OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BUDYNKÓW
I LOKALI MIESZKALNYCH DLA KREDYTOBIORCÓW
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
ustalone uchwałą nr UZ/406/2015 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej
z dnia 21 grudnia 2015 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/51/2019 Zarządu PZU SA z dnia
26 lutego 2019 r.

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:
Rodzaj informacji

Numer jednostki redakcyjnej
wzorca umowy

Przesłanki wypłaty
odszkodowania i innych
świadczeń
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1 ust. 4, § 2, § 3, § 4, § 5,
7, § 9, § 10, § 11, § 13,
14, § 15 ust. 1–6,
18 ust. 2–4, § 19 ust. 1,
20 ust. 1 i 3–6, § 21 ust. 1 i 3

Ograniczenia oraz wyłączenia
odpowiedzialności zakładu
ubezpieczeń uprawniające do
odmowy wypłaty odszkodowania
i innych świadczeń lub ich
obniżenia

§
§
§
§
§
§

1 ust. 4, § 2, § 4,
5 ust. 2–4, § 6, § 7, § 9,
10, § 11, § 13, § 14 ust. 3,
15 ust. 3 i 4, § 16 ust. 3,
18 ust. 5, § 19 ust. 2,
20 ust. 2 i 3, § 21 ust. 2

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych
dla kredytobiorców BNP Paribas Bank Polska S.A., zwane dalej
„OWU”, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych
przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółkę Akcyjną, zwaną
dalej „PZU SA”, za pośrednictwem BNP Paribas Bank Polska
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej
„Bankiem”, który wykonuje w imieniu lub na rzecz PZU SA
czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, z kredytobiorcami.
2. Na podstawie OWU PZU SA udziela Ubezpieczonym ochrony
ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych.
3. PZU SA zobowiązany jest przedstawić Ubezpieczającemu różnicę
między treścią umowy ubezpieczenia a OWU w formie pisemnej
przed zawarciem umowy ubezpieczenia. W razie niedopełnienia
tego obowiązku PZU SA nie może powoływać się na różnicę
niekorzystną dla Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego.

Przepisu nie stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych
w drodze negocjacji.
4. W sprawach nie uregulowanych w OWU do umowy ubezpieczenia mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego
oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

