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Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) AIG Europe Limited zarejestrowana w Anglii i Walii
pod numerem: 01486260 siedziba główna: The AIG Building, 58 Fenchurch St, Londyn EC3M 4AB, Wielka Brytania reprezentowana przez AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000436014, NIP 107-00-23-828, siedziba główna: ul. Marszałkowska 111,
00-102 Warszawa, zwany dalej „Ubezpieczycielem”, w zakresie działania swego przedsiębiorstwa udziela ochrony
ubezpieczeniowej w zakresie kosztów szkód powstałych na ruchomościach Ubezpieczonych Kredytobiorców Sygma Bank
zgodnie z Umową grupowego ubezpieczenia zawartą w dniu 11/06/2010 r. z Sygma Bank Polska S.A., zwany dalej
„Ubezpieczającym” lub „Sygma Bank”. Umowa ta będzie dalej zwana „Umową ubezpieczenia”.

1. DEFINICJE

W niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenie oraz Certyfikacie Ubezpieczenia poniższe terminy pisane wielką literą
mają następujące znaczenie:
CERTYFIKAT UBEZPIECZENIA
To dokument wystawiony Głównej Osobie Ubezpieczonej przez Ubezpieczyciela, potwierdzający fakt przystąpienia przez
nią do Umowy ubezpieczenia.
DEKLARACJA
Złożone Ubezpieczającemu oświadczenie woli Kredytobiorcy, na mocy którego Kredytobiorca wyraża zgodę na objęcie
ochroną ubezpieczeniową z tytułu Umowy ubezpieczenia i na obciążanie rachunku kredytowego w Sygma Banku wartością
Opłaty ubezpieczeniowej. Deklaracja może być złożona w formie ustalonej przez Ubezpieczyciela i Ubezpieczającego.
DZIECKO LUB DZIECI
Dziecko Osoby Ubezpieczonej lub jej Partnera, w tym dzieci adoptowane, w wieku do 18 lat lub, w przypadku odbywania
przez nie nauki w trybie dziennym, do 25 lat, zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym z Główną Osobą
Ubezpieczoną.
GŁÓWNA OSOBA UBEZPIECZONA
To osoba w wieku przynajmniej 18 lat, która zawarła z Sygma Bankiem Umowę kredytową, oraz która zdecydowała się
przystąpić do grupowej Umowy ubezpieczenia zawartej przez Sygma Bank z AIG, i której nazwisko widnieje na Certyfikacie Ubezpieczenia.
KARTA KREDYTOWA
Karta kredytowa wydana Kredytobiorcy przez Ubezpieczającego na podstawie Umowy o kartę kredytową.
KREDYTOBIORCA
Osoba, która zawarła z Ubezpieczającym Umowę o kartę kredytową, określona w Umowie kredytowej, jako Kredytobiorca
Główny (Kredytobiorca 1)
NIERUCHOMOŚĆ
Ubezpieczona nieruchomość oznacza mieszkanie bądź dom, znajdujące się pod adresem umieszczonym na Certyfikacie
Ubezpieczenia, wykorzystywane wyłącznie dla celów mieszkaniowych, we wnętrzu którego znajduje się ubezpieczone
Wyposażenie.
OPŁATA UBEZPIECZENIOWA
Miesięczne obciążenie Państwa rachunku kredytowego w Sygma Banku umożliwiające objęcie ochroną w kolejnym miesiącu
kalendarzowym. Opłata pobierana jest automatycznie z Państwa rachunku przez Sygma Bank. Wysokość Opłaty określona
jest w Certyfikacie Ubezpieczenia.
OSOBA BLISKA
Osoba inna niż Partner i/lub Dziecko/Dzieci, mieszkająca na stałe w gospodarstwie domowym.
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UBEZPIECZONY/ PAN/ PANI/ PAŃSTWO
To Główna Osoba Ubezpieczona, jej Partner oraz Dziecko lub Dzieci, a także Osoba Bliska, którzy są ubezpieczeni
w ramach wariantu wskazanego w Certyfikacie Ubezpieczenia.
UBEZPIECZYCIEL / AIG
AIG Europe Limited zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem: 01486260 siedziba główna: The AIG Building, 58 Fenchurch St, Londyn EC3M 4AB, Wielka Brytania reprezentowana przez AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000436014,
NIP 107-00-23-828, siedziba główna: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa.
UBEZPIECZAJĄCY / SYGMA BANK
Sygma Bank Polska S.A., ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa.
UMOWA KREDYTOWA / O KARTĘ KREDYTOWĄ
Umowa o kartę kredytową zawarta pomiędzy Sygma Bankiem a Kredytobiorcą, określająca wysokość przyznanego limitu
kredytowego i przewidująca wydanie karty płatniczej.
UMOWA KREDYTU ODNAWIALNEGO
Umowa kredytu odnawialnego zawarta pomiędzy Sygma Bankiem a Kredytobiorcą, określająca wysokość przyznanego
limitu kredytowego i nieprzewidująca wydania karty płatniczej. Na potrzeby tego OWU zapisy dotyczące Umowy o kartę
kredytową mają zastosowanie do Umowy o kredyt odnawialny.
WYPOSAŻENIE
Oznacza każdą rzecz bądź przedmiot w Państwa posiadaniu, znajdujący się w ubezpieczonej Nieruchomości, z wyłączeniem punkt I sekcji A.
ZADŁUŻENIE
Suma Państwa zobowiązań wobec Sygma Banku, wynikająca z zawartej Umowy kredytowej.

