
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 

UBEZPIECZENIE DOMU LUB MIESZKANIA - ATUTY PRODUKTU    
 

 
1. ASSISTANCE MEDYCZNY – 14 ŚWIADCZEŃ 

Świadczenia medyczne są dostępne na terenie całego kraju 
zarówno dla Ubezpieczonego jak wszystkich, z którymi 
zamieszkuje – zarówno w przypadku choroby jak i 
nieszczęśliwego wypadku. W zakresie ubezpieczenia są między 
innymi – wizyta domowa lekarza, pielęgniarki, dostawa leków, 
badania diagnostyczne, organizacja rehabilitacji i wiele innych. 
 

2. FOTOWOLTAIKA NA DACHU - BEZ DODATKOWEJ SKAŁDKI 
Elementy zewnętrzne domu lub mieszkania są ubezpieczone w 
ramach elementów stałych – mogą być chronione nie tylko od 
zdarzeń losowych, ale także od wszystkich ryzyk w tym od 
kradzieży z włamaniem. 
 

3. DRONY, JAZDA KONNA, SPORTY MOTOROWODNE, 
WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU - W OC PLUS 
W ramach wariantu OC PLUS oferujemy dodatkowa ochronę za 
szkody powstałe w związku z: 

• posiadaniem i korzystaniem ze sprzętu latającego dla 

własnego, niekomercyjnego użytku, o masie startowej nie 

przekraczającej 5 kg; 

• posiadaniem i korzystaniem ze sprzętu pływającego dla 

własnego użytku (np. łodzie motorowe, skutery wodne, 

żaglówki) pod warunkiem posiadania wymaganych 

uprawnień do korzystania z tego sprzętu,  

• jazdą konną,  

• wyczynowym uprawianiem sportów w ramach sekcji, 
klubów lub organizacji sportowych. 
 

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ 
NAJEMCĘ LUB LOKATORA NA POLISIE WŁASCICIELA 
Decydując się na ubezpieczenie OC Lokatora w życiu prywatnym 
mamy gwarancje, iż obejmuje ono swoim zakresem szkody 
wyrządzone przez osoby wynajmujące od Ubezpieczonego dom 
lub mieszkanie. Zakres odpowiedzialności dotyczy szkód 
wyrządzonych osobom trzecim przez najemców w związku z 
użytkowaniem miejsca ubezpieczenia (np. najemca zapomina 
zakręcić kran). 
 

5. SZKODY WYRZADZONE PRZEZ NAJEMCĘ LUB LOKATORA W 
MIENIU WŁAŚCICIELA 
W ramach ubezpieczenia OC Lokatora odpowiadamy także za 
szkody takie jak pożar, wybuch czy zalanie - wyrządzone przez 
najemcę właścicielowi.  
 

6. DEWASTACJA DO WYSOKOŚCI SUMY UBEZPIECZENIA 
Mienie objęte ubezpieczeniem w ramach ryzyka dewastacji 
chronione jest do wysokości sumy ubezpieczenia (bez limitu 
odpowiedzialności). 
 

7. USZKODZONE ZABEZPIECZENIA – OCHRONA W RAMACH 
KRADZIEZY Z WŁAMANIEM  
W przypadku gdy doszłoby do szkody kradzieżowej z 
włamaniem odpowiadamy nie tylko za skradzione mienie, ale 
także za zniszczone zabezpieczenia – np. uszkodzone zamki, 
drzwi, okna, monitoring, instalację alarmową itp.  

8. SZKODY SPOWODOWANE MROZEM 
W ramach odpowiedzialności za szkody mrozowe odpowiadamy 

za popękane rury i urządzenia wodne, a także za zalanie 

spowodowane zamarzaniem i rozmarzaniem wody i innych 

cieczy w urządzeniach i instalacjach znajdujących się wewnątrz 

domu lub mieszkania. W wariancie All Risk odpowiadamy 

również za spowodowane mrozem pęknięcie elementów 

konstrukcyjnych oraz instalacji zewnętrznych znajdujących się 

na terenie posesji domu jednorodzinnego. 

 
9. GRAFFITI (wariant All Risk) 

Ryzyko to obejmuje odpowiedzialność za napisy, rysunki, 
malunki, symbole lub inne znaki graficzne umieszczane wbrew 
woli Ubezpieczonego na elementach zewnętrznych 
ubezpieczonych budynków lub obiektów małej architektury, a 
także ich zabrudzenie farbą lub inną substancją barwiącą. 
 