DEFINICJE
§2
Przez użyte w OWU pojęcia należy rozumieć:
1) akty terroryzmu – działania indywidualne lub grupowe
skierowane przeciwko ludności lub mieniu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności, dezorganizacji życia
publicznego, transportu publicznego, zakładów usługowych
lub wytwórczych – dla osiągnięcia skutków ekonomicznych,
politycznych lub społecznych;
2) 
budowla – następujące obiekty budowlane w stadium użytkowania, nie służące do prowadzenia działalności gospodarczej:
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a) ogrodzenie posesji wraz z bramą, otwieraną ręcznie lub
automatycznie i jej osprzętem instalacyjnym, a także zamontowane na stałe na ogrodzeniu posesji lub bramie posesji:
skrzynki na listy, urządzenia domofonu, video-domofonu,
b) nawierzchnie placów i podjazdów,
c) wiatę,
d) szopę,
e) szambo,
f) przydomową oczyszczalnię ścieków,
g) przydomowy zbiornik na gaz płynny lub paliwa płynne,
h) niewielkie obiekty trwale związane z gruntem służące
dekoracji, rekreacji lub utrzymaniu porządku: posągi,
grille murowane, fontanny, studnie, oczka wodne, baseny,
pergole, altanki nie będące domkami letniskowymi, piaskownice, śmietniki, huśtawki, zjeżdżalnie, donice,
i) instalacje wraz z urządzeniami znajdujące się na terenie
posesji nie będące stałym elementem lub elementem zewnętrznym;
3) budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych,
posiadający fundamenty i dach wraz ze stałymi elementami oraz elementami zewnętrznymi, będący budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym, budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym, budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
w stadium budowy, budynkiem niemieszkalnym lub domkiem letniskowym;
4) 
budynek mieszkalny jednorodzinny – budynek w zabudowie pojedynczej, bliźniaczej lub szeregowej, w stadium
użytkowania, przeznaczony na cele mieszkalne, w którym
nie są wydzielone pomieszczenia przeznaczone na cele
mieszkalne, stanowiące odrębną nieruchomość lub będące
przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do
lokalu, w tym również budynek, w którym prowadzona jest
działalność gospodarcza lub zawodowa, o ile jego powierzchnia przeznaczona na taką działalność jest mniejsza niż 50%
jego powierzchni całkowitej;
5) budynek mieszkalny wielorodzinny – budynek,
w stadium użytkowania, przeznaczony na cele mieszkalne,
w którym są wydzielone pomieszczenia przeznaczone na
cele mieszkalne, stanowiące odrębną nieruchomość lub
będące przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa
do lokalu;
6) budynek mieszkalny jednorodzinny w stadium budowy – nowo wznoszony budynek mieszkalny jednorodzinny,
a także rozbudowę lub nadbudowę będącego już w stadium
użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przy
czym przyjmuje się, że:
a) rozpoczęcie budowy, rozbudowy lub nadbudowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie
budowy, w szczególności:
– wytyczenia geodezyjnego budynku w terenie,
– wykonania niwelacji terenu,
– zagospodarowania terenu wraz z budową tymczasowych obiektów,
– wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej
na potrzeby budowy, rozbudowy lub nadbudowy,
b) zakończenie budowy, rozbudowy lub nadbudowy następuje w dniu:
– pierwszego zamieszkania lub oddania budynku do użytkowania – w przypadku budynku nowo wznoszonego,
– zakończenia prac – w przypadku rozbudowy lub nadbudowy budynku;
7) budynek niemieszkalny – budynek w stadium użytkowania, nie przeznaczony na cele mieszkalne, rekreacyjne lub
wypoczynkowe i nie służący do prowadzenia działalności
gospodarczej, w tym garaż;
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8) b
 udynek o konstrukcji palnej – budynek posiadający
co najmniej:
a) ściany nośne wykonane z elementów drewnianych lub
b) pokrycie dachowe stanowiące drewniany gont, trzcinę
lub słomę;
9) dewastacja – umyślne zniszczenie lub uszkodzenie
mienia przez osoby trzecie, w tym w związku z usiłowaniem lub dokonaniem kradzieży z włamaniem przy czym
PZU SA nie ponosi odpowiedzialności w ramach ryzyka
dewastacji za utratę mienia, które uległo zaborowi w celu
jego przywłaszczenia;
10) domek letniskowy – budynek w stadium użytkowania,
przeznaczony na cele rekreacyjne lub wypoczynkowe;
11) 
dym i sadza – zawiesinę cząsteczek będącą bezpośrednim skutkiem:
a) spalania, która nagle i w sposób krótkotrwały wydobywa
się z urządzeń znajdujących się w miejscu ubezpieczenia, eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem
i przepisami technicznymi oraz przy sprawnym działaniu
urządzeń wentylacyjnych,
b) ognia, niezależnie od miejsca jego powstania;
12) 
eksplozja – gwałtowną zmianę stanu równowagi układu
z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary,
wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się; w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju
zbiorników warunkiem uznania szkody za spowodowaną
eksplozją jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy
rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów,
pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień;
za spowodowane eksplozją uważa się też również szkody
powstałe wskutek implozji, polegające na uszkodzeniu
zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym;
13) 
elementy zewnętrzne – elementy wyposażenia znajdujące się na zewnątrz lokalu mieszkalnego lub budynku oraz
trwale i bezpośrednio z nim związane, w szczególności:
a) rynny i rury spustowe,
b) zabudowy balkonów lub tarasów,
c) balustrady,
d) parapety,
e) instalacja odgromowa,
f) markizy,
g) kolektory słoneczne (solary),
h) urządzenia stanowiące osprzęt instalacji, służące do
prawidłowego funkcjonowania lokalu mieszkalnego lub
budynku, np. pompa ciepła, domofon, video-domofon,
z wyłączeniem zewnętrznych: anten telewizyjnych, anten
radiowych, urządzeń klimatyzacyjnych, urządzeń wentylacyjnych, elementów zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
i elementów zabezpieczeń przeciwpożarowych;
14) garaż – budynek niemieszkalny przeznaczony do parkowania pojazdów mechanicznych;
15) 
grad – opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu;
16) graffiti – napisy, rysunki lub symbole zamieszczane
w sposób niezgodny z przepisami prawa i wbrew woli
Ubezpieczonego na:
a) elewacji, oknach, drzwiach zewnętrznych, elementach
zewnętrznych, dachu: lokalu mieszkalnego lub budynku,
b) budowli,
a także zabrudzenie ich farbą lub inną substancją;
17) huk ponaddźwiękowy – falę uderzeniową wytworzoną
przez statek powietrzny poruszający się z prędkością większą od prędkości dźwięku;
18) huragan – wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s
ustalanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
zwany dalej „IMiGW”, którego działanie wyrządza masowe
szkody; w przypadku braku możliwości uzyskania opinii
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IMiGW, wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie
stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania
lub bezpośrednim sąsiedztwie;
19) instalacja –
a) instalację centralnego ogrzewania,
b) instalację elektryczną,
c) instalację kanalizacyjną,
d) instalację wodną,
e) instalację gazową,
f) instalację telefoniczną,
g) instalację sieciową,
h) instalację antenową, z wyłączeniem zewnętrznych anten
telewizyjnych i radiowych,
i) instalację przeciwkradzieżową,
j) instalację domofonu lub videodomofonu,
k) instalację przeciwpożarową,
l) instalację solarną,
m) instalację drenażową,
n) instalację zraszającą,
o) instalację oświetleniową,
p) każdą inną niż wymieniona w lit. a–o instalację służącą
do prawidłowej eksploatacji lub używania zgodnie
z przeznaczeniem lokalu mieszkalnego lub budynku,
a także posesji na której znajduje się ten budynek;
20) katastrofa budowlana – katastrofę budowlaną w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;
21) koszty poszukiwania przyczyny zalania – koszty
materiałów i robocizny poniesione w celu:
a) odnalezienia elementów instalacji wodnej, kanalizacyjnej
lub centralnego ogrzewania, których uszkodzenie lub
wada było bezpośrednią przyczyną zalania,
b) przywrócenia stanu sprzed powstania szkody, tj. usunięcia uszkodzeń lub wad w instalacji wodnej, kanalizacyjnej lub centralnego ogrzewania lub jej osprzęcie oraz
naprawy stałych elementów zniszczonych lub uszkodzonych wskutek poszukiwania przyczyny zalania;
22) koszty uprzątnięcia miejsca ubezpieczenia po
zaistnieniu szkody – koszty usunięcia zanieczyszczeń, koszty wywozu elementów niezdatnych do użytku
(odpadów) wraz z ich kosztami składowania lub utylizacji
oraz koszty rozbiórki i demontażu elementów niezdatnych
do użytku;
23) 
kradzież z włamaniem – zabór cudzego mienia w celu
przywłaszczenia, którego sprawca dokonał albo usiłował dokonać z miejsca ubezpieczenia po usunięciu przy użyciu siły
lub narzędzi istniejących zabezpieczeń pozostawiając ślady
na tych zabezpieczeniach stanowiące dowód użycia siły lub
narzędzi lub po otwarciu zabezpieczeń kluczem lub innym
urządzeniem otwierającym, który sprawca zdobył przez
kradzież z włamaniem z innego pomieszczenia albo w wyniku rabunku, tj. z zastosowaniem przemocy fizycznej albo
groźby natychmiastowego jej użycia lub z doprowadzeniem
osoby do nieprzytomności lub bezbronności, albo poprzez
przywłaszczenie lub wyłudzenie kluczy lub innych urządzeń
otwierających dokonane z użyciem podstępu wobec osób
małoletnich, niedołężnych ze względu na podeszły wiek lub
nie w pełni sprawnych;
24) kredyt – kredyt hipoteczny, w tym także z dopłatami do
oprocentowania lub z dofinansowaniem wkładu własnego,
kredyt budowlany, w tym także z dopłatami do oprocentowania lub z dofinansowaniem wkładu własnego,
kredyt konsolidacyjny lub pożyczkę hipoteczną, udzielane
kredytobiorcy przez Bank zgodnie z określonymi przez Bank
regulacjami kredytowymi;
25) kredytobiorca – osobę fizyczną, która zawarła z Bankiem
umowę kredytu;
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26) lawina – gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, błota, skał lub kamieni ze zboczy górskich;
27) lokal mieszkalny – znajdujące się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wyodrębnione pomieszczenia
przeznaczone na cele mieszkalne, stanowiące odrębną
nieruchomość albo będące przedmiotem spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu wraz ze znajdującym się:
a) w tym samym budynku mieszkalnym wielorodzinnym
i przeznaczonym do wyłącznego użytku Ubezpieczonego
– pomieszczeniem gospodarczym oraz
b) w tym samym budynku mieszkalnym wielorodzinnym
lub w innym budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
i przeznaczonym do wyłącznego użytku Ubezpieczonego
– miejscem postojowym,
wraz ze stałymi elementami i elementami zewnętrznymi;
28) 
miejsce postojowe – miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów mechanicznych, stanowiące odrębną
nieruchomość albo będące przedmiotem spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu, znajdujące się w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym i przeznaczone do wyłącznego
użytku Ubezpieczonego;
29) miejsce ubezpieczenia – znajdujące się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „RP”, oraz wskazane
w umowie ubezpieczenia:
a) lokal mieszkalny,
b) budynek,
c) budowlę,
wraz z posesją, na której znajduje się wyżej wymieniony
ubezpieczony budynek lub budowla;
30) modernizacja – wykonanie robót polegających na
podwyższeniu standardów wykończenia lub wyposażenia
budynku lub lokalu mieszkalnego;
31) 
nadbudowa – podwyższenie będącego już w stadium
użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przy
niezmienionej powierzchni zabudowanej;
32) ogień – ogień, który przedostał się poza palenisko lub
powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile;
33) 
opad – wodę pochodzącą z naturalnych opadów w postaci
deszczu, topniejącego śniegu, lodu lub gradu powodującą
zalanie ubezpieczonego przedmiotu;
34) osoba trzecia – każdą osobę nie będąca Ubezpieczającym
lub Ubezpieczonym;
35) 
osuwanie się ziemi – nie spowodowane działalnością
ludzką zsuwanie się ziemi po skarpie lub stoku;
36) piorun – bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne na ubezpieczony przedmiot, pozostawiające ślady
tego zdarzenia;
37) pomieszczenie gospodarcze – piwnica, pralnia domowa,
suszarnia, strych i inne pomieszczenia gospodarcze znajdujące się w tym samym budynku mieszkalnym wielorodzinnym co ubezpieczony lokal mieszkalny i przeznaczone
do wyłącznego użytku Ubezpieczonego; do pomieszczeń
gospodarczych nie zalicza się zabudowanych korytarzy;
38) 
posesja – będąca w posiadaniu Ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego, nieruchomość gruntowa, na której
znajduje się budynek lub budowla;
39) powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego – powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu
mieszkalnym, a w szczególności pokoi, kuchni, przedpokoi,
korytarzy, łazienek; za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów, loggii,
antresoli oraz pomieszczeń gospodarczych; powierzchnię
użytkową lokalu mieszkalnego ustala się w zależności od wysokości pomieszczenia: w przypadku wysokości powyżej 2,20 m
– przyjmuje się 100% powierzchni, w przypadku wysokości
od 1,40 m do 2,20 m – przyjmuje się 50% powierzchni,
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w przypadku wysokości poniżej 1,40 m – nie wlicza się tej
powierzchni do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego;
40) powódź – zalanie terenów wskutek:
a) podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących lub stojących,
b) spływu wód po zboczach lub stokach na terenach
górskich i falistych,
c) podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych
(cofka);
41) przepięcie – nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej;
42) remont – wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych lub elektrycznych wykraczających poza zakres
bieżącej konserwacji, polegających na odtworzeniu
stanu pierwotnego;
43) 
rozbudowa – powiększenie powierzchni zabudowanej
będącego już w stadium użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
44) 
stałe elementy – elementy wyposażenia znajdujące się
wewnątrz lokalu mieszkalnego lub budynku, zamontowane
lub wbudowane na stałe w szczególności:
a) meble wraz z zamontowanym w nich na stałe lub obudowanym tymi meblami sprzętem zmechanizowanym,
b) trwale związane z podłożem: wykładziny ścian, podłóg,
schodów, sufitów lub słupów,
c) kominki,
d) schody wewnętrzne, antresole,
e) tynki i powłoki malarskie,
f) podwieszane sufity,
g) wewnętrzne ścianki działowe dowolnej konstrukcji,
h) zamontowane na stałe: stolarkę okienną i drzwiową wraz
z oszkleniami i zamknięciami,
i) kraty, rolety antywłamaniowe, czujki, sygnalizatory
i inne elementy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
i przeciwpożarowych,
j) instalacje,
k) urządzenia, osprzęt lub oprzyrządowanie instalacji,
np. umywalki, zlewy, wanny, kabiny prysznicowe,
brodziki, piece, grzejniki, podgrzewacze wody, gniazda
wtyczkowe lub włączniki,
l) lustra wmontowane w ścianach;
za stałe elementy uważa się także:
– elementy wyposażenia znajdujące się wewnątrz
lokalu mieszkalnego lub budynku, o których mowa
w lit. a–l, które nie zostały jeszcze wbudowane
lub zamontowane,
– zewnętrzne: urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia
wentylacyjne, kraty, rolety antywłamaniowe, czujki,
sygnalizatory, inne elementy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i zabezpieczeń przeciwpożarowych trwale
związane z lokalem mieszkalnym lub budynkiem;
45) stopień zużycia technicznego – wskaźnik zużycia
mienia, wynikający z okresu jego eksploatacji, trwałości
zastosowanych materiałów, jakości wykonanych robót
budowlanych, instalacyjnych lub elektrycznych, sposobu
użytkowania oraz prowadzonej gospodarki remontowej lub
wykonanych napraw;
46) 
suma ubezpieczenia – określoną w umowie ubezpieczenia
kwotę stanowiącą górną granicę odpowiedzialności PZU SA;
47) szkoda – szkoda rzeczowa;
48) 
szkoda całkowita w lokalu mieszkalnym, miejscu
postojowym – naruszenie bądź zniszczenie elementów
konstrukcyjnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
w którym znajduje się ubezpieczony lokal mieszkalny,
miejsce postojowe, w stopniu uniemożliwiającym dalsze
zamieszkiwanie tego lokalu lub korzystanie z tego miejsca
bez zagrożenia dla życia lub zdrowia lokatorów i nie dające
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się naprawić albo powodujące unicestwienie tego lokalu
mieszkalnego lub miejsca postojowego;
49) szkoda rzeczowa – szkoda powstała wskutek utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy;
50) śnieg i lód – naturalny opad w postaci śniegu lub lód,
oddziaływujące swoim ciężarem bezpośrednio na ubezpieczony przedmiot albo mogące spowodować przewrócenie
się pod wpływem ich ciężaru drzew lub innych sąsiadujących obiektów na ubezpieczony przedmiot – powodując
uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego przedmiotu;
51) trzęsienie ziemi – naturalne, gwałtowne wstrząsy skorupy ziemskiej;
52) 
Ubezpieczający – kredytobiorcę, który zawarł umowę
ubezpieczenia;
53) Ubezpieczony – osobę, na rachunek której została zawarta umowa ubezpieczenia:
a) będącą kredytobiorcą, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu
jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawo
własności (współwłasności), do: lokalu mieszkalnego lub
budynku, będącego przedmiotem hipoteki stanowiącej
zabezpieczenie spłaty udzielonego przez Bank kredytu,
b) nie będącą kredytobiorcą inną osobę fizyczną, której
przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawo własności do: lokalu mieszkalnego lub
budynku, będącego przedmiotem hipoteki stanowiącej
zabezpieczenie spłaty udzielonego przez Bank kredytu;
54) 
uderzenie pojazdu – bezpośrednie uderzenie w ubezpieczony przedmiot pojazdu mechanicznego lub szynowego,
jego części lub przewożonego w nim ładunku;
55) 
umowa kredytu – umowę o udzielenie kredytu zawartą
pomiędzy Bankiem a kredytobiorcą;
56) 
umowa ubezpieczenia – umowę ubezpieczenia, do której
zastosowanie mają OWU;
57) umowa ubezpieczenia mieszkań – umowę ubezpieczenia zawieraną pomiędzy PZU SA a kredytobiorcą, do której
zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań
dla kredytobiorców BNP Paribas Bank Polska S.A.;
58) 
unicestwienie – całkowite zniszczenie lokalu mieszkalnego, miejsca postojowego, budynku lub budowli w takim
stopniu, że nie jest możliwa ich naprawa albo odbudowa,
a jego odtworzenie wymaga usunięcia pozostałości i wzniesienia nowego lokalu, budynku lub budowli;
59) upadek drzew lub masztów – przewrócenie się drzew
lub masztów lub oderwanie się i upadek ich części na ubezpieczony przedmiot; przez maszty należy rozumieć również
słupy energetyczne, kominy lub latarnie;
60) upadek statku powietrznego – katastrofę lub przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub
innego obiektu latającego, a także upadek ich części lub
przewożonego ładunku;
61) 
uruchomienie kredytu – wypłata kredytu lub pierwszej
transzy kredytu;
62) wartość w stadium budowy – wartość nową budynku na
dzień zawarcia umowy ubezpieczenia powiększoną o koszty
robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, planowanych do wykonania w okresie budowy;
63) wartość nowa – wartość odpowiadającą kosztom przywrócenia mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszonego;
wartość odpowiadająca kosztom naprawy lub odbudowy
określona zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót
budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych stosowanych
w budownictwie z uwzględnieniem dotychczasowej konstrukcji, wymiarów i standardu wykończenia, przy zastosowaniu
takich samych lub najbardziej zbliżonych materiałów;
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64) 
wartość rynkowa lokalu mieszkalnego, miejsca
postojowego – wartość odpowiadająca iloczynowi powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i średniej ceny
rynkowej 1 m2 w danej miejscowości lub dzielnicy miasta
w odniesieniu do lokalu mieszkalnego o podobnych parametrach, standardzie wykończenia i porównywalnym stanie technicznym, z wyłączeniem miejsca postojowego;
w przypadku miejsca postojowego – wartość odpowiadającą
średniej cenie rynkowej w danej miejscowości lub dzielnicy
miasta w odniesieniu do miejsca postojowego o podobnych
parametrach, standardzie wykończenia i porównywalnym
stanie technicznym;
65) 
wartość rzeczywista – wartość nowa pomniejszona
o wartość stanowiącą iloczyn stopnia zużycia technicznego
i wartości nowej;
66) wiek budynku – różnica pomiędzy rokiem, na który
przypada określony w umowie ubezpieczenia pierwszy dzień
okresu ubezpieczenia i rokiem budowy budynku, przy czym
za rok budowy uważa się:
a) w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku niemieszkalnego, domku letniskowego
– rok, w którym został dopuszczony po raz pierwszy
do użytkowania na podstawie prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie lub prawomocnego zawiadomienia o zakończeniu budowy, a jeżeli rok wydania
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
lub rok prawomocnego zawiadomienia o zakończeniu
budowy nie są znane, rok budowy określa się jako rok
pierwszego zamieszkania budynku mieszkalnego lub
rozpoczęcia użytkowania budynku niemieszkalnego lub
domku letniskowego,
b) w przypadku będących w stadium budowy polegającej
na rozbudowie lub nadbudowie: budynku mieszkalnego
jednorodzinnego – rok, w którym budynek ten został
dopuszczony po raz pierwszy do użytkowania na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub prawomocnego zawiadomienia o zakończeniu
budowy, a jeżeli rok wydania prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie lub rok prawomocnego
zawiadomienia o zakończeniu budowy nie są znane, rok
budowy określa się jako rok pierwszego zamieszkania
tego budynku;
67) wypadek ubezpieczeniowy – niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne o charakterze
nagłym, określone w § 4, w wyniku którego zostaje wyrządzona szkoda objęta zakresem ubezpieczenia;
68) 
zalanie – bezpośrednie działanie wody lub innych cieczy,
polegające na:
a) spowodowanym awarią wydostaniu się wody, pary
lub innych cieczy z instalacji: wodnej, kanalizacyjnej
lub centralnego ogrzewania znajdującej się wewnątrz
lokalu mieszkalnego, budynku lub budowli, bądź
poza nimi,
b) cofnięciu się wody lub ścieków z instalacji kanalizacyjnej
usytuowanej wewnątrz lokalu mieszkalnego, budynku
lub budowli, bądź poza nimi,
c) zalaniu wodą pochodzącą z urządzeń domowych lub
uszkodzonego akwarium, znajdujących się wewnątrz
lokalu mieszkalnego lub budynku, bądź poza nimi,
d) nieumyślnym pozostawieniu otwartych kranów lub innych
zaworów zamontowanych na instalacji wewnątrz lokalu
mieszkalnego, budynku lub budowli, bądź poza nimi,
e) zalaniu wodą lub inną cieczą pochodzącą spoza miejsca
ubezpieczenia przez osoby trzecie;
69) zapadanie się ziemi – obniżenie terenu z powodu zawalenia
się naturalnych podziemnych pustych przestrzeni w gruncie.
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ROZDZIAŁ II
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
§3
1. Z zastrzeżeniem ust. 2–5, przedmiotem ubezpieczenia mogą być
znajdujące się na terytorium RP i będące przedmiotem prawa
własności (współwłasności) Ubezpieczonego albo przysługującego Ubezpieczonemu spółdzielczego własnościowego prawa
do lokalu albo prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni
mieszkaniowej, i stanowiące zabezpieczenie spłaty udzielonego
przez Bank kredytu:
1) lokal mieszkalny;
2) budynek mieszkalny jednorodzinny;
3) budynek mieszkalny jednorodzinny w stadium budowy;
4) budynek niemieszkalny;
5) domek letniskowy;
6) budowla.
2. Budynek niemieszkalny będący garażem może być ubezpieczony
wyłącznie w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia zawierana
jest również w zakresie ubezpieczenia lokalu mieszkalnego lub
znajdującego się na tej samej posesji co ten budynek, budynku
mieszkalnego jednorodzinnego lub domku letniskowego.
3. Budynek niemieszkalny niebędący garażem może być ubezpieczony wyłącznie w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia
zawierana jest również w zakresie ubezpieczenia znajdującego
się na tej samej posesji co ten budynek, budynku mieszkalnego
jednorodzinnego lub domku letniskowego.
4. Budowla może być ubezpieczona wyłącznie w przypadku,
gdy umowa ubezpieczenia zawierana jest również w zakresie
ubezpieczenia znajdującego się na tej samej posesji co ta
budowla, budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub domku letniskowego.
5. Pomieszczenie gospodarcze lub miejsce postojowe może być
ubezpieczone wyłącznie w przypadku, gdy jego wartość rynkowa
została wyszczególniona w umowie nabycia lub budowy lokalu
mieszkalnego, w umowie ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia tej własności na Ubezpieczonego
lub umowie o ustanowienie spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu, orzeczeniu sądu lub w innych dokumentach.