2. ZAWARCIE UBEZPIECZENIA

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby powyżej 18 roku życia. Objęcie ochroną ubezpieczeniową następuje na podstawie złożonej przez Państwa Deklaracji.
Przystąpienie do ubezpieczenia jest dobrowolne.
Kredytobiorca może być w tym samym okresie objęty jedynie raz ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszego ubezpieczenia, niezależnie od liczby posiadanych Umów kredytowych.
Nie mogą Państwo dokonać cesji (przeniesienia praw i obowiązków) tego ubezpieczenia na osoby trzecie.

3. OKRES UBEZPIECZENIA

Państwa ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wyrazili
Państwo chęć przystąpienia do ubezpieczenia. Państwa ochrona ubezpieczeniowa pozostaje w mocy na czas nieokreślony;
wygasa wyłącznie w jednym ze wskazanych poniżej przypadków, w zależności od tego, który z nich wystąpi wcześniej:
3.1 w razie Państwa pisemnej/telefonicznej rezygnacji lub Państwa pisemnego/telefonicznego odstąpienia na warunkach
określonych w pkt. 7.
3.2 Z ostatnim dniem miesiąca, za który została uiszczona Opłata, w przypadku wypowiedzenia Umowy kredytowej.
W przypadku objęcia ochroną ubezpieczeniową Partnera ochrona wygasa w stosunku do niego:
3.3 kiedy Państwo poinformują nas o wyłączeniu Partnera z ochrony ubezpieczeniowej lub
3.4 Państwa współmałżonek przestanie być Państwa mężem lub żoną zgodnie z obowiązującymi normami prawa;
3.5 w dniu śmierci Głównej Osoby Ubezpieczonej;
3.6 w przypadku wypłaty odszkodowania w wysokości sumy ubezpieczenia, w danym miesiącu, przy czym Państwa
ochrona zostanie automatycznie przywrócona w kolejnym miesiącu na warunkach określonych w pkt. 6.5.
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PARTNER
Osoba w wieku przynajmniej 18 lat, będąca małżonkiem głównej Osoby Ubezpieczonej lub zamieszkująca z Osobą
Ubezpieczoną na takich samych zasadach jak małżonek, a jednocześnie niespokrewniona z Osobą Ubezpieczoną.

4. OCHRONA UBEZPIECZENIOWA ORAZ TABELA ŚWIADCZEŃ

4.1 Państwa ochrona ubezpieczeniowa jest opisana szczegółowo w Sekcji A oraz B.
4.2 Wysokość świadczeń (sumy ubezpieczenia i/lub limity odpowiedzialności) odpowiadają wariantom wybranym przez
Państwa w trakcie składania oświadczenia woli o przystąpieniu do ubezpieczenia i są opisane szczegółowo w Sekcji
A oraz B.