10. ROŚLINNOŚĆ OGRODOWA (wariant All Risk) 
W ramach ubezpieczenia roślinności ogrodowej chronimy 
drzewa i krzewy zasadzone w gruncie na posesji od wszelkich 
nagłych i niespodziewanych zdarzeń w tym także od kradzieży.  
 

11. RZECZY OSOBISTE GOŚCI  
Ubezpieczenie ruchomości domowych obejmuje przedmioty 
należące również do osób czasowo odwiedzających naszego 
Ubezpieczonego np. laptop, telefon komórkowy, odzież, 
dokumenty. Co ważne rzeczy osobiste są ubezpieczone także od 
ryzyka kradzieży z włamaniem jeżeli ruchomości 
Ubezpieczonego chronione są w tym samym zakresie. 
 

12. MIENIE DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
Definicja ruchomości domowych została rozszerzona o 
przedmioty wykorzystywane do działalności gospodarczej lub 
zarobkowej prowadzonej w miejscu ubezpieczenia np. laptop, 
drukarka, telefon. 
 

13. SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZĘTA BEZ LIMITU 
ODPOWIEDZIALNOŚCI (wariant All Risk) 
Ubezpieczenie obejmuje szkody w mieniu Ubezpieczonego 
wyrządzone przez jego własne zwierzęta jak również zwierzęta 
dzikie – np. kuny, dziki czy dzięcioły.  
 

14. BAGAZ W PODRÓŻY  
Niezależnie od wariantu ochroną objęte są bagaże podróżne 
Ubezpieczonych na terenie Polski takie jak np.: telefon 
komórkowy, laptop, tablet, sprzęt audio-video, aparat 
fotograficzny czy dokumenty. Warunkiem ubezpieczenia bagażu 
podróżnego jest ubezpieczenie ruchomości od zdarzeń 
losowych lub wszystkich ryzyk oraz od kradzieży na sumę 
ubezpieczenia nie mniejszą niż 20 tys. zł. 
 

15. RAŻĄCE NIEDBALSTWO (zarówno w ubezpieczeniu mienia w 
wariancie All Risk jak i odpowiedzialności cywilnej) 
Gwarancja odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 
Ubezpieczonego np.: pożar na skutek pozostawienia bez 
nadzoru urządzeń grzewczych (np. żelazka), naczyń na kuchence 

 
 

 



gazowej (np. czajnika) lub też pożar w wyniku pozostawienia 
bez nadzoru niewygaszonego kominka. 
 

16. KOSZTY UTRATY CZYNSZU 
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela pokrywa także koszty utraty 
czynszu przez wynajmującego gdy w skutek zniszczenia lub 
uszkodzenia domu lub mieszkania przeznaczonego na wynajem 
nie nadaje się ono do dalszego zamieszkania. 
 

17. ZALANIE – OTWARTE KRANY 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również zalanie domu lub 
mieszkania wskutek pozostawienia otwartych kranów podczas 
przerwy w dopływie wody. 
 

18. WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA 
Ubezpieczenie ruchomości domowych zawierane jest zawsze w 
wartości odtworzeniowej, która przy szkodzie nie przewiduje 
potrącania zużycia technicznego bez względu na wiek mienia. 
Ubezpieczenie lokalu mieszkalnego zawierane jest w wartości 
rynkowej natomiast w przypadku szkody częściowej wypłacane 
jest według wartości odtworzeniowej. Tylko ubezpieczenie 
domów jednorodzinnych i stałych elementów w starszych niż 60 
lat jest szacowane wg wartości rzeczywistej. Jeśli w budynkach 
starszych niż 60 lat został przeprowadzony remont to wszystkie 
wymienione w trakcie remontu elementy są szacowane wg 
wartości odtworzeniowej.  
 

19. LOKAL ZASTĘPCZY  
W ramach Ubezpieczenia Assistance Ubezpieczyciel pokryje 
koszty wynajmu lokalu zastępczego w sytuacji gdy w skutek 
poważnej szkody dom lub mieszkanie nie nadaje się do dalszego 
zamieszkiwania. 
 