ZAKRES UBEZPIECZENIA
§4
1. W ubezpieczeniu lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, domku letniskowego lub budowli PZU SA
odpowiada za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia
w następstwie:
1) zdarzeń losowych: ognia, pioruna, powodzi, śniegu i lodu,
zalania, opadu, gradu, huraganu, eksplozji, osuwania
się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, upadku statku
powietrznego, uderzenia pojazdu, huku ponaddźwiękowego,
trzęsienia ziemi, dymu i sadzy, upadku drzew lub masztów,
katastrofy budowlanej;
2) aktów terroryzmu;
3) przepięcia;
4) dewastacji;
5) akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami,
o których mowa w pkt 1–4.
2. W ubezpieczeniu budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stadium budowy lub budynku niemieszkalnego PZU SA odpowiada
za szkody powstałe w następstwie:
1) zdarzeń losowych wymienionych w ust. 1 pkt 1;
2) akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami,
o których mowa w pkt 1.
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ZWROT KOSZTÓW
§5
1. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego PZU SA pokrywa,
poniesione przez Ubezpieczonego lub osobę bliską Ubezpieczonego pozostającą z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie
domowym, koszty:
1) poszukiwania przyczyny zalania;
2) uprzątnięcia miejsca ubezpieczenia po zaistnieniu szkody.
2. PZU SA zwraca koszty, o których mowa:
1) w ust. 1 pkt 1 – w granicach sumy ubezpieczenia ustalonej
w umowie ubezpieczenia dla lokalu mieszkalnego, budynku
lub budowli, którego dotyczy wypadek ubezpieczeniowy;
2) w ust. 1 pkt 2 – w granicach sumy ubezpieczenia ustalonej
w umowie ubezpieczenia dla lokalu mieszkalnego, budynku lub
budowli, którego dotyczy wypadek ubezpieczeniowy, nie więcej jednak niż do wysokości limitów określonych w ust. 3–4.
3. W odniesieniu do ubezpieczonego lokalu mieszkalnego, budynku
lub budowli koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie mogą
przewyższyć 5% sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia dla danego przedmiotu ubezpieczenia.
4. Jeżeli koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczą mienia
ubezpieczonego i nieubezpieczonego i jednocześnie nie jest
możliwe ich przyporządkowanie do danej części mienia, PZU SA
pokrywa poniesione koszty w takiej proporcji, w jakiej pozostaje
wartość mienia ubezpieczonego do łącznej wartości mienia
ubezpieczonego i nieubezpieczonego. Jeżeli ustalenie proporcji
nie jest możliwe, PZU SA pokrywa 50% poniesionych kosztów.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
§6
1. PZU SA nie odpowiada za szkody:
1) wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa
przez Ubezpieczonego, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności;
2) wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczony
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
3) górnicze, w rozumieniu prawa górniczego;
4) powstałe w następstwie działań wojennych, stanu wojennego,
stanu wyjątkowego, strajków lub niepokojów społecznych;
5) powstałe w wyniku udziału Ubezpieczonego w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg;
6) powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej, promieni
laserowych, promieniowania jonizującego, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego oraz skażenia radioaktywnego;
7) powstałe w następstwie aktów terroryzmu, z zastrzeżeniem
§ 4 ust. 1 pkt 2.
2. PZU SA nie odpowiada ponadto za szkody powstałe w następstwie:
1) błędów konstrukcyjnych zaistniałych na etapie projektu lub
wykonawstwa, jeżeli budynek został wzniesiony bez projektu
wykonanego przez uprawnionego specjalistę lub wybudowany niezgodnie z projektem i miało to wpływ na zajście
wypadku ubezpieczeniowego;
2) prowadzenia prac budowlanych bez ich zgłoszenia odpowiedniemu organowi, bez uzyskania pozwolenia lub bez projektu,
o ile takie zgłoszenie, pozwolenie lub projekt są wymagane
przepisami prawa, chyba że brak zgłoszenia, brak pozwolenia
lub brak projektu nie miały wpływu na zajście wypadku
ubezpieczeniowego;
3) niewykonania określonych przepisami prawa przeglądów technicznych lub kontroli okresowych lokalu mieszkalnego, budynku
lub budowli, jeżeli obowiązek ich wykonywania spoczywał na
Ubezpieczonym, osobie bliskiej Ubezpieczonego pozostającej
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z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym lub
osobie, której Ubezpieczony powierzył pieczę nad ubezpieczonym mieniem, chyba że niedopełnienie tych obowiązków nie
miało wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
4) systematycznego zawilgocenia pomieszczeń z powodu
nieszczelności instalacji lub niewłaściwej wentylacji pomieszczeń oraz kondensacji wilgoci zawartej w powietrzu na
powierzchni rur lub ścian;
5) przenikania wód podziemnych, chyba że przenikanie to
nastąpiło wskutek powodzi, deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4 ustalonym przez IMGW; w przypadku
braku możliwości uzyskania opinii IMGW wystąpienie deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4 stwierdza się
na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu
ich powstania bądź w bezpośrednim sąsiedztwie;
6) pęknięcia rur lub osprzętu instalacji w wyniku zamarznięcia
wody lub innej cieczy spowodowanego nieutrzymywaniem
właściwej temperatury w pomieszczeniach, jeżeli obowiązek
utrzymywania właściwej temperatury w pomieszczeniach
należał do Ubezpieczonego, osoby bliskiej Ubezpieczonego
pozostającej z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie
domowym lub osoby, której Ubezpieczony powierzył pieczę
nad ubezpieczonym mieniem, chyba że niedopełnienie tego
obowiązku nie miało wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
7) zalania wskutek opadu:
a) poprzez niezamknięte lub niezabezpieczone okna,
drzwi lub inne otwory, jeżeli obowiązek ich zamknięcia
lub zabezpieczenia należał do Ubezpieczonego, osoby
bliskiej Ubezpieczonego pozostającej z Ubezpieczonym
we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoby, której
Ubezpieczony powierzył pieczę nad ubezpieczonym mieniem, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało
wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego,
b) poprzez niekonserwowane lub nienależycie konserwowane: dach, ściany, balkony, tarasy, okna, jeżeli obowiązek
ich konserwacji należał do Ubezpieczonego lub osoby
bliskiej Ubezpieczonego pozostającej z Ubezpieczonym
we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na zajście
wypadku ubezpieczeniowego;
8) przemarzania elementów konstrukcyjnych budynków lub
budowli;
9) zapadania się ziemi powstałego w związku z prowadzonymi
robotami ziemnymi;
10) pokrycia przedmiotu ubezpieczenia graffiti;
11) upadku drzewa w wyniku jego wycinania lub przycinania
przez Ubezpieczonego lub osobę bliską Ubezpieczonego
pozostającą z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie
domowym, bez pozwolenia, o ile takie pozwolenie jest
wymagane przepisami prawa;
12) upadku masztu spowodowanego jego niekonserwowaniem
lub jego nienależytym konserwowaniem, jeżeli obowiązek
jego konserwacji należał do Ubezpieczonego lub osoby
bliskiej Ubezpieczonego pozostającej z Ubezpieczonym we
wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego.

