligacje),
f) bi¿uteria, wyroby ze srebra, z³ota, platyny, kamieni szlachet-

nych, monety z³ote i srebrne,
g) rowery, wózki inwalidzkie nie podlegaj¹ce rejestracji, sprzêt

turystyczny, sportowy, rehabilitacyjny, czêœci zamienne do sa-
mochodów, motorowerów lub motocykli,

h) sprzêt ogrodniczy, sprzêt do majsterkowania,
i) urz¹dzenia warsztatów cha³upniczych,
j) w ramach ubezpieczenia ruchomoœci domowych ochron¹ ubez-

pieczeniow¹ objête s¹ równie¿:
(1) materia³y i urz¹dzenia nabyte w celu remontu lub moderni-

zacji lokalu mieszkalnego np. farba, p³ytki ceramiczne, klej,
tapeta, umywalka,

(2) zwierzêta domowe (np. psy, koty, ptaki, ryby w akwariach)
za wyj¹tkiem zwierz¹t utrzymywanych w celach handlowych
lub hodowlanych,

(3) mienie wypo¿yczone - ruchomoœci domowe czasowo znaj-
duj¹ce siê w posiadaniu Ubezpieczonego na podstawie
u¿yczenia lub wypo¿yczenia przez pracodawcê, organiza-
cjê sportow¹, spo³eczn¹, klub, wypo¿yczalniê lub inn¹ jed-
nostkê pod warunkiem, ¿e fakt u¿yczenia lub wypo¿yczenia
zosta³ odpowiednio udokumentowany albo potwierdzony
przez tê jednostkê; nie obejmuje ruchomoœci domowych,
które zosta³y u¿yczone lub wypo¿yczone w ramach prowa-
dzonej dzia³alnoœci gospodarczej;

33)sadza - czarny proszek z³o¿ony z kryszta³ków grafitu powsta³y wsku-
tek niepe³nego spalania lub termicznego rozk³adu zwi¹zków wê-
gla (w tym gazu ziemnego lub wêglowodorów), który nagle wydo-
by³ siê z palenisk, instalacji oraz urz¹dzeñ elektrycznych lub grzew-
czych znajduj¹cych siê w miejscu ubezpieczenia, b¹dŸ powsta³ na
skutek po¿aru;

34) sta³e elementy - elementy zamontowane lub wbudowane na sta³e,
w szczególnoœci:
a) meble wbudowane, obudowy instalacji i grzejników,
b) schody wewnêtrzne, antresole,

c) stolarka okienna i drzwiowa wraz z oszkleniem, zamkniêciami
i urz¹dzeniami zabezpieczaj¹cymi,

d) urz¹dzenia instalacji sygnalizacji alarmowej, klimatyzacyjnej,
e) piece, kominki i inne systemy grzewcze,
f) elementy instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, elek-

trycznych, gazowych,
g) pow³oki malarskie, tynki, wyk³adziny sufitów, œcian, pod³óg, s³upów

trwale zwi¹zanych z pod³o¿em,
h) zewnêtrzne elementy anten satelitarnych umocowane trwale

na œcianie budynku wielomieszkaniowego,
i) sta³e wyposa¿enie:

(1) kuchni (tj. zestawy mebli kuchennych tzw. eurokuchnie, kuch-
nia gazowa, elektryczna, wêglowa, zmywarka, zlewozmy-
wak z bateri¹ i szafk¹ zlewozmywakow¹, instalacja wyci¹-
gowa),

(2) ³azienki i wc (tj. wanna i umywalka z bateriami, miska kloze-
towa z urz¹dzeniem sp³ukuj¹cym, pisuar, os³ony wêz³ów sa-
nitarnych, bidet z bateri¹, brodzik lub inna zabudowa z prysz-
nicem);

35) st³uczenie - przypadkowe rozbicie lub uszkodzenie oszklenia sto-
larki okiennej lub drzwiowej objêtej ochron¹ ubezpieczeniow¹,
niezale¿ne od woli Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego;

36) stopieñ technicznego zu¿ycia - miara utraty wartoœci ubezpie-
czonego mienia, wynikaj¹ca z okresu eksploatacji ubezpieczanego
mienia, trwa³oœci zastosowanych materia³ów, jakoœci wykonanych
robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, sposobu u¿yt-
kowania, prowadzonej gospodarki remontowej;

37) szkoda osobowa - szkoda bêd¹ca nastêpstwem wypadku ubez-
pieczeniowego polegaj¹ca na spowodowaniu œmierci, uszkodze-
niu cia³a lub rozstroju zdrowia;

38) szkoda rzeczowa - szkoda bêd¹ca nastêpstwem wypadku ubez-
pieczeniowego polegaj¹ca na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utra-
cie mienia;

39) œnieg - gwa³towne niszcz¹ce dzia³anie ciê¿aru œniegu lub lodu
bezpoœrednio na ubezpieczone mienie albo powoduj¹ce przewró-
cenie lub zawalenie mienia s¹siedniego na ubezpieczone mienie,
a tak¿e nag³e zalanie ubezpieczonego mienia topniej¹c¹ mas¹
œniegu lub lodu;

40) trzêsienie ziemi - niespowodowane dzia³alnoœci¹ cz³owieka gwa³-
towne wstrz¹sy skorupy ziemskiej wywo³ane przez nieodwracalne
deformacje oœrodka skalnego w g³êbi Ziemi, czemu towarzyszy
naruszenie ci¹g³oœci oœrodka skalnego i emisja fal sejsmicznych;

41) uderzenie pioruna - gwa³towne odprowadzenie ³adunku elek-
trycznego z atmosfery do ziemi bezpoœrednio przez objêty ochron¹
przedmiot ubezpieczenia, pozostawiaj¹ce wyraŸne œlady œwiad-
cz¹ce o jego dzia³aniu w postaci œladów dzia³ania wysokiej tem-
peratury, uszkodzeñ mechanicznych;

42) uderzenie pojazdu mechanicznego - bezpoœrednie uderzenie
w ubezpieczone mienie pojazdu drogowego lub szynowego nie nale-
¿¹cego do Ubezpieczonego i nie bêd¹cego pod jego kontrol¹,
a tak¿e uderzenie czêœci pojazdu lub przewo¿onego nim ³adunku,
powoduj¹ce bezpoœrednie zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczo-
nego mienia, z wy³¹czeniem szkód w pojeŸdzie lub ³adunku;

43)upadek drzew - upadek drzew, konarów lub innych elementów
drzew na ubezpieczone mienie;

44)upadek statku powietrznego - katastrofa b¹dŸ przymusowe l¹do-
wanie obiektu lataj¹cego wyprodukowanego przez cz³owieka,
a tak¿e upadek jego czêœci lub przewo¿onego w nim ³adunku na
ubezpieczone mienie;

45) Ubezpieczaj¹cy - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka orga-
nizacyjna nie bêd¹ca osob¹ prawn¹, zawieraj¹ca umowê ubezpie-
czenia i zobowi¹zana do zap³aty sk³adki ubezpieczeniowej;

46)Ubezpieczony - osoba fizyczna, na rachunek której Ubezpieczaj¹-
cy zawiera umowê ubezpieczenia, posiadaj¹ca tytu³ prawny do
lokalu mieszkalnego:
a) w przypadku ubezpieczenia ruchomoœci domowych, sta³ych ele-

mentów i odpowiedzialnoœci cywilnej (ubezpieczenie wed³ug
wariantu I lub II) - prawo w³asnoœci, w³asnoœciowe spó³dziel-
cze prawo do lokalu mieszkalnego, spó³dzielcze lokatorskie
prawo do lokalu mieszkalnego, umowa u¿yczenia, najmu, dzier-
¿awy,

b) w przypadku ubezpieczenia ruchomoœci domowych, sta³ych ele-
mentów, odpowiedzialnoœci cywilnej i lokalu mieszkalnego
(ubezpieczenie wed³ug wariantu III) - prawo odrêbnej w³asno-
œci lokalu albo spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu miesz-
kalnego;
ochron¹ ubezpieczeniow¹ na prawach Ubezpieczonego objête
s¹ równie¿ jego osoby bliskie;