20. ASSISTANCE DOMOWY – BRAK LIMITU WIEKU 
Niezależnie od wybranego wariantu ochrona Assistance 
obejmuje: 

• naprawę urządzeń gospodarstwa domowego np. naprawę 
lodówki, pralki, zmywarki czy telewizora czy komputera 
stacjonarnego z monitorem w przypadku ich awarii – bez 
względu na wiek sprzętu a także to czy jest on jeszcze na 
gwarancji, 

• awaryjne otwarcie drzwi mieszkania lub domu w przypadku 
zatrząśnięcia lub uszkodzenia drzwi lub zamków, 

• interwencję hydraulika w przypadku np. pękniętej rury w 
domu 

• Assistance katastroficzny – lokal zastępczy, transport osób i 
mienia, dozór w miejscu ubezpieczenia. 

 
21. ALL RISK – DODATKOWE RYZYKA W ZAKRESIE (BEZ OPŁATY 

SKŁADKI) 
Ubezpieczenie All Risk zawiera w standardzie dodatkowe ryzyka 
i ochronę np. przepięcia, stłuczenia, graffiti, przedmioty 
wartościowe, kradzież zwykłą, rażące niedbalstwo, dewastację, 
szkody spowodowane mrozem, bagaż w podróży, Assistance 
domowy i medyczny oraz wiele innych – bez konieczności 
dopłacania. 
 
 

 
22. OCHRONA MIENIA W TRAKCIE PRZEPROWADZKI 

Ochroną objęte jest mienie w trakcie przeprowadzki (zarówno 
w poprzednim jak i docelowym miejscu) w zakresie tych samych 
ryzyk co ruchomości w dotychczasowym miejscu ubezpieczenia.  
 

23. UDERZENIE POJAZDU  
Ochrona obejmuje m.in.: uderzenie pojazdem kierowanym 
przez samego Ubezpieczonego lub osobę trzecią np. w 
ogrodzenie, bramę garażową, a nawet rowery znajdujące się w 
garażu. 
 

24. KOSZTY POSZUKIWANIA ZWIERZĄT DOMOWYCH 
Ubezpieczyciel zwraca koszty poszukiwania zwierząt domowych 
na terenie Polski - wydruków materiałów ogłoszeniowych oraz 
publikacji ogłoszeń w prasie lub mediach. 
 

25. PRZEPIĘCIA – nie tylko od pioruna... 
W ramach ryzyka przepięcia – odpowiedzialność za wszelkiego 
rodzaju nagłe skoki napięcia w sieci elektrycznej, bez względu 
na przyczynę ich powstania. 
 

26. POSZUKIWANIE PRZYCZYNY SZKODY  
W przypadku szkody wypłacamy odszkodowanie także za koszty 
ustalenia tego co było przyczyną powstania szkody, w tym 
koszty robocizny oraz materiałów służących do usunięcia jej 
przyczyny. 
 

27. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZEŚLIWYCH WYPADKÓW 
Ustalamy uszczerbek na zdrowiu zgodnie z tabelą ZUS. 
 

28. ODPOWIEDZIALNOŚĆ W OC ZA URZĄDZENIA TRATNSPORTU 
OSOBISTEGO (UTO) 
Miedzy innymi: rowery, deskorolki, łyżworolki, rolki, monocykle, 
hulajnogi (wszystkie wymienione także z napędem 
elektrycznym do 350 W) a także segway’e. 
 

29. UBEZPIECZENIE POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH – NIE TYLKO 
PRZYNALEZNYCH 
W ramach ubezpieczenia murów odpowiadamy nie tylko za 
pomieszczenia przynależne, ale także za pomieszczenia 
gospodarcze które są własnością Ubezpieczanego (np. piwnica, 
która nie jest wpisana do aktu własności mieszkania). 
 

30. KRADZIEZ ZWYKŁA (wariant All Risk) 
Odpowiadamy za kradzież mienia znajdującego się na 
ogrodzonej posesji domu jednorodzinnego, tarasie i balkonie, a 
także kradzież roślinności ogrodowej, elementów zewnętrznych 
budynków niemieszkalnych lub obiektów małej architektury. 
 

31. KOSZTY UTRATY WODY LUB GAZU 
Jeśli doszło do szkody (np. pękł wężyk lub rura) odpowiadamy 
nie tylko za zalanie ale także za koszty utraty wody lub gazu. 
 

32. FOTOWOLTAIKA NA POSESJI 
Jest chroniona w zakresie obiektów małej architektury na 
posesji (zdarzenia losowe), a wariancie All Risk od wszystkich 
ryzyk w tym także od kradzieży zwykłej.  

 

 

 

 

 

 
Ważne! W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się ze swoim agentem!   