5. OPŁATY I SKŁADKI

5.1 Składkę do Ubezpieczyciela uiszcza Ubezpieczający.
5.2 Ubezpieczony nie jest zobowiązany do zapłaty składki, lecz jest zobowiązany – na podstawie Umowy kredytowej
– do uiszczenia na rzecz Ubezpieczającego Opłaty.
5.3 Sygma Bank opłaca składkę do Ubezpieczyciela i zgłasza Państwa do ubezpieczenia tylko w przypadku, jeżeli
pobrana została Opłata.
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5.4 W każdym miesiącu kalendarzowym, z zastrzeżeniem pkt. 5.5, bezpośrednio z Państwa rachunku kredytowego
w Sygma Banku, w dniu jego rozliczenia będą pobierane przez Sygma Bank Opłaty za kolejny miesiąc ochrony
ubezpieczeniowej. Aby obowiązywała ochrona ubezpieczeniowa, Państwa obowiązkiem jest zapewnienie, aby do
daty płatności Opłaty dostępny limit kredytowy był wystarczający na jej pokrycie.
5.5 W okresie pierwszych 2 miesięcy trwania ochrony ubezpieczeniowej dla danego Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel
udziela tej ochrony ubezpieczeniowej za kwotę równą miesięcznej Opłacie wskazanej w Certyfikacie
Ubezpieczenia.
5.6 W przypadku braku możliwości pobrania Opłaty przez Sygma Bank (braku dostępnego limitu kredytowego na pokrycie
Opłaty, blokady rachunku kredytowego w Sygma Banku) lub w przypadku, gdy niespełnione są warunki kwalifikujące
do ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa zostaje zawieszona od pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Ochrona ubezpieczeniowa zostanie wznowiona z pierwszym dniem miesiąca, za który pobrana zostanie
Opłata.
5.7 Ponowne włączenie do ubezpieczenia jest dopuszczalne, jeżeli Sygma Bank złoży stosowne oświadczenie o objęciu
ponownie ochroną i w chwili złożenia takiego oświadczenia spełniają Państwo warunki kwalifikacji do ubezpieczenia.
W takim wypadku ochrona ubezpieczeniowa trwa od początku miesiąca następującego po miesiącu złożenia oświadczenia o włączeniu Państwa do ubezpieczenia.
5.8 Przy przystępowaniu do ubezpieczenia, niezbędne jest wyrażenie przez Państwa zgody na obciążenie przez Ubezpieczającego Państwa rachunku kredytowego w Sygma Banku kwotą Opłaty Ubezpieczeniowej.

6. SZKODY
6.1. Zgłaszanie szkód
Jeśli chcą Państwo zgłosić roszczenie, prosimy skontaktować się z Działem Likwidacji Szkód AIG tak szybko jak będzie to
możliwe, pod wskazanym adresem mailowym szkodyaig@aig.com lub infolinią pod numerem telefonu: 22 545 85 50,
dostępną w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00.
Kontaktując się z podanym powyżej numerem telefonu, powinniście Państwo przygotować następujące informacje:
• Państwa imię i nazwisko oraz adres;
• numer Państwa Certyfikatu Ubezpieczeniowego;
• opis rodzaju zaistniałej szkody.
Jako kolejny krok, zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie formularza zgłoszenia szkody, który będą Państwo musieli
przesłać do Działu Likwidacji Szkód AIG. Formularz zgłoszenia szkody dostępny jest na stronie
http://www.sygmabank.pl/ubezpieczenia lub zostanie Państwu przekazany przez Dział Likwidacji Szkód AIG.
6.2. Warunki dotyczące szkód
Istnieją określone warunki do przestrzegania, których są Państwo zobowiązani. Nieprzestrzeganie tych warunków może
stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania.
6.2.1 W odniesieniu do Ochrony Mienia (Sekcja A niniejszych OWU), musicie Państwo przedstawić wyjaśnienie
przyczyny straty bądź szkody, dowód własności Wyposażenia oraz potwierdzenie jego wartości, a także
wszelkie wyceny i kalkulacje sporządzone na piśmie będące w Państwa posiadaniu. Przykładami dowodu
własności oraz potwierdzenia wartości są oryginalny dowód zakupu, gwarancja, umowa zakupu, instrukcja
użytkowania, itp.
Jeżeli nie będą Państwo w stanie dostarczyć wyżej wymienionych dokumentów w wyniku zdarzenia objętego
ochroną ubezpieczeniową, wówczas potrzebne będzie Państwa oświadczenie stwierdzające wartość utraconego Wyposażenia.
6.2.2 Jeżeli szkoda bądź strata powstała, bądź jeżeli istnieją podejrzenia, że powstała na skutek włamania lub
jakiegokolwiek czynu zabronionego, są Państwo zobowiązani do bezzwłocznego powiadomienia Policji, nie
później jednak niż w ciągu 24 godzin od odkrycia takiego zdarzenia i uzyskania numeru zgłoszenia oraz kopii
notatki policyjnej.
6.2.3 Jeżeli szkoda bądź strata powstała, bądź jeżeli istnieją podejrzenia, że powstała na skutek pożaru, musicie
Państwo niezwłocznie wezwać straż pożarną i uzyskać numer zgłoszenia oraz kopię notatki straży pożarnej.
6.2.4 W celu potwierdzenia oraz wyceny szkody Ubezpieczyciel może wysłać likwidatora szkód lub rzeczoznawcę.
Są Państwo zobowiązani do umożliwienia im, w racjonalnym zakresie, wykonania ich obowiązków.
6.2.5 Są Państwo zobowiązani do przedstawienia wszelkich informacji odnoszących się do jakiejkolwiek szkody,
o które w uzasadnionym zakresie, Ubezpieczyciel może się do Państwa zwrócić.
6.3. Roszczenia zawierające informacje niezgodne z prawdą
AIG nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania w przypadku, gdy Państwa oświadczenie dotyczące roszczenia
odszkodowawczego jest niezgodne z prawdą, w szczególności w zakresie: podania innych okoliczności zdarzenia, fałszowania dokumentów, zgłaszania tej samej szkody w różnych zakładach ubezpieczeń, zawyżenia wartości szkody.
6.4. Wypłata odszkodowań
Odszkodowanie zostanie wypłacone w ciągu 30 dni od daty otrzymania wszystkich wymaganych dokumentów. Gdyby
wyjaśnienie w terminie wskazanym w zdaniu powyżej, okoliczności koniecznych do ustalenia odszkodowania lub jego
wysokości okazało się niemożliwe, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy
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6.5. Kontynuacja ochrony
Po wypłacie odszkodowania Państwa ochrona zostanie automatycznie w pełni przywrócona w kolejnym miesiącu pod
warunkiem wniesienia Opłaty Ubezpieczeniowej.