47) wandalizm - bezprawne, celowe uszkodzenie b¹dŸ zniszczenie
ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie;
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48) wartoœæ nowa - wartoœæ odpowiadaj¹ca kosztom przywrócenia
ubezpieczonego mienia do stanu nowego lecz nie ulepszonego tj.
wartoœæ odpowiadaj¹ca kosztom naprawy lub nabycia (wytworze-
nia) nowego przedmiotu tego samego lub najbardziej zbli¿onego
rodzaju, tej samej lub najbardziej zbli¿onej marki przy uwzglêd-
nieniu œrednich cen obowi¹zuj¹cych na danym terenie oraz kosz-
tów monta¿u i demonta¿u;

49) wartoœæ rzeczywista - wartoœæ nowa mienia pomniejszona o sto-
pieñ technicznego zu¿ycia;

50)wartoœæ rynkowa lokalu mieszkalnego - wartoœæ lokalu miesz-
kalnego ustalona w oparciu o porównanie przeciêtnych cen trans-
akcji kupna/sprzeda¿y lokalu o podobnych parametrach, standar-
dzie wykoñczenia i porównywalnym stanie technicznym do przed-
miotu ubezpieczenia; dokonywanych na lokalnym terenie, w danej
miejscowoœci i dzielnicy miasta;

51)wybuch - gwa³towna zmiana stanu równowagi uk³adu z jednocze-
snym wyzwoleniem siê gazów, py³ów, pary lub cieczy wywo³ane ich
w³aœciwoœci¹ rozprzestrzeniania siê (eksplozja); w odniesieniu do
naczyñ ciœnieniowych i innych podobnych zbiorników warunkiem
uznania szkody za spowodowan¹ wybuchem jest, aby œciany tych
urz¹dzeñ uleg³y rozdarciu w takich rozmiarach, i¿ wskutek ujœcia
gazów, py³ów, pary lub cieczy, nast¹pi³o nag³e wyrównanie ciœnieñ;
za wybuch uwa¿a siê równie¿ implozjê polegaj¹c¹ na uszkodzeniu
zbiornika lub aparatu pró¿niowego przez ciœnienie zewnêtrzne;

52) wypadek ubezpieczeniowy - objête zakresem ubezpieczenia zda-
rzenie powoduj¹ce powstanie szkody osobowej lub rzeczowej, za-
istnia³e w okresie ubezpieczenia; wszystkie szkody bêd¹ce nastêp-
stwem tego samego zdarzenia lub wynikaj¹ce z tej samej przyczyny,
niezale¿nie od liczby poszkodowanych, uwa¿a siê za jeden wypa-
dek ubezpieczeniowy i przyjmuje siê, ¿e mia³y miejsce w chwili wy-
st¹pienia pierwszego zdarzenia;

53)zalanie - dzia³anie na ubezpieczone mienie wody, pary, cieczy lub
innych substancji, które wydosta³y siê w sposób niezamierzony
i niekontrolowany, spowodowane przez:
a) awariê instalacji i urz¹dzeñ wodoci¹gowych, kanalizacyjnych,

centralnego ogrzewania, instalacji gaœniczych, klimatyzacyjnych,
b) awariê sprzêtu AGD (m.in. pralki, wirówki, zmywarki, lodówki),
c) nieumyœlne pozostawienie otwartych zaworów,
d) samoczynne otworzenie siê g³ówek tryskaczowych z innych przy-

czyn ni¿ po¿ar,
e) cofniêcie siê wody lub œcieków z ogólnodostêpnej sieci wodo-

ci¹gowej albo kanalizacyjnej,
f) samoistne tj. niezale¿ne od dzia³añ Ubezpieczonego, osób trze-

cich lub zwierz¹t domowych uszkodzenie akwarium lub ³ó¿ka
wodnego,

g) opady atmosferyczne,
h) osoby trzecie;

54) zamek mechaniczno-elektroniczny - zamek, którego uruchamia-
nie nastêpuje przy zastosowaniu systemu elektronicznego;

55)zamek wielopunktowy - zamek powoduj¹cy ryglowanie skrzyd³a
drzwi w oœcie¿nicy, w kilku odleg³ych od siebie miejscach;

56)zamek wielozastawkowy - zamek, do którego klucz posiada
w ³opatce wiêcej ni¿ jedno ¿³obienie prostopad³e do trzonu;

57)zapadanie siê ziemi - obni¿enie siê terenu z powodu zawalenia siê
naturalnych, pustych przestrzeni w gruncie prowadz¹ce do tworze-
nia zapadliska, powsta³e na skutek zjawisk naturalnych, a nie
w nastêpstwie jakiejkolwiek dzia³alnoœci cz³owieka.

Przedmiot ubezpieczenia

§ 3

1. Przedmiotem ubezpieczenia s¹:
1) znajduj¹ce siê na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

a) lokale mieszkalne, do których Ubezpieczony posiada prawo
odrêbnej w³asnoœci albo spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo
do lokalu mieszkalnego,

b) ruchomoœci domowe znajduj¹ce siê w lokalu mieszkalnym
i pomieszczeniach gospodarczych,

c) sta³e elementy lokalu mieszkalnego i pomieszczeñ gospo-
darczych;

2) odpowiedzialnoœæ cywilna Ubezpieczonego w ¿yciu prywat-
nym.

2. Ruchomoœci domowe wymienione w § 2 pkt 32 lit. c, d, e, f, j ppkt (2)
- objête s¹ ochron¹ ubezpieczeniow¹ wy³¹cznie, gdy znajduj¹ siê
w lokalu mieszkalnym.

3. Sta³e elementy, o których mowa:
1) w § 2 pkt 34 lit. c znajduj¹ce siê w lokalu mieszkalnym objête

s¹ ochron¹ ubezpieczeniow¹ równie¿ od st³uczenia z innych
przyczyn ni¿ okreœlone w § 5 pkt 1 oraz § 6 ust.1 - dotyczy umów
ubezpieczenia zawartych w wariancie II i III,

2) w § 2 pkt 34 lit. h objête s¹ ochron¹ ubezpieczeniow¹ wy³¹cz-
nie od zdarzeñ losowych okreœlonych w § 5 pkt 1.

4. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy miejsca ubezpieczenia wska-
zanego przez Ubezpieczonego w Potwierdzeniu zawarcia umowy
ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia

§ 4

Umowa ubezpieczenia mo¿e byæ zawarta wed³ug jednego z wymie-
nionych w Tabeli 1 wariantów:
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Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeñ losowych

§ 5

W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeñ losowych UNIQA TU S.A.
ponosi odpowiedzialnoœæ za szkody rzeczowe w ubezpieczonym mie-
niu bêd¹ce nastêpstwem:
1) zdarzeñ losowych w postaci: deszczu nawalnego, dymu, gradu, huku

ponaddŸwiêkowego, huraganu, katastrofy budowlanej, lawiny, po-
¿aru, osuwania siê ziemi, powodzi, sadzy, œniegu, trzêsienia ziemi,
uderzenia pioruna, uderzenia pojazdu mechanicznego, upadku stat-
ku powietrznego, wybuchu, zalania, zapadania siê ziemi - wed³ug
umowy ubezpieczenia zawartej w ka¿dym z wariantów;

2) wandalizmu - wed³ug umowy ubezpieczenia zawartej w ka¿dym
z wariantów;

3) przepiêæ - wed³ug umowy ubezpieczenia zawartej w wariancie II
lub III;

4) st³uczenia oszklenia stolarki okiennej i drzwiowej z innych przyczyn
ni¿ zdarzenia losowe okreœlone w pkt 1 - wed³ug umowy ubezpie-
czenia zawartej w wariancie II lub III;

5) pêkania mrozowego - wed³ug umowy ubezpieczenia zawartej
w wariancie III;

6) upadku drzew z innych przyczyn ni¿ zdarzenia losowe okreœlone
w pkt 1 - wed³ug umowy ubezpieczenia zawartej w wariancie III.