SUMA UBEZPIECZENIA
§7
1. Sumę ubezpieczenia ustala się:
1) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego i domku
letniskowego:
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a) jeżeli wiek budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
domku letniskowego, nie będącego budynkiem o konstrukcji palnej, nie przekracza 40 lat albo wiek budynku
mieszkalnego jednorodzinnego lub domku letniskowego,
będącego budynkiem o konstrukcji palnej, nie przekracza
20 lat – w wartości nowej,
b) jeżeli wiek wymienionych w lit. a budynków przekracza
wartości wskazane w lit. a – w wartości rzeczywistej;
2) dla budynku niemieszkalnego i budowli – w wartości rzeczywistej;
3) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stadium
budowy – w wartości w stadium budowy;
4) dla lokalu mieszkalnego – w wartości rynkowej lokalu mieszkalnego, miejsca postojowego.
2. Po zakończeniu budowy, suma ubezpieczenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz składka ubezpieczeniowa są
ustalane ponownie w porozumieniu z Bankiem, a Ubezpieczający
dla skutecznego ponownego ustalenia sumy ubezpieczenia
zobowiązany jest do zawarcia za pośrednictwem Banku, który
wykonuje w imieniu lub na rzecz PZU SA czynności pośrednictwa
ubezpieczeniowego, nowej umowy ubezpieczenia.
3. Jeżeli w danym okresie ubezpieczenia nastąpi wzrost wartości
ubezpieczonego mienia, spowodowany m.in. przeprowadzonymi pracami modernizacyjnymi lub remontowymi, wzrostem
rynkowych cen ubezpieczonego mienia, Ubezpieczający
w porozumieniu z Ubezpieczonym, może podwyższyć sumę
ubezpieczenia. Do skutecznego podwyższenia sumy ubezpieczenia konieczne jest zawarcie za pośrednictwem Banku, który
wykonuje w imieniu lub na rzecz PZU SA czynności pośrednictwa
ubezpieczeniowego, umowy ubezpieczenia z nową wysokością
sumy ubezpieczenia.
4. Podwyższona, zgodnie z ust. 3, suma ubezpieczenia obowiązuje
i odpowiedzialność PZU SA (ochrona ubezpieczeniowa) rozpoczyna się, od następnego dnia po dniu zawarcia za pośrednictwem Banku, który wykonuje w imieniu lub na rzecz PZU SA
czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, nowej umowy
ubezpieczenia i zapłaceniu składki ubezpieczeniowej.
5. Jeżeli w okresie ubezpieczenia nastąpi spadek wartości ubezpieczonego mienia, Ubezpieczający może żądać odpowiedniego zmniejszenia sumy ubezpieczenia. Zmniejszenia sumy
ubezpieczenia może także z tej samej przyczyny dokonać
jednostronnie PZU SA, zawiadamiając o tym jednocześnie
Ubezpieczonego i Ubezpieczającego. Zmniejszenie sumy
ubezpieczenia pociąga za sobą zmniejszenie wysokości składki
począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczający złożył wniosek o zmniejszenie sumy ubezpieczenia lub
w którym PZU SA zawiadomił Ubezpieczającego o jednostronnym zmniejszeniu tej sumy.
6. Suma ubezpieczenia jest określana przez Ubezpieczającego,
z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 1 i 2, i jest wskazana w umowie ubezpieczenia.
7. Po wypłacie odszkodowania lub kosztów, o których mowa
w § 5 i § 20 ust. 3, suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu
o wypłaconą kwotę.

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
§8
1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest za pośrednictwem Banku,
który wykonuje w imieniu lub na rzecz PZU SA czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego.
2. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia.
3. PZU SA doręcza tekst OWU przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
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4. Umowa ubezpieczenia może być zawarta w okresie obowiązywania umowy kredytu.
5. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres ubezpieczenia wynoszący jeden rok albo na okres ubezpieczenia
wynoszący trzy lata, z możliwością jej zawarcia się, tj. bez
składania odrębnych oświadczeń woli, na kolejne okresy
ubezpieczenia wynoszące jeden rok na zasadach określonych
w ust. 6–8.
6. Umowa ubezpieczenia zawiera się, tj. bez składania odrębnych
oświadczeń woli, na kolejny okres ubezpieczenia wynoszący
jeden rok, jeżeli:
1) Ubezpieczający nie złoży najpóźniej przed upływem okresu
ubezpieczenia w dotychczasowej umowie ubezpieczenia
oświadczenia o nie wyrażeniu zgody na zawarcie się umowy
ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczenia oraz
2) PZU SA nie złoży najpóźniej na 30 dni przed upływem okresu ubezpieczenia w dotychczasowej umowie ubezpieczenia
oświadczenia o nie wyrażeniu zgody na zawarcie się umowy
ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczenia oraz
3) została zapłacona składka ubezpieczeniowa z tytułu dotychczasowej umowy ubezpieczenia oraz
4) została zapłacona składka ubezpieczeniowa za kolejny
okres ubezpieczenia w terminie wskazanym w umowie ubezpieczenia.
7. Zawarcie się, tj. bez składania odrębnych oświadczeń
woli, umowy ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 5 i 6, następuje na warunkach
obowiązujących dla dotychczasowej umowy ubezpieczenia,
z zastrzeżeniem ust. 8.
8. PZU SA najpóźniej na 30 dni przed upływem okresu ubezpieczenia w dotychczasowej umowie ubezpieczenia może
poinformować Ubezpieczającego o zmianie ogólnych warunków
ubezpieczenia lub wysokości składki ubezpieczeniowej w umowach ubezpieczenia, które będą zawierały się, tj. bez składania
odrębnych oświadczeń woli, na kolejne okresy ubezpieczenia. W takim przypadku Ubezpieczający może złożyć przed
upływem okresu ubezpieczenia w dotychczasowej umowie
ubezpieczenia oświadczenie o nie wyrażeniu zgody na zawarcie
się, tj. bez składania odrębnych oświadczeń woli, umowy
ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczenia. Wówczas
dotychczasowa umowa ubezpieczenia wygasa z końcem okresu
ubezpieczenia, na który została zawarta. Niezłożenie przez
Ubezpieczającego oświadczenia, o którym mowa powyżej, jest
równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na zmianę
ogólnych warunków ubezpieczenia lub wysokości składki ubezpieczeniowej dla umów ubezpieczenia, które będą zawierały
się, tj. bez składania odrębnych oświadczeń woli, na kolejne
okresy ubezpieczenia.
9. Jednocześnie z zawarciem umowy ubezpieczenia, w której
przedmiotem ubezpieczenia jest lokal mieszkalny albo
budynek mieszkalny jednorodzinny, Ubezpieczający może
zawrzeć umowę ubezpieczenia mieszkań. Umowy, o których
mowa w zdaniu poprzedzającym, zawiera się na taki sam
okres ubezpieczenia.
10. Zawarcie umowy ubezpieczenia PZU SA potwierdza dokumentem ubezpieczenia.
11. Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia,
składając oświadczenie w tym zakresie. Jeżeli najpóźniej
w chwili zawarcia umowy PZU SA nie poinformował Ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od
umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie.
12. Niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w ust. 11, po
upływie terminu na odstąpienie od umowy ubezpieczenia,
Ubezpieczający może w każdym czasie rozwiązać umowę
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ubezpieczenia poprzez złożenie oświadczenia o jej wypowiedzeniu. W takim przypadku umowa ubezpieczenia rozwiązuje
się z dniem złożenia oświadczenia o jej wypowiedzeniu.
13. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy
rachunek (na rachunek Ubezpieczonego). Obowiązek zapłaty
składki ubezpieczeniowej ciąży na Ubezpieczającym.
14. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek (na rachunek Ubezpieczonego) zarzut mający wpływ
na odpowiedzialność PZU SA, PZU SA może podnieść również
przeciwko Ubezpieczonemu. Ubezpieczony może żądać, by
PZU SA udzielił mu informacji o postanowieniach zawartej
umowy ubezpieczenia oraz OWU, w zakresie w jakim dotyczą
praw i obowiązków Ubezpieczonego.