7. ODSTĄPIENIE I REZYGNACJA

Mają Państwo prawo odstąpić od ubezpieczenia w ciągu pierwszych 60 dni ochrony ubezpieczeniowej, za wyjątkiem
sytuacji, gdy zgłoszone zostało roszczenie i wypłacone odszkodowanie lub świadczenie.
Mają Państwo również prawo zrezygnować z ubezpieczenia w dowolnym momencie. W przypadku rezygnacji, ochrona
wygaśnie ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, za który wniesiona została Opłata. W przypadku odstąpienia zwrócimy Państwu każdą Opłatę, którą Państwo wpłacili.
Oświadczenie o odstąpieniu lub rezygnacji mogą Państwo złożyć telefonicznie lub pisemnie zgodnie z poniższymi danymi
kontaktowymi:
Biuro Obsługi Klienta AIG
02-770 Warszawa 130
Skrytka pocztowa 60
tel. 22 545 85 25
W przypadku Państwa odstąpienia od ubezpieczenia lub odstąpienia od Umowy kredytowej wygasa również stosunek
ubezpieczenia. W takim razie uważa się, że ten stosunek ubezpieczenia w ogóle nie powstał.

8. ZMIANY UMOWY UBEZPIECZENIOWEJ

W porozumieniu z Sygma Bankiem AIG ma prawo zmienić warunki ubezpieczenia, jak również inne warunki Umowy
ubezpieczenia tylko z ważnych powodów. Za ważne powody uważamy: zmiany przepisów prawnych, zmiany w naszej
ofercie, takie jak np.: ulepszenie dotychczasowych usług lub produktów. O każdej zmianie warunków i zapisów poinformujemy Państwa na piśmie za pośrednictwem Sygma Banku, z 90 dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie zmian
na ostatni znany Sygma Bankowi adres. W takim przypadku będą mieli Państwo prawo do rezygnacji z ubezpieczenia lub
kontynuacji w oparciu o nowe warunki, które wejdą w życie.

9. POWIADOMIENIA

Korespondencja adresowana do Państwa wysyłana jest pod ostatni, dostępny Sygma Bankowi, podany przez Państwa
adres dla doręczeń. W przypadku zmiany adresu korespondencyjnego po dniu przystąpienia do ubezpieczenia, konieczne
jest poinformowanie Ubezpieczyciela o tym fakcie, przesyłając informacje na adres:
AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną
lub
Biuro Obsługi Klienta AIG
odpowiedzialnością Oddział w Polsce		
Skrytka pocztowa 60
ul. Marszałkowska 111		
02-770 Warszawa 130
00-102 Warszawa
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zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania
Ubezpieczyciel wypłaci w terminie wskazanym w zdaniu powyżej.
W przypadku, gdy odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona we wniosku o wypłatę,
Ubezpieczyciel informuje o tym fakcie osobę zgłaszającą roszczenie, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną
uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania. Informacja Ubezpieczyciela zawierać będzie
pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
Jeśli nie zgodzą się Państwo z naszą decyzją mogą wnieść powództwo przeciwko nam według przepisów o właściwości
ogólnej albo do sądu właściwego miejscowo dla miejsca Państwa zamieszkania, siedziby naszej w Polsce albo siedziby
Banku.