Ubezpieczenie od kradzie¿y z w³amaniem lub rabunku

§ 6

1. W ubezpieczeniu od kradzie¿y z w³amaniem lub rabunku UNIQA
TU S.A. ponosi odpowiedzialnoœæ za szkody rzeczowe w ubezpie-
czonym mieniu bêd¹ce nastêpstwem:
1) kradzie¿y z w³amaniem (do lokalu mieszkalnego, pomieszczeñ

gospodarczych);
2) rabunku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialnoœæ za szkody rzeczowe w ubez-
pieczonym mieniu bêd¹ce nastêpstwem kradzie¿y z w³amaniem tylko
wtedy, gdy lokal mieszkalny lub pomieszczenie gospodarcze by³y
prawid³owo zabezpieczone.

3. Lokal mieszkalny i pomieszczenie gospodarcze uwa¿a siê za pra-
wid³owo zabezpieczone, je¿eli spe³nione s¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce
warunki:
1) z zastrze¿eniem ust. 4, wszelkie drzwi zewnêtrzne prowadz¹-

ce do lokalu mieszkalnego s¹ w nale¿ytym stanie technicznym
oraz zamkniête na jeden z podanych ni¿ej rodzajów zabezpie-
czeñ:
a) dwa ró¿ne zamki wielozastawkowe,
b) jeden zamek wielopunktowy,
c) jeden zamek mechaniczno-elektroniczny,
d) co najmniej jeden zamek stanowi¹cy wyposa¿enie drzwi

antyw³amaniowych posiadaj¹cych œwiadectwo kwalifikacji
jakoœci lub inny dokument wydany przez upowa¿nion¹ jed-
nostkê;

2) drzwi prowadz¹ce do gara¿u s¹ pe³ne;
3) drzwi prowadz¹ce do pomieszczeñ gospodarczych s¹ w nale-

¿ytym stanie technicznym oraz zamkniête na jeden zamek wie-
lozastawkowy lub k³ódkê wielozastawkow¹;

4) drzwi balkonowe, drzwi tarasowe, okna wraz z zamkniêciami
znajduj¹ siê w nale¿ytym stanie technicznym i s¹ umocowane,
osadzone i zamkniête w taki sposób, ¿e ich otworzenie z ze-
wn¹trz mo¿e nast¹piæ tylko poprzez wy³amanie lub wywa¿enie
i wymaga u¿ycia si³y lub narzêdzi;

5) w przypadku drzwi dwuskrzyd³owych jedno skrzyd³o musi byæ
unieruchomione przy pomocy zasuwy u góry i u do³u, od we-
wnêtrznej strony lokalu mieszkalnego;

6) w œcianach i stropach nie ma otworów umo¿liwiaj¹cych doko-
nanie zaboru mienia bez w³amania; nie dotyczy to otworów na
kondygnacjach powy¿ej parteru (za wyj¹tkiem drzwi balkono-
wych, tarasowych), je¿eli nie ma do nich dostêpu z po³o¿onych
pod nimi lub obok nich przybudówek, balkonów, tarasów, scho-
dów, drabinek;

7) klucze do zamków lub k³ódek wszystkich drzwi zewnêtrznych
znajduj¹ siê w wy³¹cznym posiadaniu Ubezpieczonego lub osób
uprawnionych do przechowywania kluczy za zgod¹ i wiedz¹
Ubezpieczonego.

4. W przypadku zawarcia ubezpieczenia wed³ug wariantu I lub II na
sumy przekraczaj¹ce 50 000 z³ albo wed³ug wariantu III na sumy
ubezpieczenia przekraczaj¹ce 500 000 z³ - lokal mieszkalny uwa¿a

siê za prawid³owo zabezpieczony, je¿eli spe³nione s¹ warunki okre-
œlone w ust. 3 pkt 2 - 7 oraz wszelkie drzwi zewnêtrzne prowadz¹-
ce do lokalu mieszkalnego s¹ w nale¿ytym stanie technicznym
i zamkniête na co najmniej jeden z podanych w ust. 3 pkt 1 rodza-
jów zabezpieczeñ, przy czym jeden z zamków musi posiadaæ œwia-
dectwo kwalifikacji jakoœci lub inny dokument wydany przez upo-
wa¿nion¹ jednostkê.

Ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej

§ 7

1. W ubezpieczeniu odpowiedzialnoœci cywilnej UNIQA TU S.A. po-
nosi odpowiedzialnoœæ za szkody z wypadków ubezpieczeniowych
zaistnia³ych w okresie ochrony ubezpieczeniowej spe³niaj¹ce ³¹cznie
warunki:
1) do których naprawienia zobowi¹zany jest Ubezpieczony na mocy

obowi¹zuj¹cych przepisów prawa;
2) wyrz¹dzone przez Ubezpieczonego:

a) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
b) osobom trzecim czynem niedozwolonym,
c) wskutek wykonywania czynnoœci ¿ycia prywatnego.

2. Przez czynnoœci ¿ycia prywatnego rozumie siê w szczególnoœci:
1) u¿ytkowanie lokalu mieszkalnego, pomieszczeñ gospodarczych;
2) sprawowanie opieki nad dzieæmi oraz innymi cz³onkami rodziny,

za których czyny Ubezpieczony ponosi odpowiedzialnoœæ
z mocy prawa;

3) u¿ytkowanie roweru, wózka inwalidzkiego, sprzêtu sportowego,
rehabilitacyjnego, ogrodniczego, sprzêtu do majsterkowania;

4) posiadanie zwierz¹t domowych i sprawowanie nad nimi opieki;
5) rekreacyjne uprawianie sportów.

3. Ubezpieczenie obejmuje równie¿ odpowiedzialnoœæ cywiln¹ po-
mocy domowej zgodnie z treœci¹ ust. 1, za szkody bêd¹ce skutkiem
wykonywania czynnoœci na rzecz Ubezpieczonego.

Postanowienia wspólne
Ograniczenia odpowiedzialnoœci

§ 8

1. Niezale¿nie od przyjêtego w umowie wariantu ubezpieczenia
UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody:
1) wyrz¹dzone umyœlnie lub wskutek ra¿¹cego niedbalstwa przez

Ubezpieczonego, chyba ¿e zap³ata odszkodowania z tytu³u
szkód wyrz¹dzonych wskutek ra¿¹cego niedbalstwa odpowia-
da w danych okolicznoœciach wzglêdom s³usznoœci;

2) wyrz¹dzone umyœlnie przez osobê, z któr¹ Ubezpieczony posia-
daj¹cy tytu³ prawny do lokalu mieszkalnego prowadzi wspólne
gospodarstwo domowe;

3) wyrz¹dzone przez Ubezpieczonego, je¿eli by³ on pod wp³y-
wem alkoholu, œrodków odurzaj¹cych, lekarstw lub innych sub-
stancji wy³¹czaj¹cych lub ograniczaj¹cych zdolnoœæ rozpozna-
nia znaczenia czynu lub kierowania swoim postêpowaniem;

4) powsta³e wskutek dzia³añ wojennych, wewnêtrznych zamie-
szek, rewolucji, strajków, sabota¿u, aktów terrorystycznych, de-
monstracji lub innych rozruchów spo³ecznych;

5) zwi¹zane z wp³ywem pól magnetycznych i elektromagnetycz-
nych, promieni laserowych i maserowych, ska¿enia radioaktyw-
nego lub oddzia³ywania energii j¹drowej, promieniowania joni-
zuj¹cego;

6) zwi¹zane z na³o¿eniem kar umownych, grzywien s¹dowych
i administracyjnych oraz innych kar o charakterze pieniê¿nym,
odsetek od tych kar i grzywien.