PRZENIESIENIE PRAW Z UMOWY UBEZPIECZENIA

odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki ubezpieczeniowej, a składka nie została zapłacona w terminie;
7) z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia za porozumieniem stron;
8) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia w przypadku,
o którym mowa w § 8 ust. 11;
9) z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę –
jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia;
10) z chwilą unicestwienia przedmiotu ubezpieczenia – w zakresie tego przedmiotu.
2. Ponadto ochrona ubezpieczeniowa wygasa w zakresie ubezpieczenia budynku niemieszkalnego oraz budowli wraz z wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia lokalu
mieszkalnego, budynku mieszkalnego jednorodzinnego albo
domku letniskowego.

§9
1. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia, prawa z umowy
ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę przedmiotu
ubezpieczenia. Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia
wymaga zgody PZU SA.
2. W razie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia przechodzą także obowiązki,
które ciążyły na zbywcy, chyba że strony za zgodą PZU SA
umówiły się inaczej. Pomimo tego przejścia obowiązków
zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za zapłatę składki
ubezpieczeniowej przypadającej za czas do chwili przejścia
przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.
3. Jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione
na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa wygasa z chwilą przejścia własności przedmiotu
ubezpieczenia na nabywcę, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Postanowień ust. 1–3 nie stosuje się przy przenoszeniu
wierzytelności, jakie powstały lub mogą powstać wskutek
zajścia przewidzianego w umowie ubezpieczenia wypadku ubezpieczeniowego.

POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI PZU SA
§ 10
Odpowiedzialność PZU SA (ochrona ubezpieczeniowa) rozpoczyna
się w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż
w dniu uruchomienia kredytu i zapłacenia składki ubezpieczeniowej,
z zastrzeżeniem § 7 ust. 4.
§ 11
1. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
1) z upływem okresu ubezpieczenia w dotychczasowej umowie
ubezpieczenia, jeżeli nie nastąpiło zawarcie się, tj. bez składania odrębnych oświadczeń woli, umowy ubezpieczenia na
kolejny okres ubezpieczenia zgodnie z § 8 ust. 5–8;
2) z dniem całkowitej spłaty kredytu, rozwiązania umowy
kredytu, wygaśnięcia umowy kredytu lub odstąpienia od
umowy kredytu;
3) wraz z wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej w umowie
ubezpieczenia mieszkań, jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta jednocześnie z umową ubezpieczenia mieszkań;
4) z dniem doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy
ubezpieczenia, o którym mowa w § 8 ust. 12;
5) z dniem doręczenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia, o którym mowa w § 12 ust. 7;
6) z dniem doręczenia Ubezpieczającemu oświadczenia
PZU SA o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy PZU SA ponosi
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SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
§ 12
1. Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia składki
ubezpieczeniowej za okres, w którym PZU SA udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
2. Składkę ubezpieczeniową ustala się w umowie ubezpieczenia
według taryfy obowiązującej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, a w przypadku zawarcia się, tj. bez składania odrębnych
oświadczeń woli, umowy ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczenia, zgodnie z § 8 ust. 5–8, według taryfy obowiązującej
na dzień zawarcia się umowy ubezpieczenia na kolejny okres
ubezpieczenia, przy uwzględnieniu § 8 ust. 8.
Składkę ubezpieczeniową ustala się w zależności od:
1) rodzaju przedmiotu ubezpieczenia;
2) sumy ubezpieczenia;
3) okresu ubezpieczenia.
3. Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić składkę ubezpieczeniową za pierwszy roczny lub trzyletni okres ubezpieczenia
w terminie wskazanym w umowie ubezpieczenia.
4. W przypadku zawarcia się, tj. bez składania odrębnych oświadczeń woli, umowy ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczenia
zgodnie z § 8 ust. 5–8, składka ubezpieczeniowa z tytułu umowy
ubezpieczenia płatna jest w terminie określonym w umowie ubezpieczenia.
5. Jeżeli zapłata składki ubezpieczeniowej dokonywana jest w formie
bezgotówkowej, za dzień zapłaty składki ubezpieczeniowej uważa
się dzień uznania rachunku bankowego wskazanego przez PZU SA
pełną, wymagalną kwotą określoną w umowie ubezpieczenia.
6. Składkę ubezpieczeniową przekazaną przez Ubezpieczającego
Bankowi uznaje się za wpłaconą PZU SA.
7. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną
zmianę prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego,
każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości
składki ubezpieczeniowej, poczynając od chwili, w której zaszła
ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego
okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga
strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, składając oświadczenie
w tym zakresie.
8. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku
zapłacenia składki ubezpieczeniowej za okres, w jakim PZU SA
udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
9. W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed
upływem okresu na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia,
Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki ubezpieczeniowej
za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

pzu.pl

10. Składka ubezpieczeniowa nie podlega indeksacji.

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY I ODSZKODOWANIA
§ 13
1. Wysokość odszkodowania ustala się kwocie odpowiadającej
wysokości poniesionej szkody, nie wyższej jednak niż suma
ubezpieczenia określona w umowie ubezpieczenia.
2. Wysokość odszkodowania ustala się dla:
1) budynku:
a) ubezpieczonego w wartości nowej – według wartości
nowej,
b) ubezpieczonego w wartości rzeczywistej – według
wartości rzeczywistej,
c) ubezpieczonego w wartości w stadium budowy – według
wartości w stadium budowy;
2) budowli – według wartości rzeczywistej;
3) lokalu mieszkalnego:
a) w przypadku szkody całkowitej w lokalu mieszkalnym,
miejscu postojowym – według wartości rynkowej lokalu
mieszkalnego, miejsca postojowego,
b) w przypadku szkody częściowej – według wartości nowej.
3. W przypadku ubezpieczenia lokalu mieszkalnego stanowiącego
odrębną nieruchomość odszkodowanie przysługuje również
z tytułu szkód w elementach wspólnych budynku mieszkalnego
wielorodzinnego, w którym znajduje się ten lokal, proporcjonalnie do przypadającego temu lokalowi udziału w częściach
wspólnych nieruchomości.
4. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania:
1) uwzględnia się wartość pozostałości po uszkodzonym lub
zniszczonym ubezpieczonym mieniu;
2) nie uwzględnia się wartości zabytkowej ubezpieczonego mienia.
5. W odniesieniu do kosztów naprawy powłok malarskich wewnątrz lokalu mieszkalnego lub budynku nie odlicza się stopnia
zużycia technicznego.
6. Z zastrzeżeniem ust. 8, wysokość odszkodowania ustala się na
podstawie kosztorysu sporządzonego przez PZU SA:
1) w eksperckim systemie kosztorysowania robót i obiektów
budowlanych lub
2) w oparciu o cenniki budowlane opracowane przez podmioty
wyspecjalizowane w zakresie budownictwa.
7. Z zastrzeżeniem ust. 8, w porozumieniu z Ubezpieczonym wysokość odszkodowania może zostać ustalona na podstawie:
1) rachunków za odbudowę lub naprawę przedmiotu ubezpieczenia, potwierdzonych:
a) kosztorysem powykonawczym sporządzonym przez
podmiot dokonujący odbudowy lub naprawy, zgodnie
z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych,
elektrycznych i instalacyjnych stosowanych w budownictwie, uwzględniającym dotychczasową konstrukcję
i wymiary mienia oraz standard wykończenia, przy
zastosowaniu takich samych lub najbardziej zbliżonych
materiałów lub
b) specyfikacją zakresu wykonanych robót sporządzoną przez
podmiot dokonujący odbudowy lub naprawy – w przypadku szkody, której wysokość przed uwzględnieniem stopnia
zużycia technicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
2) kosztorysu odbudowy lub naprawy dokonanej systemem
gospodarczym, sporządzonym zgodnie z zasadami kalkulacji
i ustalania cen robót budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych stosowanych w budownictwie, uwzględniającym
dotychczasową konstrukcję i wymiary mienia oraz standard
wykończenia, przy zastosowaniu takich samych lub najbardziej zbliżonych materiałów.

801 102 102   Opłata zgodna z taryfą operatora

8. W przypadku szkody całkowitej w lokalu mieszkalnym, miejscu
postojowym wysokość odszkodowania jest ustalana według
ceny 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, a w przypadku szkody całkowitej w miejscu postojowym wysokość
odszkodowania jest ustalana według ceny miejsca postojowego, przyjmowanych do ustalenia wartości rynkowej lokalu
mieszkalnego, miejsca postojowego.
9. Rachunki i kosztorysy, o których mowa w ust. 7, PZU SA weryfikuje w zakresie zgodności ze stanem faktycznym: wysokości
poniesionych kosztów, dotychczasowych wymiarów przedmiotu
ubezpieczenia, zakresu robót i użytych materiałów.
10. Wysokość odszkodowania ustala się na podstawie cen z dnia
jego ustalenia, za wyjątkiem szkód udokumentowanych rachunkiem za odbudowę lub naprawę, potwierdzonym kosztorysem powykonawczym, specyfikacją zakresu wykonanych robót
lub kosztorysem odbudowy lub naprawy dokonanej systemem
gospodarczym, o których mowa w ust. 7.

POSTĘPOWANIE W RAZIE POWOŁANIA RZECZOZNAWCÓW
§ 14
1. Ubezpieczony lub PZU SA mogą powoływać rzeczoznawców
w celu ustalenia przyczyny lub wysokości szkody.
2. W razie rozbieżności w opiniach rzeczoznawców Ubezpieczony
oraz PZU SA mogą powołać rzeczoznawcę opiniującego, który
na podstawie przedłożonych do wglądu ekspertyz i własnej
oceny stanu faktycznego wyda opinię.
3. Każda z osób, o których mowa w ust. 1, ponosi koszty rzeczoznawcy, którego powołała. Koszty rzeczoznawcy opiniującego,
o którym mowa w ust. 2, ponoszą Ubezpieczony oraz PZU SA
po połowie.