10. PRAWO ZGŁOSZENIA REKLAMACJI

Ubezpieczyciel dołoży wszelkich starań w celu zagwarantowania Państwu najwyższego standardu obsługi.
Jednakże, jeżeli nie są Państwo usatysfakcjonowani poziomem obsługi, prosimy o kontakt z:
AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce
ul. Marszałkowska 111
00-102 Warszawa
Tel. 22 545 85 25
Na wniesione zażalenie lub skargę odpowiemy pisemnie w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. Aby pomóc nam
jeszcze szybciej odnieść się do Państwa uwag, prosimy o podanie numeru Państwa Certyfikatu lub numeru Umowy
kredytowej.

SEKCJA A
UBEZPIECZENIE WYPOSAŻENIA DOMU/MIESZKANIA
I. OCHRONA UBEZPIECZENIOWA
W przypadku utraty, zniszczenia bądź uszkodzenia należącego do Państwa ubezpieczonego Wyposażenia (lub jakiejkolwiek jego części) w wyniku zdarzenia ubezpieczeniowego, objętego ochroną w ramach Umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel wypłaci kwoty odszkodowania lub, za Państwa zgodą odtworzy utracone, zniszczone bądź uszkodzone Wyposażenie,
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II. ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE
W kontekście niniejszej umowy, zdarzenie ubezpieczeniowe oznacza przypadkowe, zewnętrzne, nieprzewidywalne i niezależne od woli Ubezpieczonego, gwałtowne zdarzenie powodujące utratę bądź uszkodzenie Wyposażenia w okresie
ubezpieczenia w wyniku jednego bądź więcej spośród przyczyn opisanych poniżej:
1. Ogień, wyładowanie atmosferyczne, uderzenie pioruna, a także dym będący nienaturalnym zjawiskiem o charakterze przejściowym.
2. Wybuch bądź zapalenie się.
3. Burza, wraz z towarzyszącymi jej opadami deszczu, śniegu lub gradu, z wyjątkiem przeciekania deszczu spowodowanego jego pochłanianiem przez ściany i/lub sufit.
4. Upadek samolotu, uderzenie elementów samolotu, fala ponaddźwiękowa powstała na skutek przelotu
samolotu.
5. Najechanie bądź zderzenie się pojazdu, z wyjątkiem sytuacji, w których pojazd był prowadzony przez osobę
Ubezpieczoną, bądź przez członków jej rodziny.
6. Wandalizmu z wyjątkiem:
a) wandalizmu mającego miejsce w czasie, gdy ubezpieczona Nieruchomość pozostawała niezamieszkała przez
więcej niż 60 dni,
b) wandalizmu dokonanego przez Państwa bądź członków Państwa rodziny lub za Państwa zgodą,
c) wandalizmu dokonanego przez Osoby Bliskie.
7. Powódź bądź zalanie, którego przyczyną jest zewnętrzne źródło wody.
8. Wyciek wody, paliwa lub wszelkich innych płynów z systemu wodno-kanalizacyjnego bądź grzewczego budynku,
w tym pęknięcie bądź przelanie się zbiorników i rur, z wyjątkiem:
a) kosztu wody i innych płynów,
b) zużycia, korozji i rdzewienia samych zbiorników instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz systemu grzewczego,
c) szkód i strat spowodowanych w czasie, gdy budynek pozostawał niezamieszkany przez więcej niż 60 dni.
9. Kradzież, kradzież z włamaniem, włamanie lub próby ich dokonania, z wyjątkiem:
a) sytuacji, gdy ubezpieczona Nieruchomość pozostaje niezamieszkała przez więcej niż 60 dni,
b) sytuacji, gdy ubezpieczona Nieruchomość nie służy wyłącznie celom mieszkaniowym,
c) sytuacji, gdy czyny te zostaną popełnione przez jednego z członków Państwa rodziny lub przez osobę
zamieszkującą w ubezpieczonej Nieruchomości za Państwa pozwoleniem bądź zgodą,
d) kradzieży dokonanej przy pomocy klucza (lub jego kopii), chyba, że klucz został zdobyty wskutek groźby,
użycia przemocy bądź kradzieży.
10. Szkody powstałe w wyniku akcji ratowniczych, które nastąpiły po wyżej wymienionych zdarzeniach.
III. GŁÓWNE WYŁĄCZENIA
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje utraty bądź uszkodzenia Wyposażenia spowodowanego bezpośrednio przez:
1. Wojnę, akty wrogości, zamieszki, sabotaż i terroryzm, strajki, niepokoje społeczne.
2. Promieniowanie jonizujące, skażenie radioaktywne, materiały jądrowe bądź odpady nuklearne.
3. Zajęcie, wywłaszczenie, konfiskatę, zniszczenie mienia przez rząd, wojsko, władze lokalne lub osobę działającą
zgodnie z prawem.
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OWU WYPOSAŻENIA MIESZKANIA/DOMU „Bezpieczne Wnętrze”