2. Poza wy³¹czeniami okreœlonymi w ust. 1, UNIQA TU S.A. nie ponosi
odpowiedzialnoœci za szkody w ubezpieczeniu mienia od ognia
i innych zdarzeñ losowych oraz od kradzie¿y z w³amaniem:
1) powsta³e w lokalu mieszkalnym niezamieszka³ym i nieu¿ytko-

wanym nieprzerwanie przez okres co najmniej 60 dni;
2) powsta³e w zwi¹zku z wymian¹, monta¿em, demonta¿em ubez-

pieczonego mienia;
3) powsta³e w wyniku wady ubezpieczonego mienia;
4) powsta³e wskutek zalania wod¹ pochodz¹c¹ z opadów atmos-

ferycznych przez:
a) œciany, balkony, tarasy, loggie, okna, gdy konserwacja tych

elementów nale¿a³a do obowi¹zków Ubezpieczonego,
b) niezabezpieczone albo niezamkniête okna, drzwi lub inne

niezabezpieczone otwory, je¿eli obowi¹zek ich zamkniêcia
lub zabezpieczenia nale¿a³ do Ubezpieczonego;
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5) zaistnia³e na skutek pleœni lub zagrzybienia powsta³ych w wy-
niku:
a) niew³aœciwego wentylowania lokalu mieszkalnego lub po-

mieszczenia gospodarczego;
b) zawilgocenia lokalu mieszkalnego lub pomieszczeñ gospo-

darczych z powodu nieszczelnoœci instalacji wodno-kanali-
zacyjnej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, je¿eli spo-
wodowane zosta³y zaniedbaniem przez Ubezpieczonego
obowi¹zku konserwacji, gdy konserwacja tych elementów
nale¿a³a do obowi¹zków Ubezpieczonego;

6) geologiczne i górnicze w rozumieniu prawa geologicznego
i górniczego;

7) spowodowane wybuchem wszelkich materia³ów wybuchowych
i pirotechnicznych, je¿eli by³y one przechowywane przez Ubez-
pieczonego w miejscach do tego nie przeznaczonych lub nie-
zgodnie z przepisami okreœlaj¹cymi warunki przechowywania
materia³ów wybuchowych i pirotechnicznych;

8) powsta³e wskutek przenikania wód gruntowych;
9) spowodowane powolnym oddzia³ywaniem sadzy lub dymu na

ubezpieczone mienie;
10)spowodowane powolnym oddzia³ywaniem ha³asu, wibracji,

temperatury, gazów, pary, cieczy, wilgoci, py³u, wyciekania, d³u-
gotrwa³ych wstrz¹sów;

11)powsta³e w wyniku u¿ytkowania lokalu mieszkalnego niezgod-
nie z jego przeznaczeniem;

12) powsta³e w lokalu mieszkalnym znajduj¹cym siê w budynkach
wielomieszkaniowych przeznaczonych do rozbiórki;

13) o charakterze defektów estetycznych, polegaj¹ce na pomalo-
waniu (np. graffiti), poplamieniu, zadrapaniu, zmianie barwy
lub odpryœniêciu kawa³ków powierzchni ubezpieczonego mie-
nia i innych drobnych uszkodzeniach, które nie maj¹ wp³ywu na
jego funkcjonalnoœæ;

14) w postaci strat wody;
15)powsta³e wskutek:

a) przepiêæ, chyba ¿e zawarto ubezpieczenie wed³ug warian-
tu II lub III;

b) st³uczenia oszklenia stolarki okiennej lub drzwiowej z in-
nych przyczyn ni¿ okreœlone w § 5 pkt 1 oraz § 6 ust.1, chyba
¿e zawarto ubezpieczenie wed³ug wariantu II lub III;

c) pêkania mrozowego, chyba ¿e zawarto ubezpieczenie we-
d³ug wariantu III;

d) upadku drzew z innych przyczyn ni¿ okreœlone w § 5 pkt 1,
chyba ¿e zawarto ubezpieczenie wed³ug wariantu III.

3. Poza wy³¹czeniami okreœlonymi w ust. 1, UNIQA TU S.A. nie ponosi
odpowiedzialnoœci za szkody w ubezpieczeniu odpowiedzialnoœci
cywilnej:
1) wyrz¹dzone osobom objêtym ochron¹ ubezpieczeniow¹, w tym

szkody wzajemne;
2) wyrz¹dzone umyœlnie lub wskutek ra¿¹cego niedbalstwa przez

pomoc domow¹;
3) wyrz¹dzone przez pomoc domow¹, je¿eli by³a ona pod wp³y-

wem alkoholu, œrodków odurzaj¹cych, lekarstw lub innych sub-
stancji wy³¹czaj¹cych lub ograniczaj¹cych zdolnoœæ rozpozna-
nia znaczenia czynu lub kierowania swoim postêpowaniem;

4) rzeczowe, wyrz¹dzone przez powolne dzia³anie temperatury,
gazów, wód odp³ywowych, pary, wilgoci, dymu, sadzy, py³u,
wyciekanie, wstrz¹sy lub tworzenie siê grzyba;

5) objête systemem obowi¹zkowych ubezpieczeñ odpowiedzial-
noœci cywilnej;

6) powsta³e wskutek czynnoœci wynikaj¹cych z wykonywania za-
wodu lub prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej;

7) powsta³e wskutek uprawiania sportów wyczynowych, powietrz-
nych, motorowych lub myœlistwa;

8) powsta³e w zwi¹zku posiadaniem i u¿ytkowaniem sprzêtu p³y-
waj¹cego;

9) zaistnia³e w wyniku u¿ycia wszelkiego rodzaju broni w rozu-
mieniu ustawy o broni i amunicji;

10)powsta³e wskutek wybuchu materia³ów pirotechnicznych lub
wybuchowych;

11)polegaj¹ce na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie gotówki
lub innych œrodków p³atniczych, bi¿uterii, papierów wartoœcio-
wych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filateli-
stycznych, numizmatycznych i innych nale¿¹cych do osób trze-
cich;

12) powsta³e w mieniu, z którego Ubezpieczony korzysta³ na pod-
stawie umów najmu, dzier¿awy, leasingu, u¿yczenia lub innych
podobnych umów nie przenosz¹cych prawa w³asnoœci;

13) powsta³e wskutek niewykonania lub nienale¿ytego wykonania
jakiejkolwiek umowy;

14) wynikaj¹ce z przeniesienia chorób przez Ubezpieczonego albo
przez zwierzêta domowe nale¿¹ce do niego lub pozostaj¹ce
pod jego opiek¹;

15)wyrz¹dzone przez psy rasy uznawanej za agresywn¹ w oparciu
o obowi¹zuj¹ce przepisy prawne;

16)powsta³e w œrodowisku naturalnym;
17)zwi¹zane z naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków

towarowych lub praw ochronnych na wzory u¿ytkowe lub zdob-
nicze;

18)spowodowane naruszeniem dóbr osobistych;
19)spowodowane naruszeniem ustawy o ochronie danych osobo-

wych.

4. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ nie s¹ objête:
1) ruchomoœci domowe:

a) dokumenty, chyba ¿e zawarto ubezpieczenie wed³ug wariantu
III, gdzie ochrona obejmuje koszty wymiany dokumentów po
kradzie¿y z w³amaniem lub rabunku,

b) akta, rêkopisy, programy komputerowe, zbiory danych,
c) srebro, z³oto, platyna w z³omie i sztabkach, a tak¿e nie opra-

wione kamienie szlachetne i syntetyczne oraz szlachetne
substancje organiczne (per³y, bursztyny, korale) nie stano-
wi¹ce wyrobu u¿ytkowego,

d) trofea myœliwskie, broñ wszelkiego rodzaju,
e) paliwa napêdowe, p³yny ³atwopalne,
f) zbiory, kolekcje, dzie³a sztuki, antyki,
g) wystêpuj¹ce w  iloœciach wskazuj¹cych na ich przeznacze-

nie handlowe,
2) ruchomoœci domowe i sta³e elementy:

a) znajduj¹ce siê na balkonach, tarasach, loggiach,
b) wykorzystywane w celu prowadzenia dzia³alnoœci gospo-

darczej wykonywanej przez Ubezpieczonego.