WYPŁATA ODSZKODOWANIA
OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PZU SA
§ 15
1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu wypadku ubezpieczeniowego PZU SA przeprowadza postępowanie dotyczące
ustalenia stanu faktycznego tego wypadku, zasadności
zgłoszonych roszczeń, wysokości odszkodowania i sposobu
rozliczenia szkody.
2. PZU SA wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia, ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.
3. Odszkodowanie wypłaca się:
1) Bankowi – na wskazany przez Bank rachunek bankowy,
jeżeli Ubezpieczony złożył oświadczenie o przeniesieniu
swoich praw do odszkodowania z umowy ubezpieczenia
na rzecz Banku, a Bank przyjął ten przelew, z zastrzeżeniem ust. 4;
2) Ubezpieczonemu – na wskazany przez niego rachunek
bankowy, jeżeli Ubezpieczony nie złożył oświadczenia
o przeniesieniu swoich praw do odszkodowania z umowy
ubezpieczenia na rzecz Banku albo złożył takie oświadczenie, a Bank przyjął ten przelew, lecz wartość odszkodowania jest niższa niż 5 000 zł;
3) spadkobiercom Ubezpieczonego – na wskazany przez nich
rachunek bankowy, gdy szkoda powstała w mieniu należącym do masy spadkowej:
a) jeżeli Ubezpieczony nie złożył oświadczenia o przeniesieniu swoich praw do odszkodowania z umowy ubezpieczenia na rzecz Banku albo złożył takie oświadczenie,
a Bank przyjął ten przelew, lecz wartość odszkodowania
jest niższa niż 5 000 zł,
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b) jeżeli Ubezpieczony złożył oświadczenie o przeniesieniu
swoich praw do odszkodowania z umowy ubezpieczenia
na rzecz Banku, a Bank przyjął ten przelew, ale wysokość
odszkodowania przekracza wartość zobowiązań kredytobiorcy wobec Banku; w tym przypadku spadkobiercom
Ubezpieczonego wypłacana jest kwota wynikająca z różnicy pomiędzy kwotą odszkodowania a kwotą zobowiązań
wobec Banku.
4. Jeżeli Ubezpieczony złożył oświadczenie o przeniesieniu swoich
praw do odszkodowania z umowy ubezpieczenia na rzecz
Banku i Bank przyjął ten przelew, ale wysokość odszkodowania
przekracza wartość zobowiązań kredytobiorcy wobec Banku,
wówczas Ubezpieczonemu wypłacana jest kwota wynikająca
z różnicy pomiędzy kwotą odszkodowania a kwotą zobowiązań
wobec Banku.
5. PZU SA wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia
otrzymania zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym.
6. Jeżeli, w terminie określonym w ust. 5, wyjaśnienie okoliczności
koniecznych do ustalenia odpowiedzialności PZU SA albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie
powinno zostać wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym
przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania
PZU SA wypłaca w terminie określonym w ust. 5.
7. PZU SA jest zobowiązany:
1) po otrzymaniu zawiadomienia o wystąpieniu wypadku
ubezpieczeniowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania
tego zawiadomienia, do poinformowania o tym Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami
występującymi z tym zawiadomieniem, oraz do podjęcia
postępowania dotyczącego ustalenia stanu faktycznego wypadku ubezpieczeniowego, zasadności zgłoszonych roszczeń
i wysokości odszkodowania, a także do poinformowania
osoby występującej z roszczeniem pisemnie lub w inny
sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty
są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności PZU SA lub wysokości odszkodowania, jeżeli jest to niezbędne do dalszego
prowadzenia postępowania;
w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy
rachunek zawiadomienie o wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego może zgłosić również Ubezpieczony albo jego
spadkobiercy; w tym przypadku spadkobierca jest traktowany
tak jak uprawniony z umowy ubezpieczenia;
2) jeżeli w terminach określonych w ust. 5 i 6 nie wypłaci
odszkodowania do zawiadomienia pisemnie:
a) osoby zgłaszającej roszczenie oraz
b) Ubezpieczonego, w przypadku umowy ubezpieczenia
zawartej na cudzy rachunek, jeżeli nie jest on osobą
zgłaszającą roszczenie
– o przyczynach niemożności zaspokojenia ich roszczeń
w całości lub w części, a także do wypłaty bezspornej
części odszkodowania;
3) jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej
wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, do poinformowania o tym pisemnie:
a) osoby występującej z roszczeniem oraz
b) Ubezpieczonego, w przypadku umowy ubezpieczenia
zawartej na cudzy rachunek, jeżeli nie jest on osobą
zgłaszającą roszczenie
– wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną
uzasadniające całkowitą lub częściową odmowę wypłaty
odszkodowania oraz do pouczenia tej osoby o możliwości
dochodzenia roszczeń na drodze sądowej;
4) do udostępnienia Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu osobie
występującej z roszczeniem lub uprawnionemu z umowy
ubezpieczenia, informacji i dokumentów gromadzonych
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w celu ustalenia odpowiedzialności PZU SA lub wysokości odszkodowania; osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia
przez PZU SA udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich
zgodności z oryginałem przez PZU SA;
5) do udostępnienia osobom, o których mowa w pkt 4, informacji i dokumentów, o których mowa w pkt 4, na ich żądanie,
w postaci elektronicznej;
6) na żądanie Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy
ubezpieczenia, do udostępnienia posiadanych przez siebie
informacji związanych z wypadkiem ubezpieczeniowym
będącym podstawą ustalenia odpowiedzialności PZU SA
oraz ustalenia okoliczności wypadku ubezpieczeniowego, jak
również wysokości odszkodowania;
7) na żądanie Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, do przekazania informacji o oświadczeniach złożonych przez nich na
etapie zawierania umowy ubezpieczenia na potrzeby oceny
ryzyka ubezpieczeniowego lub kopii dokumentów sporządzonych na tym etapie.

ROSZCZENIA REGRESOWE
§ 16
1. Z dniem wypłaty przez PZU SA odszkodowania roszczenia Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę
przechodzą z mocy prawa na PZU SA do wysokości zapłaconego
odszkodowania. Jeżeli PZU SA pokrył tylko część szkody, Ubezpieczonemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo
zaspokojenia przed roszczeniami PZU SA.
2. Nie przechodzą na PZU SA roszczenia Ubezpieczonego przeciwko
osobom, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.
3. Jeżeli Ubezpieczony bez zgody PZU SA zrzekł się roszczenia
w części lub w całości przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej
za szkodę albo je ograniczył, PZU SA może odmówić odszkodowania lub je zmniejszyć. Jeżeli zrzeczenie się lub ograniczenie
roszczenia zostanie ujawnione po wypłaceniu odszkodowania,
PZU SA może żądać od Ubezpieczonego zwrotu całości lub
części wypłaconego odszkodowania.

OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO I UBEZPIECZONEGO
§ 17
Ubezpieczający zobowiązany jest do poinformowania Ubezpieczonego o prawach i obowiązkach wynikających z zawartej na jego
rachunek umowy ubezpieczenia.
§ 18
1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie danych
zgłaszanych przez Ubezpieczającego we wniosku o zawarcie
umowy ubezpieczenia. PZU SA może uzależnić zawarcie umowy
ubezpieczenia od udokumentowania tych danych.
2. Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości PZU SA
wszystkie znane sobie okoliczności, o które PZU SA zapytywał
w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy ubezpieczenia
w innych pismach. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę ubezpieczenia przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na
przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane.
W razie zawarcia przez PZU SA umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności
uważa się za nieistotne.
3. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający zobowiązany jest zawiadomić PZU SA o zmianie okoliczności, o których
mowa w ust. 2, niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości.
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4. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązki określone w ust. 2 i 3 spoczywają zarówno
na Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonym, chyba że
Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.
5. PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności,
które z naruszeniem ust. 2–4, nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia ust. 2–4 doszło z winy umyślnej,
w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek ubezpieczeniowy
i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa
w zdaniu poprzedzającym.

PZU SA lub jego przedstawiciel nie przeprowadził takich oględzin
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie, albo 14 dni, jeżeli niezbędne było powołanie biegłych
(rzeczoznawców).
5. Ubezpieczony obowiązany jest udzielić przedstawicielowi PZU SA
pomocy i wyjaśnień w uzyskaniu informacji odnośnie okoliczności zajścia wypadku ubezpieczeniowego, przyczyn powstania
szkody, jej przedmiotu i rozmiaru.
6. Wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 4 i 5, niezbędne
jest do ustalenia odpowiedzialności PZU SA.

§ 19

1. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zawiadomić
PZU SA o zajściu wypadku ubezpieczeniowego niezwłocznie, nie
później jednak niż w terminie do 7 dni od dnia jego zajścia lub
dowiedzenia się o wypadku.
2. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa
obowiązku, o którym mowa w ust. 1, PZU SA może odpowiednio
zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do
zwiększenia szkody lub uniemożliwiło PZU SA ustalenie okoliczności i skutków wypadku ubezpieczeniowego.
3. Skutki braku zawiadomienia PZU SA o wypadku ubezpieczeniowym nie nastąpią, jeżeli PZU SA w terminie, o którym mowa
w ust. 1, otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało
podać do jego wiadomości.

1. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest:
1) przestrzegać obowiązujących przepisów prawa z zakresu
ochrony przeciwpożarowej;
2) przeprowadzać konserwacje i okresowe remonty mienia;
3) stosować właściwe środki ochronne w celu zabezpieczenia instalacji wodnych i centralnego ogrzewania oraz ich
wyposażenia instalacyjnego przed mrozem, w szczególności
utrzymywać właściwą temperaturę w pomieszczeniach;
4) zamknąć, opróżnić z wody i utrzymywać opróżnione instalacje wodne i centralnego ogrzewania w obiektach nieużywanych i niedozorowanych lub czasowo nieczynnych;
5) wykonywać niezwłocznie inwestycje i naprawy niezbędne
w ocenie rzeczoznawców lub zgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi prawidłowego działania instalacji.
2. W razie naruszenia z winy umyślnej lub wskutek rażącego
niedbalstwa obowiązków, o których mowa w ust. 1, PZU SA
wolny jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego
powodu, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata
odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.
§ 20
1. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczający lub
Ubezpieczony zobowiązany jest:
1) użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu
ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia
jej rozmiarów, między innymi wezwać straż pożarną oraz
zawiadomić jednostkę policji, o ile zachodzi taka potrzeba,
oraz zawiadomić administrację budynku mieszkalnego
wielorodzinnego o fakcie zalania ubezpieczonego lokalu
mieszkalnego i w miarę możliwości uzyskać potwierdzenie
o dokonaniu powiadomienia;
2) zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę oraz
udzielić PZU SA pomocy dostarczając informacje oraz
dokumenty niezbędne do skutecznego dochodzenia roszczeń regresowych.
2. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony umyślnie lub wskutek
rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych
w ust. 1 pkt 1, PZU SA jest wolny od odpowiedzialności za
szkody powstałe z tego powodu.
3. PZU SA obowiązany jest w granicach sumy ubezpieczenia,
zwrócić koszty wynikłe z zastosowania środków, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. Jeżeli przedmiotowe koszty
poniesione zostały na polecenie PZU SA, to zwracane są one
w pełnej wysokości.
4. Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest nie dokonywać w uszkodzonym mieniu żadnych zmian i nie dokonywać
jego naprawy, jeżeli zmiany i naprawa nie są uzasadnione
koniecznością zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie
lub zmniejszenia rozmiaru szkody, bez uprzedniego przeprowadzenia oględzin przez PZU SA lub jego przedstawiciela, chyba że
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§ 21