do kwoty limitu odpowiedzialności wyrażonego w Certyfikacie oraz zgodnie z postanowieniami klauzuli dotyczącej Ochrony
przysługującej w przypadku Pierwszej Szkody.
Objęte ochroną jest Wyposażenie znajdujące się w ubezpieczonej Nieruchomości, z wyłączeniem:
1. Przedmiotów i rzeczy znajdujących się w ogrodzie, na klatce schodowej, na poddaszu, w piwnicy, na otwartym
balkonie, będących własnością Państwa bądź Państwa rodziny.
2. Elementów wykończeniowych na stałe związanych z budynkiem, to jest: glazura, terakota, płytki podłogowe,
panele podłogowe, parkiet, cokoły podłogowe, armatura kuchenna i łazienkowa, okna, drzwi i zamki, sufity
podwieszane, kaloryfery, urządzenia sanitarne.
3. Pojazdów silnikowych oraz wszelkich innych urządzeń napędzanych silnikiem, przyczep oraz ich zawartości lub
elementów składowych, kół i opon.
4. Gotówki w walucie polskiej (PLN) i obcej.
5. Aktywów niematerialnych, instrumentów finansowych, obligacji skarbowych, praw autorskich.
6. Metali szlachetnych, diamentów i kamieni szlachetnych niestanowiących części biżuterii.
7. Sprzętu i zapasów towarów używanych w działalności handlowej bądź komercyjnej.
8. Oprogramowania komputerowego, wszelkich rodzajów danych elektronicznych, jakichkolwiek nagrań Osoby
Ubezpieczonej.
9. Rzeźb, obrazów, dzieł sztuki, przedmiotów zabytkowych oraz zbiorów posiadających wartość historyczną,
naukową bądź artystyczną, instrumentów muzycznych, zbiorów monet i znaczków pocztowych
10. Futer.
11. Strat poniesionych przez osoby trzecie oraz opłat na rzecz takich osób.
12. Wszelkich strat spowodowanych przez Osobę Ubezpieczoną będącą pod wpływem alkoholu, narkotyków, bądź
leków nieprzepisanych przez lekarza lub przyjmowanych niezgodnie ze wskazaniami producenta.