Zawarcie umowy ubezpieczenia

§ 9

1. Umowê ubezpieczenia zawiera siê na podstawie wniosku Ubez-
pieczaj¹cego.

2. Warunkiem przyst¹pienia do umowy ubezpieczenia jest z³o¿enie
przez Ubezpieczonego wniosku o ubezpieczenie, który powinien
zawieraæ informacje na temat:
1) danych Ubezpieczaj¹cego (nazwa, adres);
2) danych osobowych Ubezpieczonego (imiê i nazwisko, adres,

PESEL);
3) okresu ubezpieczenia;
4) miejsca (lokalizacji) przedmiotu ubezpieczenia;
5) wariantu ubezpieczenia;
6) sumy ubezpieczenia;
7) wysokoœci sk³adki miesiêcznej;
8) statusu prawnego lokalu mieszkalnego;
9) posiadania ochrony ubezpieczeniowej na podstawie umów za-

wartych z innymi ubezpieczycielami w odniesieniu do tego same-
go przedmiotu ubezpieczenia w zakresie tego samego ryzyka.

3. Objêcie ochron¹ ubezpieczeniow¹ UNIQA TU S.A. potwierdza
przez wystawienie dokumentu „Potwierdzenie zawarcia umowy
ubezpieczenia” dla ka¿dego Ubezpieczonego.

4. W Potwierdzeniu zawarcia umowy ubezpieczenia UNIQA TU S.A.
okreœla wysokoœæ sumy ubezpieczenia, wysokoœæ miesiêcznej sk³adki
ubezpieczeniowej, termin jej p³atnoœci, okres ubezpieczenia, wa-
riant ubezpieczenia oraz miejsce (lokalizacjê) przedmiotu ubez-
pieczenia.

Czas trwania umowy ubezpieczenia

§ 10

1. Umowê ubezpieczenia zawiera siê na czas nieokreœlony.

2. Ochrona ubezpieczeniowa wobec Ubezpieczonego rozpoczyna siê
od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po
op³aceniu sk³adki miesiêcznej i trwa przez okres jednego miesi¹ca.
Je¿eli Ubezpieczony przed up³ywem wskazanego okresu ochrony
ubezpieczeniowej (w ci¹gu miesi¹ca) nie z³o¿y rezygnacji, ochrona
ubezpieczeniowa ulega przed³u¿eniu na kolejny miesiêczny okres
ubezpieczenia z zastrze¿eniem ust. 3.
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3. W przypadku, gdy sk³adka za danego Ubezpieczonego nie zosta³a
op³acona w ca³oœci za dany okres ubezpieczenia, to ochrona ubez-
pieczeniowa nie przed³u¿a siê na kolejny miesiêczny okres ubez-
pieczenia.

4. UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialnoœæ za szkody powsta³e
w okresie ubezpieczenia.

5. Umowa ubezpieczenia rozwi¹zuje siê:
1) z dniem odst¹pienia przez Ubezpieczaj¹cego od umowy ubez-

pieczenia;
2) z up³ywem okresu wypowiedzenia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 8 i 10.

6. Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. w stosunku do Ubezpieczo-
nego wygasa:
1) z dniem wyp³aty odszkodowania za szkodê ca³kowit¹ w lokalu

mieszkalnym - w przypadku ubezpieczenia zawartego wed³ug
wariantu III;

2) z dniem utraty przez Ubezpieczonego tytu³u prawnego do objê-
tego ochron¹ lokalu mieszkalnego;

3) z up³ywem miesiêcznego okresu ubezpieczenia z zastrze¿e-
niem ust. 2.

7. Ubezpieczaj¹cy ma prawo odst¹pienia od umowy ubezpieczenia
w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczaj¹cy jest przed-
siêbiorc¹ w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpiecze-
nia. Odst¹pienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczaj¹cego z obo-
wi¹zku zap³acenia sk³adki za okres, w jakim UNIQA TU S.A. udzie-
li³o ochrony ubezpieczeniowej.

8. Niezap³acenie kolejnej sk³adki miesiêcznej w terminie okreœlonym
w umowie ubezpieczenia, powoduje ustanie odpowiedzialnoœci
UNIQA TU S.A., o ile po up³ywie terminu wezwa³o Ubezpieczaj¹-
cego do zap³aty sk³adki z zagro¿eniem, ¿e brak zap³aty w terminie
7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowie-
dzialnoœci, a sk³adka miesiêczna nie zosta³a zap³acona.

9. Umowa ubezpieczenia mo¿e byæ wypowiedziana przez Ubezpie-
czaj¹cego z zachowaniem miesiêcznego okresu wypowiedzenia,
który biegnie od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego na-
stêpuj¹cego po z³o¿eniu wypowiedzenia.

10. W razie ujawnienia okolicznoœci, która poci¹ga za sob¹ istotn¹ zmia-
nê prawdopodobieñstwa wypadku, ka¿da ze stron mo¿e za¿¹daæ
odpowiedniej wysokoœci sk³adki poczynaj¹c od chwili, w której za-
sz³a ta okolicznoœæ, nie wczeœniej jednak ni¿ od pocz¹tku bie¿¹cego

okresu ubezpieczenia. W razie zg³oszenia takiego ¿¹dania druga
strona mo¿e w terminie 14 dni wypowiedzieæ umowê ze skutkiem
natychmiastowym.

11. UNIQA TU S.A. mo¿e wypowiedzieæ umowê ubezpieczenia z za-
chowaniem miesiêcznego okresu ubezpieczenia z wa¿nych powo-
dów, jakimi w rozumieniu niniejszych OWU s¹:
1) podanie do wiadomoœci UNIQA TU S.A. danych niezgodnych

z prawd¹, wp³ywaj¹cych na zwiêkszenie prawdopodobieñstwa
wypadku;

2) ra¿¹ce niedbalstwo w zabezpieczeniu przedmiotu ubezpie-
czenia (dotyczy ubezpieczenia mienia);

3) brak w okresie 21 dni, od daty ¿¹dania przez UNIQA TU S.A.
zmiany wysokoœci sk³adki, o którym mowa w ust. 10, z³o¿enia
przez Ubezpieczonego odpowiedzi na to ¿¹danie.

12. Inne wa¿ne powody wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez
UNIQA TU S.A. musz¹ byæ pod rygorem niewa¿noœci wymienione
w umowie ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia i limity odpowiedzialnoœci

§11

1. Ubezpieczony deklaruje we wniosku o ubezpieczenie sumê ubezpie-
czenia:
1) w przypadku ubezpieczenia wed³ug wariantu I lub II - ³¹cznie

dla ruchomoœci domowych i sta³ych elementów;
2) w przypadku ubezpieczenia wed³ug wariantu III - ³¹cznie dla rucho-

moœci domowych, sta³ych elementów i lokalu mieszkalnego.

2. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczony mo¿e zade-
klarowaæ wy¿sz¹ sumê ubezpieczenia.

3. W przypadku okreœlonym w ust. 2, UNIQA TU S.A. dokonuje po-
nownej oceny ryzyka i po akceptacji nowej sumy ubezpieczenia
ustala nale¿n¹ wysokoœæ sk³adki, o czym informuje Ubezpieczone-
go w formie pisemnej wystawiaj¹c nowe Potwierdzenie zawarcia
umowy ubezpieczenia.

4. Podwy¿szona suma ubezpieczenia obowi¹zuje od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po zap³aceniu przez Ubezpieczonego
sk³adki ustalonej dla tej sumy ubezpieczenia.