ROZDZIAŁ III
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 22
1. Reklamację, skargę lub zażalenie składa się w każdej jednostce
PZU SA obsługującej klienta.
2. Reklamacja, skarga lub zażalenie mogą być złożone w formie:
1) pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu
ustawy Prawo pocztowe, na przykład pisząc na adres:
PZU SA ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa (adres tylko
do korespondencji);
2) ustnej – telefonicznie, na przykład dzwoniąc pod numer
infolinii 801 102 102, albo osobiście do protokołu podczas
wizyty w jednostce, o której mowa w ust. 1;
3) elektronicznej – wysyłając e-mail na adres reklamacje@pzu.pl
lub wypełniając formularz na www.pzu.pl.
3. PZU SA rozpatruje reklamację, skargę lub zażalenie i udziela na
nie odpowiedzi, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenie
odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3, PZU SA przekazuje osobie, która złożyła reklamację, skargę lub zażalenie
informację, w której:
1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla
rozpatrzenia sprawy;
3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji,
skargi lub zażalenia i udzielenia odpowiedzi, który nie może
przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, skargi
lub zażalenia.
5. Odpowiedź PZU SA na reklamację, skargę lub zażalenie zostanie
dostarczona osobie, która je złożyła, w postaci papierowej lub za
pomocą innego trwałego nośnika informacji, z tym że odpowiedź
można dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek
osoby, która złożyła tę reklamację, skargę lub zażalenie.
6. Osobie fizycznej, która złożyła reklamację przysługuje prawo
wniesienia do Rzecznika Finansowego wniosku dotyczącego:
1) nieuwzględnienia roszczeń w trybie rozpatrywania reklamacji;
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2) niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą tej osoby w terminie określonym
w odpowiedzi na tę reklamację.
7. Reklamacje, skargi i zażalenia rozpatrywane są przez jednostki
organizacyjne PZU SA, które są właściwe ze względu na
przedmiot sprawy.
8. Reklamacje uregulowane są w ustawie o rozpatrywaniu
reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku
Finansowym oraz w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń.
9. PZU SA przewiduje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów.
10. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym
rozpatrywaniu sporów konsumenckich, właściwym dla PZU SA do
pozasądowego rozpatrywania sporów, jest Rzecznik Finansowy,
którego adres strony internetowej jest następujący: www.rf.gov.pl.
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11. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, uposażonemu i uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, będącemu konsumentem,
przysługuje prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.
12. PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
13. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia
można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo
przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby
ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
14. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia
można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo
przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy
ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

PZU SA 9A98/IV

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ
DLA KREDYTOBIORCÓW BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
ustalone uchwałą nr UZ/406/2015 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej
z dnia 21 grudnia 2015 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/51/2019 Zarządu PZU SA z dnia
26 lutego 2019 r.

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:
Rodzaj informacji

Numer jednostki redakcyjnej
wzorca umowy

Przesłanki wypłaty
odszkodowania i innych
świadczeń

Postanowienia wspólne:
§ 1 ust. 4, § 2, § 19, § 20,
§ 23 ust. 2–4, § 30, § 31
Ubezpieczenie ruchomości
domowych i stałych
elementów mieszkania:
§ 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 9,
§ 10 ust. 2–5, § 11, § 12,
§ 13, § 25 ust. 1, § 26 ust. 1 i 4,
§ 27 ust. 1, 2, 4–6, 8 i 9
Ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej:
§ 14, § 16 ust. 2–4, § 17,
§ 25 ust. 1, § 26 ust. 2 i 4,
§ 27 ust. 1, 2, 4, 6, 8 i 9, § 28

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49,
kapitał zakładowy: 86 352 300,00 zł wpłacony w całości, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102 (opłata zgodna z taryfą operatora)

Rodzaj informacji

Numer jednostki redakcyjnej
wzorca umowy

Ograniczenia oraz wyłączenia
odpowiedzialności zakładu
ubezpieczeń uprawniające do
odmowy wypłaty odszkodowania
i innych świadczeń lub ich
obniżenia

Postanowienia wspólne:
§ 1 ust. 4, § 2, § 19, § 20,
§ 23 ust. 5, § 31 ust. 3,
§ 33 ust. 3
Ubezpieczenie ruchomości
domowych i stałych
elementów mieszkania:
§ 3 ust. 2 i 3, § 4,
§ 5 ust. 2 i 3, § 6, § 7,
§ 8, § 9, § 10 ust. 2–5,
§ 11, § 12, § 13,
§ 25 ust. 2, § 26 ust. 3,
§ 27 ust. 3, 4 i 7, § 29
Ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej:
§ 14 ust. 5 i 6, § 15,
§ 16 ust. 2 i 3, § 17,
§ 25 ust. 3, § 26 ust. 3,
§ 27 ust. 3 i 4

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań dla kredytobiorców BNP
Paribas Bank Polska S.A. (zwane dalej „OWU”) mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Powszechny
Zakład Ubezpieczeń Spółkę Akcyjną (zwaną dalej „PZU SA”)
za pośrednictwem BNP Paribas Bank Polska Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie (zwanego dalej „Bankiem”), który
wykonuje w imieniu lub na rzecz PZU SA czynności pośrednictwa
ubezpieczeniowego, z kredytobiorcami.
2. Na podstawie OWU, PZU SA udziela Ubezpieczonemu ochrony
ubezpieczeniowej w zakresie:
1) ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów mieszkania;
2) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
3. PZU zobowiązany jest przedstawić Ubezpieczającemu różnicę
między treścią umowy ubezpieczenia a OWU w formie pisemnej
przed zawarciem umowy ubezpieczenia. W razie niedopełnienia tego obowiązku PZU nie może powoływać się na różnicę
niekorzystną dla Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego.
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Przepisu nie stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych
w drodze negocjacji.
4. W sprawach nie uregulowanych w OWU do umowy ubezpieczenia mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego
oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
DEFINICJE
§2
Przez użyte w OWU pojęcia, należy rozumieć:
1) akty terroryzmu – działania indywidualne lub grupowe
skierowane przeciwko ludności lub mieniu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności, dezorganizacji życia
publicznego, transportu publicznego, zakładów usługowych
lub wytwórczych – dla osiągnięcia skutków ekonomicznych,
politycznych lub społecznych;
2) biżuteria – przedmioty osobistego użytku przeznaczone do ozdoby, wykonane w całości lub w części z metali
szlachetnych lub półszlachetnych: złota, srebra, platyny,
palladu, miedzi, mosiądzu lub kamieni szlachetnych
lub półszlachetnych,
pzu.pl

a także zegarki na rękę niezależnie od materiału, z którego
zostały wykonane;
3) budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych,
posiadający fundamenty i dach wraz ze stałymi elementami;
4) budynek mieszkalny jednorodzinny – budynek
w zabudowie pojedynczej, bliźniaczej lub szeregowej,
w stadium użytkowania, przeznaczony na cele mieszkalne,
w którym nie są wydzielone pomieszczenia przeznaczone
na cele mieszkalne, stanowiące odrębną nieruchomość lub
będące przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa
do lokalu, w tym również budynek, w którym prowadzona
jest działalność gospodarcza lub zawodowa, o ile jego powierzchnia przeznaczona na taką działalność jest mniejsza
niż 50% jego powierzchni całkowitej;
5) budynek mieszkalny wielorodzinny – budynek,
w stadium użytkowania, przeznaczony na cele mieszkalne,
w którym są wydzielone pomieszczenia przeznaczone na
cele mieszkalne, stanowiące odrębną nieruchomość lub
będące przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa
do lokalu;
6) czynności życia prywatnego – czynności dotyczące sfery
prywatnej, nie związane z aktywnością zawodową i pozostające bez związku z wykonywaniem obowiązków służbowych,
pracą zarobkową, praktyczną nauką zawodu poza siedzibą
szkoły; za czynności życia prywatnego nie uważa się
wykonywania działalności gospodarczej, wolnego zawodu,
pełnienia funkcji, w tym funkcji honorowych w związkach,
zrzeszeniach, organizacjach społecznych lub politycznych
oraz pracy w charakterze wolontariusza;
7) dokument osobisty – imienny dokument identyfikujący
Ubezpieczonego lub osobę bliską Ubezpieczonego pozostającą z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja
szkolna, legitymacja studencka;
8) działania wojenne – działania sił zbrojnych mające na
celu rozbicie sił zbrojnych przeciwnika na lądzie, w powietrzu lub na morzu;
9) dzieła sztuki – posiadające wartość kolekcjonerską, zabytkową lub artystyczną, następujące ruchomości domowe, ich
części lub zespoły:
a) oryginalne dzieła plastyczne: obrazy, rzeźby, grafiki,
a także oryginalne dzieła rzemiosła artystycznego
i sztuki użytkowej,
b) przedmioty zgromadzone i uporządkowane według
koncepcji osób, które te kolekcje tworzyły,
c) numizmaty lub pamiątki historyczne,
d) urządzenia, środki transportu oraz maszyny i narzędzia
świadczące o kulturze materialnej, charakterystyczne
dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentujące
poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego,
e) książki i materiały biblioteczne,
f) wytwory sztuki ludowej i rękodzieła,
g) przedmioty upamiętniające wydarzenia historyczne,
działalność wybitnych osobistości lub instytucji,
a także ich skatalogowane zbiory zgromadzone i uporządkowane według określonych kategorii;
10) eksplozja – gwałtowną zmianę stanu równowagi układu
z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary,
wywołanym ich właściwością rozprzestrzenienia się; w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju
zbiorników warunkiem uznania szkody za spowodowaną
eksplozją jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy
rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów,
pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień;
za spowodowane eksplozją uważa się też szkody powstałe
wskutek implozji, polegające na uszkodzeniu zbiornika lub
aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym;
11) grad – opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu;
12) huragan – wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s,
ustalanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
zwany dalej „IMGW”, którego działanie wyrządza masowe
801 102 102   Opłata zgodna z taryfą operatora