IV. OCHRONA NA WYPADEK PIERWSZEJ SZKODY
Państwa ochrona ma charakter ubezpieczenia na wypadek pierwszej szkody. Oznacza to, że:
1. Otrzymają Państwo świadczenie odszkodowawcze z tytułu szkody bądź straty spowodowanej zaistnieniem zdarzenia ubezpieczeniowego do maksymalnej wysokości sumy ubezpieczenia/limitu ubezpieczenia określonego
w Certyfikacie Ubezpieczenia.
2. Przysługuje Państwu ochrona wyłącznie z tytułu jednego zdarzenia ubezpieczeniowego/szkody, bez względu
czy będzie to szkoda częściowa czy całkowita, w danym okresie ubezpieczenia. Po uzyskaniu świadczenia
ubezpieczeniowego z tytułu pierwszej szkody, ochrona ustaje i nie jest możliwe uzyskanie dalszych świadczeń
ubezpieczeniowych w danym okresie ubezpieczenia.
V. POZOSTAŁE WARUNKI
1.
RACJONALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Są Państwo zobowiązani:
a) na własny koszt zapewnić wszelkie racjonalne środki ostrożności, w celu zabezpieczenia Nieruchomości
tj. np. zamykać drzwi na zamek, zamykać okna, które mogą być łatwo dostępne przez niepożądane osoby,
b) postępować zgodnie z wszelkimi wymogami ustawowymi i innymi, nałożonymi przez wszelkie władze publiczne.
W każdej uzasadnionej sytuacji zobowiązują się Państwo umożliwić przedstawicielowi Ubezpieczyciela dostęp
do ubezpieczonej Nieruchomości.
2.
SZKODY ZAISTNIAŁE W OKRESIE KOLEJNYCH 72 GODZIN
Każda szkoda, zniszczenie bądź uszkodzenie przez powódź, sztorm, burzę lub cyklon w rozumieniu niniejszej umowy
stanowić będzie jedną szkodę:
a) w przypadku, gdy w dowolnym okresie kolejnych 72 godzin w okresie obowiązywania niniejszej umowy
wystąpi więcej niż jeden sztorm, burza lub cyklon, lub
b) gdy jakakolwiek powódź wystąpi w okresie stałego przybierania lub przepełnienia wód jakiejkolwiek rzeki/
rzek lub strumienia/strumieni, lub
c) jeśli jakakolwiek powódź spowodowana będzie falą pływów bądź serią fal pływów wynikających z jednej
i tej samej przyczyny.
3.
PODWÓJNE UBEZPIECZENIE
Jeżeli Wyposażenie Nieruchomości zostało ubezpieczone od ryzyk objętych niniejszą umową przez więcej niż jednego ubezpieczyciela w nakładających się na siebie okresach czasu, na sumy, które łącznie przewyższają wartość
ubezpieczeniową, każdy z zakładów ubezpieczeń odpowiada do wysokości szkody w takim stosunku, w jakim przyjęta
przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego
ubezpieczenia.
4.
OBLICZENIE ŚWIADCZENIA ODSZKODOWAWCZEGO
Odszkodowanie z sekcji A zostanie obliczone i wypłacone zgodnie z wartością szkody bądź straty, na chwilę wystąpienia szkody bądź straty, jednakże kwota wypłaconego świadczenia nie przekroczy sumy ubezpieczenia/ limitu
ubezpieczenia określonego na Certyfikacie.
Odszkodowanie będzie wypłacane w pierwszej kolejności Ubezpieczającemu do wysokości Zadłużenia Osoby
Ubezpieczonej wobec Banku z tytułu Karty Kredytowej na dzień zatwierdzenia odszkodowania do wypłaty, ale nie
więcej niż wysokość sumy ubezpieczenia. Jeżeli suma ubezpieczenia jest większa niż wyżej wymienione wierzytelności, pozostała część świadczenia zostanie wypłacona Państwu.
W każdym przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego dotyczącego Wyposażenia Nieruchomości, odszkodowanie zostanie wypłacone według jego wartości odtworzeniowej. W tym kontekście „Odtworzenie” oznacza
naprawę lub wymianę (którąkolwiek z nich cechować będzie niższa wartość) na nowe Wyposażenie tego samego
typu i jakości jak Wyposażenie, które zostało utracone bądź uszkodzone, wedle uznania Ubezpieczyciela.
W przypadku utraty, uszkodzenia bądź zniszczenia jedynie części Wyposażenia, odpowiedzialność ubezpieczyciela
nie przekroczy sumy odpowiadającej kosztowi, jaki musiałby ponieść Ubezpieczyciel z tytułu odtworzenia tej konkretnej części uszkodzonego Wyposażenia. Jeżeli Wyposażenie, które zostało skradzione zostanie odzyskane przed
wypłatą odszkodowania, zostanie ono Państwu zwrócone, zaś Ubezpieczyciel zostanie zwolniony z obowiązku
wypłaty odszkodowania, chyba, że odzyskane Wyposażenie będzie uszkodzone. Jeżeli Wyposażenie, które zostało
skradzione zostanie odzyskane po wypłacie odszkodowania, wówczas będą je mogli Państwo otrzymać, jeżeli zwrócą
otrzymane odszkodowanie.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WYPOSAŻENIA MIESZKANIA/DOMU BEZPIECZNE WNĘTRZE

4. Pleśń, grzyby bądź zarodniki wszelkiego rodzaju.
5. Mole, robaki, stopniowe zużycie, wilgoć, rdzę, mgłę.
6. Trzęsienie ziemi oraz inne przemieszczenie się gruntu, takie jak:
a) wypiętrzenie, lawina ziemna, zsunięcie się, osiadanie, cofanie się lub zapadanie się ziemi, osunięcie się skał
bądź ziemi,
b) kolejne etapy działań przemysłowych lub prac budowlanych, zwykłe osiadanie nowych konstrukcji.
7. Pożar spowodowany przez trzęsienie ziemi.
8. Awarię mechaniczną, elektryczną lub uszkodzenie elektryczne.
9. Budowę, urządzanie bądź rozbiórkę nieruchomości.
10. Błędne bądź wadliwe projekty, wady materiałowe ogłoszone przez producenta i wykonawcze lub awarię sprzętu.
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Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z tytułu szkód objętych niniejszym ubezpieczeniem do wysokości następujących
sum ubezpieczenia oraz podlimitów ubezpieczenia:
Utrata mienia z powodu:

Wariant srebrny

Wariant złoty

Nieprzewidziane zdarzenie ubezpieczeniowe

15 000 PLN

25 000 PLN

Kradzież z włamaniem lub rabunek

10 000 PLN

15 000 PLN

Podlimity ubezpieczenia
Komputery przenośne

do 60% sumy ubezpieczenia

Biżuteria

do 40% sumy ubezpieczenia

Odzież

do 20% sumy ubezpieczenia

SEKCJA B
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA
I. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
Jeżeli na skutek nieumyślnego działania spowodują Państwo obrażenia ciała, bądź szkody na mieniu osoby trzeciej, Ubezpieczyciel pokryje Państwa zobowiązania finansowe do pokrycia, których będziecie Państwo prawnie zobowiązani, jako
osoba korzystająca z Nieruchomości (budynku i gruntu przynależnego do tego budynku) lub jako osoba prywatna, wynikające z zaistniałego zdarzenia.
II. DEFINICJE DOTYCZĄCE ZAKRESU OCHRONY
1.
Obrażenia ciała oznaczają obrażenia ciała lub chorobę, wraz z wynikającą z niej koniecznością opieki, utratą funkcji
i śmiercią.
2.
Szkody na mieniu oznaczają fizyczne uszkodzenie, zniszczenie lub utratę możliwości korzystania w pełni z mienia
materialnego.
III. WYŁĄCZENIA OCHRONY
Ubezpieczyciel nie pokryje kosztów związanych z uszkodzeniem ciała bądź szkodami na mieniu:
1.
Zaistniałymi w czasie użytkowania samochodu lub maszyn napędzanych silnikiem, żaglówek lub motorówek, lub też
środków lokomocji powietrznej będących Państwa własnością, kierowanych/sterowanych/pilotowanych przez Państwa, bądź pozostających w Państwa użytkowaniu.
2.
Wynikającymi z przeniesionych przez Państwa chorób zakaźnych.
3.
Wynikającymi z wszelkiej działalności gospodarczej, zawodowej bądź handlowej, w którą zaangażowani są Państwo
lub członek Państwa najbliższej rodziny.
4.
Zaistniałymi na skutek zażycia przez Państwa narkotyków, przedawkowania alkoholu i lekarstw nieprzepisanych
przez lekarza.
5.
Zaistniałymi na skutek udziału w profesjonalnych zawodach sportowych bądź treningach sportów profesjonalnych.
6.
Spowodowanymi lub wywołanymi umyślnie.
7.
Z tytułu wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z własności posiadania zwierząt innych niż zwierzęta domowe,
zgodnie z rozumieniem ustawy o ochronie zwierząt.
8.
Z tytułu wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z posiadania lub opieki sprawowanej przez Państwa bądź w Państwa imieniu, nad psem/psami ras uznawanych za agresywne wymienionych w rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za
agresywne.
9.
Przyjętymi przez Państwa na mocy jakiejkolwiek umowy.
10. Dotyczącymi Państwa bądź członków Państwa najbliższej rodziny.
11. Wynikającymi z Państwa uczestnictwa w masowych demonstracjach, strajkach, zamieszkach, usiłowaniu morderstwa
bądź aktach terroru.
12. Wynikającymi z uczestniczenia przez Państwa w niebezpiecznych sportach, takich jak wspinaczka górska, grotołaźnictwo, boks, polo, skoki spadochronowe, szybownictwo, motolotniarstwo, nurkowanie z użyciem indywidualnego
aparatu tlenowego.
IV. LIMIT ODPOWIEDZIALNOŚCI
Ubezpieczyciel pokryje koszty zobowiązania finansowego do kwoty 10 000 PLN na każdą szkodę objętą ubezpieczeniem,
zgodnie z dokumentami na podstawie, których są Państwo prawnie zobowiązani do zapłaty.
Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia zostały zatwierdzone przez Dyrektora Oddziału AIG Europe Limited Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie oraz wprowadzone do obrotu z dniem
1 października 2013 roku.
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