5. Suma ubezpieczenia (w tabeli zwana SU) stanowi górn¹ granicê
odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. za wszystkie szkody powsta³e
z jednego wypadku ubezpieczeniowego z zastrze¿eniem limitów
okreœlonych w tabeli 2.
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6. W ubezpieczeniu odpowiedzialnoœci cywilnej suma gwarancyjna
odpowiada:
1) w wariancie I i II - kwocie stanowi¹cej dziesiêciokrotnoœæ sumy

ubezpieczenia wskazanej w Potwierdzeniu zawarcia umowy
ubezpieczenia, lecz nie wiêcej ni¿ 200 000 z³;

2) w wariancie III - 200 000 z³.

7. Suma gwarancyjna, o której mowa w ust. 6, stanowi górn¹ granicê
odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. za wszystkie szkody powsta³e
z jednego wypadku ubezpieczeniowego.

Sk³adka za ubezpieczenie

§ 12

1. Sk³adkê ustala UNIQA TU S.A. na podstawie taryfy sk³adek obo-
wi¹zuj¹cej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, a jej wysokoœæ
zale¿y od:
1) wariantu ubezpieczenia;
2) wysokoœci sumy ubezpieczenia.

2. Sk³adka ubezpieczeniowa p³atna jest miesiêcznie z góry w termi-
nie okreœlonym w Potwierdzeniu zawarcia umowy ubezpieczenia.

3. Sk³adki miesiêczne op³acone przez Ubezpieczonych wraz z imienn¹
list¹ Ubezpieczonych przekazywane s¹ przez Ubezpieczaj¹cego
na rachunek bankowy UNIQA TU S.A. w terminie ustalonym
w umowie ubezpieczenia.

4. Za dzieñ op³acenia sk³adki przez Ubezpieczaj¹cego uwa¿a siê dzieñ
uznania rachunku bankowego UNIQA TU S.A.

Obowi¹zki Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego

§ 13

1. Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony obowi¹zany jest do:
1) podania do wiadomoœci UNIQA TU S.A. wszelkich znanych so-

bie okolicznoœci, o które UNIQA TU S.A. zapytywa³o we wnio-
sku ubezpieczeniowym albo przed zawarciem umowy w innych
pismach;

2) zg³aszania UNIQA TU S.A. w formie pisemnej w czasie trwania
umowy ubezpieczenia, wszelkich zmian w okolicznoœciach, o któ-
rych mowa w pkt. 1 niezw³ocznie po otrzymaniu o nich wiadomoœci;

3) nale¿ytego zabezpieczenia mienia zgodnie z zasadami okre-
œlonymi w § 6 ust. 3 i 4;

4) niezw³ocznej zmiany zamkniêæ w razie zagubienia lub zaginiê-
cia kluczy (tak¿e kluczy zapasowych);

5) utrzymywania miejsca ubezpieczenia w odpowiednim stanie
technicznym oraz do natychmiastowego usuwania usterek
i uszkodzeñ; w szczególnoœci dotyczy to instalacji i urz¹dzeñ;

6) przestrzegania powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów maj¹-
cych na celu zapobieganie powstawaniu szkód, w tym przepi-
sów o ochronie przeciwpo¿arowej.

2. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy zawiera umowê przez przedstawiciela obo-
wi¹zki okreœlone w ust. 1 pkt 1 ci¹¿¹ równie¿ na przedstawicielu
i obejmuj¹ ponadto okolicznoœci jemu znane.

3. UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za skutki okoliczno-
œci, które z naruszeniem ust. 1 pkt 1 i 2 nie zosta³y podane do jego
wiadomoœci. Je¿eli do naruszenia dosz³o z winy umyœlnej w razie
w¹tpliwoœci przyjmuje siê, ¿e wypadek przewidziany umow¹ i jego
nastêpstwa s¹ skutkiem powy¿szych okolicznoœci.

4. W razie zajœcia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczaj¹cy/
Ubezpieczony obowi¹zany jest do:
1) u¿ycia dostêpnych mu œrodków w celu ratowania przedmiotu

ubezpieczenia oraz zapobie¿enia szkodzie lub zmniejszenia jej
rozmiarów;

2) zabezpieczenia mo¿noœci dochodzenia roszczeñ odszkodowaw-
czych wobec osób odpowiedzialnych za szkodê;

3) zawiadomienia o szkodzie:
a) UNIQA TU S.A. w formie pisemnej - niezw³ocznie, nie póŸ-

niej ni¿ w ci¹gu 3 dni roboczych od daty powstania szkody
lub powziêcia o niej wiadomoœci,

b) policji (w przypadku kradzie¿y z w³amaniem, rabunku, utraty
mienia w wyniku zdarzenia losowego lub akcji ratowniczej
oraz w przypadku ka¿dej innej szkody co do której istnieje
podejrzenie, ¿e mog³a powstaæ w wyniku przestêpstwa -
niezw³ocznie, nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 3 dni roboczych od daty
powstania szkody lub powziêcia o niej wiadomoœci;

4) niedokonywania zmian na miejscu i w przedmiocie szkody do
czasu dokonania oglêdzin przez przedstawiciela UNIQA TU S.A.,
chyba ¿e zmiana jest niezbêdna w celu zapobie¿enia powsta-
waniu dalszych szkód; UNIQA TU S.A. nie mo¿e powo³ywaæ siê
na to postanowienie, je¿eli nie rozpoczê³o czynnoœci likwidacyj-
nych w ci¹gu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o powsta-
niu szkody;

5) zezwolenia UNIQA TU S.A. na dokonanie czynnoœci niezbêd-
nych do ustalenia okolicznoœci powstania szkody i wysokoœci
odszkodowania, jak równie¿ do udzielenia potrzebnych w tym
celu wyjaœnieñ oraz przedstawienia dowodów, jakich odpo-
wiednio do stanu rzeczy mo¿na wymagaæ;

6) dostarczenia UNIQA TU S.A.:
a) niezbêdnych dokumentów do ustalenia odszkodowania uza-

sadniaj¹cych roszczenie i wysokoœæ szkody - w ci¹gu 7 dni
od dnia otrzymania pisma od UNIQA TU S.A.,

b) rachunku napraw lub kosztorysu,



8

c) postanowienia o umorzeniu postêpowania przygotowaw-
czego lub postêpowania karnego wszczêtego w sprawie
zg³oszonej szkody b¹dŸ odpisu prawomocnego wyroku -
niezw³ocznie, nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 7 dni od daty ich
otrzymania;

7) niezw³ocznego zawiadomienia UNIQA TU S.A. i policji o po-
wziêciu informacji o przedmiotach skradzionych lub zrabowa-
nych, nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 5 dni roboczych od daty uzyskania
tych informacji.

5. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony umyœlnie lub wskutek ra¿¹cego
niedbalstwa nie zastosowa³ siê do postanowieñ ust. 4 pkt 1, UNIQA
TU S.A. jest wolne od odpowiedzialnoœci za szkody powsta³e z tego
powodu.

6. W razie naruszenia przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego obo-
wi¹zku okreœlonego w ust. 4 pkt 3 lit. a) z winy umyœlnej lub ra¿¹cego
niedbalstwa, UNIQA TU S.A. mo¿e odpowiednio zmniejszyæ odszko-
dowanie z tytu³u szkody w mieniu, je¿eli naruszenie obowi¹zku przy-
czyni³o siê do zwiêkszenia szkody lub uniemo¿liwi³o UNIQA TU S.A.
ustalenie okolicznoœci i skutków wypadku ubezpieczeniowego.

7. Postanowieñ ust. 6 nie stosuje siê w ubezpieczeniu odpowiedzial-
noœci cywilnej.

8. W odniesieniu do ubezpieczeñ mienia w razie naruszenia przez
Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego z winy umyœlnej lub ra¿¹cego
niedbalstwa obowi¹zków okreœlonych w ust. 1 pkt 3-6 oraz ust. 4
pkt 3 lit. b), pkt 4-7, UNIQA TU S.A. mo¿e odmówiæ wyp³aty od-
szkodowania w ca³oœci lub w czêœci, je¿eli mia³o to wp³yw na od-
powiedzialnoœæ UNIQA TU S.A., ustalenie okolicznoœci powstania
szkody, jej rozmiar albo wysokoœæ odszkodowania.

Ustalenie wysokoœci odszkodowania

§ 14

1. Wysokoœæ szkody w mieniu ustala siê:
1) wed³ug udokumentowanej przez Ubezpieczonego wartoœci

przedmiotu szkody; w razie braku takiego udokumentowania -
wed³ug przeciêtnej wartoœci przedmiotów tego samego lub
podobnego rodzaju i gatunku, ustalonej na podstawie œred-
nich cen detalicznych wystêpuj¹cych w handlu;

2) wed³ug cen obowi¹zuj¹cych w dniu ustalania odszkodowania,
z wyj¹tkiem szkód udokumentowanych rachunkiem naprawy.

2. Przy ustalaniu wysokoœci odszkodowania w mieniu przyjmuje siê:
1) dla ruchomoœci domowych:

a) wartoœæ rzeczywist¹ albo koszt naprawy - ubezpieczenie
wed³ug wariantu I,

b) wartoœæ now¹ albo koszt naprawy - ubezpieczenie wed³ug
wariantu II lub III;

2) przy czym w przypadku szkody:
a) w gotówce - przyjmuje siê jej nominaln¹ wartoœæ, a gdy

opiewa na walutê obc¹ - jej nominaln¹ wartoœæ przeliczon¹
na walutê polsk¹ wed³ug kursu œredniego walut obcych
ustalonego przez NBP w dniu ustalania wysokoœci odszko-
dowania,

b) w czekach - przyjmuje siê potwierdzon¹ kwotê zrealizowa-
nego czeku,

c) w kartach p³atniczych - przyjmuje siê potwierdzon¹ kwotê
zrealizowanej transakcji,

d) w akcjach na okaziciela nie dopuszczonych do publicznego
obrotu - przyjmuje siê wartoœæ ksiêgow¹ przypadaj¹c¹ na 1
akcjê na dzieñ sporz¹dzenia bilansu za okres obrachunko-
wy poprzedzaj¹cy powstanie szkody,

e) w obligacjach na okaziciela nie dopuszczonych do publicz-
nego obrotu - przyjmuje siê wartoœæ nominaln¹, z uwzglêd-
nieniem nale¿nego oprocentowania obliczonego na dzieñ
szkody,

f) w przedmiotach ze srebra, z³ota, platyny, kamieniach szla-
chetnych oraz bi¿uterii - przyjmuje siê cenê ich zakupu lub
koszt wytworzenia,

g) w monetach z³otych i srebrnych - przyjmuje siê wartoœæ z³o-
mu, chyba ¿e monety te stanowi¹ prawny œrodek p³atniczy,
a ich nominalna wartoœæ jest wy¿sza od wartoœci z³omu,
przyjmuje siê wtedy wartoœæ nominaln¹ tych monet,

h) w zwierzêtach - przyjmuje siê przeciêtn¹ wartoœæ zwierzê-
cia tej samej rasy, tego samego gatunku, ustalona na pod-
stawie cen wystêpuj¹cych w handlu w dniu powstania szkody,
powiêkszona o ewentualne koszty uœpienia z koniecznoœci;

3) dla zamków, k³ódek, elementów instalacji sygnalizacji alarmo-
wych - wartoœæ now¹ albo koszt naprawy;

4) dla sta³ych elementów:
a) wartoœæ rzeczywist¹, przy czym w odniesieniu do pow³ok

malarskich nie odlicza siê stopnia technicznego zu¿ycia, albo
koszt naprawy - ubezpieczenie wed³ug wariantu I,

b) wartoœæ now¹ albo koszt naprawy - ubezpieczenie wed³ug
wariantu II lub III;

5) dla lokalu mieszkalnego:
a) w przypadku szkody ca³kowitej tj. w przypadku, gdy przy-

wrócenie do stanu przed wyst¹pieniem wypadku ubezpie-
czeniowego wymaga poniesienia nak³adów finansowych
w wysokoœci co najmniej 70% aktualnej wartoœci - wed³ug
wartoœci rynkowej,

b) w pozosta³ych przypadkach - wed³ug wartoœci rzeczywistej
tj. wed³ug wartoœci odpowiadaj¹cej kosztom naprawy lub
odbudowy okreœlonej zgodnie z zasadami kalkulacji i ustala-
nia cen robót budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych,
stosowanych w budownictwie z uwzglêdnieniem dotychcza-
sowej konstrukcji, wymiarów i standardu wykoñczenia, przy
zastosowaniu takich samych lub najbardziej zbli¿onych ma-
teria³ów; pomniejszone o stopieñ technicznego zu¿ycia.

3. Podstawê ustalenia wysokoœci odszkodowania, okreœlonej wed³ug
ust. 2, stanowi:
1) protokó³ szkody zawieraj¹cy opis stanu faktycznego szkody

i okolicznoœci jej powstania sporz¹dzony na miejscu szkody przez
przedstawiciela UNIQA TU S.A. przy wspó³udziale Ubezpie-
czonego lub

2) rachunek strat sporz¹dzony przez Ubezpieczonego, który pod-
lega weryfikacji przez UNIQA TU S.A. co do zakresu robót, cen,
materia³ów, stawek robocizny, wysokoœci wskaŸników narzu-
tów i pozosta³ych sk³adników kosztowych.

§ 15

1. Przy ustalaniu wysokoœci odszkodowania nie uwzglêdnia siê:
1) kosztów zwi¹zanych z modernizacj¹ lub ulepszeniem przed-

miotu szkody;
2) kosztów wynikaj¹cych z braku czêœci zamiennych lub materia-

³ów potrzebnych do przywrócenia przedmiotu szkody do stanu
przed szkod¹;

3) wartoœci naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej, amatorskiej
emocjonalnej przedmiotu szkody.

2. Przy ustalaniu wysokoœci odszkodowania w przedmiocie nale¿¹-
cym do jednej ca³oœci lub kompletu, uwzglêdnia siê ubytek warto-
œci, jakiemu uleg³y pozosta³e, nieuszkodzone lub nieutracone przed-
mioty wchodz¹ce w sk³ad tej ca³oœci (kompletu), pod warunkiem,
¿e nie ma mo¿liwoœci rekonstrukcji ca³oœci lub czêœci przez zakup,
dorobienie lub uzupe³nienie w jakikolwiek inny sposób.

3. Koszty naprawy:
1) nie mog¹ przekroczyæ wartoœci rzeczywistej przedmiotu szkody;
2) powinny byæ udokumentowane odpowiednim rachunkiem lub kosz-

torysem przed³o¿onym niezw³ocznie po dokonaniu naprawy.

4. Za zgod¹ Ubezpieczonego lub w razie braku wspó³dzia³ania ze
strony Ubezpieczonego, UNIQA TU S.A. mo¿e dokonaæ ustalenia
wysokoœci odszkodowania samodzielnie na podstawie w³asnych
cenników i kalkulacji.

§ 16

1. Odszkodowanie ustala siê w kwocie odpowiadaj¹cej wysokoœci szko-
dy, nie wy¿szej ni¿ suma ubezpieczenia, z zastrze¿eniem postano-
wieñ zawartych w § 11 ust. 5; a w przypadku szkód z odpowiedzial-
noœci cywilnej - z zastrze¿eniem postanowienia § 11 ust. 6.

2. Jeœli okreœlona w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia prze-
wy¿sza wartoœæ ubezpieczeniow¹ (nadubezpieczenie) mienia,
UNIQA TU S.A. wyp³aca odszkodowanie nie wy¿sze ni¿ poniesiona
szkoda.

3. Od ustalonej wysokoœci szkody potr¹ca siê wartoœæ pozosta³oœci,
które mog¹ byæ przeznaczone do dalszego u¿ytku, przeróbki lub
naprawy.

4. UNIQA TU S.A. zastrzega sobie prawo potr¹cenia z kwoty przy-
znanego odszkodowania nale¿nych a nie op³aconych sk³adek mie-
siêcznych za okres ponoszenia odpowiedzialnoœci.
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Wyp³ata odszkodowania

§ 17

1. UNIQA TU S.A. wyp³aca odszkodowanie na podstawie uznania
roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia, w³asnych usta-
leñ dokonanych w procesie likwidacji szkody, zawartej z nim ugody
lub prawomocnego orzeczenia s¹du.

2. UNIQA TU S.A. zobowi¹zane jest wyp³aciæ odszkodowanie w ter-
minie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku ubez-
pieczeniowym.

3. Gdyby w terminie okreœlonym w ust. 2 wyjaœnienie okolicznoœci ko-
niecznych dla ustalenia odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. albo
wysokoœci odszkodowania okaza³o siê niemo¿liwe, odszkodowanie
wyp³aca siê w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu
nale¿ytej starannoœci wyjaœnienie tych okolicznoœci by³o mo¿liwe.
Jednak¿e w terminie wskazanym w ust. 2 UNIQA TU S.A. zawiada-
mia pisemnie osobê zg³aszaj¹c¹ roszczenie o przyczynach niemo¿-
noœci zaspokojenia jej roszczeñ w ca³oœci lub w czêœci oraz wyp³aca
bezsporn¹ czêœæ odszkodowania.

4. UNIQA TU S.A. powiadamia w formie pisemnej poszkodowanego,
Ubezpieczonego i Ubezpieczaj¹cego o wysokoœci przyznanego
odszkodowania.

5. Je¿eli odszkodowanie nie przys³uguje lub przys³uguje w innej wy-
sokoœci ni¿ okreœlona w zg³oszonym roszczeniu, UNIQA TU S.A.
informuje o tym pisemnie osobê wystêpuj¹c¹ z roszczeniem, wska-
zuj¹c na okolicznoœci oraz na podstawê prawn¹ uzasadniaj¹c¹ ca³-
kowit¹ lub czêœciow¹ odmowê wyp³aty odszkodowania.

6. Je¿eli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest
ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub wiêcej ubezpie-
czycieli na sumy, które ³¹cznie przewy¿szaj¹ jego wartoœæ ubezpie-
czeniow¹, Ubezpieczony nie mo¿e ¿¹daæ odszkodowania przeno-
sz¹cego wysokoœæ szkody. Miêdzy ubezpieczycielami ka¿dy z nich
odpowiada w takim stosunku, w jakim przyjêta przez niego suma
ubezpieczenia pozostaje do ³¹cznych sum wynikaj¹cych z podwój-
nego lub wielokrotnego ubezpieczenia.

7. Je¿eli w którejkolwiek z umów ubezpieczenia, o jakich mowa w ust.
6, uzgodniono, ¿e suma wyp³acona przez ubezpieczyciela z tytu³u
ubezpieczenia mo¿e byæ wy¿sza od poniesionej szkody, zap³aty
odszkodowania w czêœci przenosz¹cej wysokoœæ szkody Ubezpie-
czony mo¿e ¿¹daæ tylko od tego ubezpieczyciela. W takim przy-
padku dla okreœlenia odpowiedzialnoœci miêdzy ubezpieczyciela-
mi nale¿y przyj¹æ, ¿e w ubezpieczeniu, o którym mowa w niniej-
szym paragrafie, suma ubezpieczenia równa jest wartoœci ubez-
pieczeniowej.

8. W razie odzyskania mienia po wyp³acie odszkodowania - Ubezpie-
czony zobowi¹zany jest niezw³ocznie zwróciæ UNIQA TU S.A. wy-
p³acone odszkodowanie lub odpowiedni¹ jego czêœæ albo na ¿¹da-
nie UNIQA TU S.A. nieodp³atnie przenieœæ na jego rzecz w³asnoœæ
tego mienia.

Roszczenia regresowe

§ 18

1. Z dniem wyp³aty odszkodowania przez UNIQA TU S.A. roszczenie
Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szko-
dê przechodzi z mocy prawa na UNIQA TU S.A. do wysokoœci zap³a-
conego odszkodowania. Je¿eli UNIQA TU S.A. pokry³a tylko czêœæ
szkody, Ubezpieczonemu przys³uguje, co do pozosta³ej czêœci pierw-
szeñstwo zaspokojenia przed roszczeniami UNIQA TU S.A.

2. Nie przechodz¹ na UNIQA TU S.A. roszczenia Ubezpieczonego prze-
ciwko osobom, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym
gospodarstwie domowym, chyba ¿e sprawca wyrz¹dzi³ szkodê
umyœlnie.

3. Je¿eli Ubezpieczony bez zgody UNIQA TU S.A. zrzek³ siê roszczenia
przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodê - UNIQA TU S.A.
mo¿e odmówiæ wyp³aty odszkodowania lub je zmniejszyæ. Je¿eli zrze-
czenie siê lub ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione po wyp³acie
odszkodowania UNIQA TU S.A. mo¿e za¿¹daæ od Ubezpieczonego
zwrotu ca³oœci lub czêœci wyp³aconego odszkodowania.

Zawiadomienia i oœwiadczenia

§ 19

1. Wszystkie zawiadomienia i oœwiadczenia maj¹ce zwi¹zek z umow¹
ubezpieczenia powinny byæ sk³adane w formie pisemnej pod rygo-
rem niewa¿noœci za pokwitowaniem przyjêcia lub przesy³ane listem
poleconym.

2. Je¿eli którakolwiek ze stron umowy ubezpieczenia zmieni³a adres
nie powiadamiaj¹c o tym drugiej strony, to korespondencjê skiero-
wan¹ na ostatni przed zmian¹ adres znany drugiej stronie uwa¿a
siê za dorêczon¹.

Skargi i za¿alenia

§ 20

1. Ubezpieczaj¹cemu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu z umowy
ubezpieczenia przys³uguje prawo zg³aszania do Centrali UNIQA
TU S.A. skarg i za¿aleñ na zaniedbania lub nienale¿yte wykonywa-
nie obowi¹zków przez osoby lub jednostki dzia³aj¹ce w imieniu i na
rzecz UNIQA TU S.A.

2. Centrala UNIQA TU S.A. jest zobowi¹zana rozpatrzyæ skargê lub
za¿alenie bez zbêdnej zw³oki, nie póŸniej jednak ni¿ w terminie 30
dni od daty jej  wp³ywu do UNIQA TU S.A., informuj¹c skar¿¹cego
o sposobie za³atwienia sprawy, z podaniem uzasadnienia faktycz-
nego i prawnego.

Postanowienia koñcowe

§ 21

1. W porozumieniu z Ubezpieczaj¹cym mog¹ byæ stosowane w umo-
wie ubezpieczenia warunki dodatkowe lub odmienne od przyjê-
tych w niniejszych OWU.

2. Wszelkie odstêpstwa od niniejszych OWU musz¹ byæ pod rygorem
niewa¿noœci wymienione w dokumencie ubezpieczenia.

§ 22

1. Prawem w³aœciwym dla umowy ubezpieczenia zawartej na pod-
stawie niniejszych OWU jest prawo polskie.

2. Powództwo o roszczenia wynikaj¹ce z umowy ubezpieczenia mo¿-
na wytoczyæ albo wed³ug przepisów o w³aœciwoœci ogólnej, albo
przed s¹d w³aœciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubez-
pieczonego, Ubezpieczaj¹cego lub uprawnionego z umowy ubez-
pieczenia.

§ 23

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU maj¹ zastoso-
wanie przepisy powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa, w tym ko-
deksu cywilnego i Ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej.

2. Niniejsze OWU mieszkañ przy „czynszu” zosta³y zatwierdzone
Uchwa³¹ Zarz¹du UNIQA TU S.A. Nr 111/2010 z dnia 22 lipca
2010 r. i maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych
od dnia 1 wrzeœnia 2010 r.
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