szkody; w przypadku braku możliwości uzyskania opinii
IMGW, wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie
stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania
lub w bezpośrednim sąsiedztwie;
13) instalacja:
a) instalacja centralnego ogrzewania,
b) instalacja elektryczna,
c) instalacja kanalizacyjna,
d) instalacja wodna,
e) instalacja gazowa,
f) instalacja telefoniczna,
g) instalacja sieciowa,
h) instalacja antenowa, z wyłączeniem zewnętrznych anten
telewizyjnych i radiowych,
i) instalacja przeciwkradzieżowa,
j) instalacja przeciwpożarowa,
k) instalacja domofonu lub video-domofonu,
l) instalacja solarna,
m) instalacja drenażowa,
n) instalacja zraszająca,
o) instalacja oświetleniowa,
p) każda inna niż wymieniona w lit. a–o instalacja służąca
do prawidłowej eksploatacji lub do używania zgodnie
z przeznaczeniem mieszkania, a także posesji na której
znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny;
14) koszty nabycia produktów spożywczych, które
uległy rozmrożeniu – koszty poniesione w celu nabycia produktów spożywczych, które uległy rozmrożeniu
tj. utraciły przydatność do spożycia w wyniku podwyższenia
się temperatury przechowywania w urządzeniu chłodniczym
znajdującym się w mieszkaniu, w związku z wypadkiem ubezpieczeniowym;
15) koszty naprawy uszkodzonych lub zniszczonych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – koszty poniesione
w celu naprawy uszkodzonych lub zniszczonych wskutek
kradzieży z włamaniem następujących stałych elementów trwale związanych z mieszkaniem: stolarki okiennej
i drzwiowej wraz z oszkleniami i zamknięciami, krat, rolet
antywłamaniowych, czujek, sygnalizatorów, innych elementów zabezpieczeń przeciwkradzieżowych;
16) kradzież z włamaniem – zabór cudzego mienia w celu
przywłaszczenia, którego sprawca dokonał albo usiłował
dokonać z mieszkania, po usunięciu przy użyciu siły lub
narzędzi istniejących zabezpieczeń pozostawiając ślady na
tych zabezpieczeniach stanowiące dowód użycia siły lub
narzędzi lub po otwarciu zabezpieczeń kluczem lub innym
urządzeniem otwierającym, który sprawca zdobył przez
kradzież z włamaniem z innego pomieszczenia albo w wyniku rabunku, tj. z zastosowaniem przemocy fizycznej albo
groźby natychmiastowego jej użycia lub z doprowadzeniem
osoby do nieprzytomności lub bezbronności albo poprzez
przywłaszczenie lub wyłudzenie kluczy lub innych urządzeń
otwierających dokonane z użyciem podstępu wobec osób
małoletnich, niedołężnych ze względu na podeszły wiek lub
nie w pełni sprawnych;
17) kredyt – kredyt hipoteczny, w tym także z dopłatami do
oprocentowania lub z dofinansowaniem wkładu własnego,
kredyt budowlany, w tym także z dopłatami do oprocentowania lub z dofinansowaniem wkładu własnego,
kredyt konsolidacyjny lub pożyczkę hipoteczną, udzielane
kredytobiorcy przez Bank zgodnie z określonymi przez Bank
regulacjami kredytowymi;
18) kredytobiorca – osobę fizyczną, która zawarła z Bankiem
umowę kredytu;
19) lawina – gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, błota, skał lub kamieni ze zboczy górskich;
20) lokal mieszkalny – znajdujące się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wyodrębnione pomieszczenia
przeznaczone na cele mieszkalne, stanowiące odrębną
nieruchomość albo będące przedmiotem spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu wraz ze znajdującym
się w tym samym budynku mieszkalnym wielorodzinnym
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i przeznaczonym do wyłącznego użytku Ubezpieczonego:
pomieszczeniem gospodarczym lub pomieszczeniem garażowym, wraz ze stałymi elementami;
21) mienie służbowe – przenośny sprzęt elektroniczny
lub telefony komórkowe przekazane przez pracodawcę
Ubezpieczonemu lub osobie bliskiej Ubezpieczonego pozostającej z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie
domowym, do używania na podstawie dokumentu nakładającego odpowiedzialność materialną na korzystającego
z tego mienia;
22) mienie wypożyczone – przedmioty znajdujące się
czasowo w posiadaniu Ubezpieczonego lub osoby bliskiej
Ubezpieczonego pozostającej z Ubezpieczonym we
wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli zostały mu
wypożyczone lub oddane do używania przez organizację
sportową, społeczną lub inną jednostkę organizacyjną,
o ile wypożyczenie lub oddanie do używania zostało
udokumentowane;
23) mieszkanie – znajdujący się na terytorium RP oraz wskazany w umowie ubezpieczenia lokal mieszkalny (z wyłączeniem miejsca postojowego) lub budynek mieszkalny
jednorodzinny, będący przedmiotem hipoteki stanowiącej
zabezpieczenie spłaty udzielonego przez Bank kredytu,
w którym znajdują się ubezpieczone ruchomości domowe
i stałe elementy;
24) ogień – ogień, który przedostał się poza palenisko lub
powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile;
25) opad – wodę pochodzącą z naturalnych opadów w postaci
deszczu, topniejącego śniegu i lodu lub gradu powodującą
zalanie ubezpieczonego przedmiotu;
26) osoba bliska – małżonka, konkubenta, wstępnego,
zstępnego, brata, siostrę, ojczyma, macochę, pasierba,
pasierbicę, teścia, teściową, zięcia, synową, przysposobionego, przysposabiającego, pozostającego pod opieką lub
przyjętego na wychowanie w ramach rodziny zastępczej
w rozumieniu przepisów prawa rodzinnego;
27) osoba trzecia – każdą osobę nie będącą Ubezpieczającym
lub Ubezpieczonym;
28) osuwanie się ziemi – nie spowodowane działalnością
ludzką zsuwanie się ziemi po skarpie lub stoku;
29) papiery wartościowe – czeki, weksle, obligacje, akcje,
konosamenty, akredytywy dokumentowe i inne dokumenty
zastępujące w obrocie gotówkę;
30) piorun – bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne na ubezpieczony przedmiot, pozostawiające ślady
tego zdarzenia;
31) pomieszczenie garażowe – pomieszczenie przeznaczone do parkowania pojazdów mechanicznych znajdujące
się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym lub budynku
mieszkalnym jednorodzinnym;
32) pomieszczenie gospodarcze – piwnica, pralnia, suszarnia, strych; do pomieszczeń gospodarczych nie zalicza się
zabudowanych korytarzy;
33) pomoc domowa – każdą osobę (np. gosposię, ogrodnika,
opiekunkę do dzieci, osobę sprawująca opiekę nad osobą
niepełnosprawną, osobę sprawująca opiekę nad psem)
wykonującą powierzone prace pomocnicze w gospodarstwie domowym na podstawie umowy o pracę lub umowy
cywilnoprawnej zawartej z Ubezpieczonym lub z osobą
bliską Ubezpieczonego pozostającą z Ubezpieczonym we
wspólnym gospodarstwie domowym;
34) posesja – będącą w posiadaniu Ubezpieczonego na
podstawie tytułu prawnego nieruchomość gruntowa, na
której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny
stanowiący mieszkanie;
35) powódź – zalanie terenów wskutek:
a) podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących lub stojących,
b) spływu wód po zboczach lub stokach na terenach
górskich lub falistych,
c) podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych
(cofka);
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36) p
 sy agresywne – psy ras uznawanych za agresywne na
podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz
psy o widocznych cechach tych ras;
37) rabunek w mieszkaniu – zabór ubezpieczonego mienia
z mieszkania dokonany:
a) z zastosowaniem przemocy fizycznej albo groźby natychmiastowego jej użycia lub z doprowadzeniem osoby do
nieprzytomności lub bezbronności,
b) przez sprawcę, który z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby natychmiastowego jej użycia, doprowadził
osobę posiadającą klucze do mieszkania i zmusił ją do
otwarcia tego mieszkania albo sam je otworzył kluczami zrabowanymi,
c) poprzez przywłaszczenie lub wyłudzenie ubezpieczonego mienia, dokonane z użyciem podstępu wobec osób
małoletnich, niedołężnych ze względu na podeszły wiek
lub nie w pełni sprawnych;
38) rabunek poza mieszkaniem – zabór ubezpieczonych
ruchomości domowych poza mieszkaniem dokonany na
terenie RP z zastosowaniem przemocy fizycznej wobec
Ubezpieczonego lub osoby bliskiej Ubezpieczonego pozostającej z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie
domowym, lub groźby natychmiastowego jej użycia lub
z doprowadzeniem Ubezpieczonego lub wyżej wymienionej
osoby bliskiej Ubezpieczonego, do nieprzytomności lub
bezbronności;
39) RP – Rzeczpospolita Polska;
40) ruchomości domowe – mienie ruchome, w szczególności:
a) meble, z wyłączeniem mebli wbudowanych lub zamontowanych na stałe,
b) sprzęt zmechanizowany,
c) elementy dekoracji wnętrz nie zamontowane na stałe,
d) przedmioty ze srebra, złota, platyny lub palladu, monety,
biżuteria,
e) gotówka,
f) odzież i inne przedmioty osobistego użytku,
g) zapasy gospodarstwa domowego,
h) sprzęt audiowizualny (w tym również anteny telewizyjne i anteny radiowe zainstalowane na zewnątrz
mieszkania i trwale z nim związane), komputerowy,
fotograficzny, instrumenty muzyczne, aparaty telefoniczne,
i) sprzęt biurowy,
j) mienie służbowe,
k) mienie wypożyczone,
l) sprzęt turystyczny, ogrodniczy i sportowy,
m) wózki dziecięce, wózki inwalidzkie, rowery,
n) części zamienne do samochodów, motocykli i motorowerów oraz ich dodatkowy osprzęt,
o) rośliny doniczkowe,
p) zwierzęta domowe;
41) sprzęt biurowy – znajdujące się w mieszkaniu i wykorzystywane do pracy zarobkowej wykonywanej przez Ubezpieczonego lub osobę bliską Ubezpieczonego pozostającą
z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym:
komputery stacjonarne wraz z monitorami, komputery
przenośne, drukarki, skanery, telefony stacjonarne, faksy,
meble;
42) stałe elementy – elementy wyposażenia znajdujące się
wewnątrz mieszkania zamontowane lub wbudowane na
stałe, w szczególności:
a) meble wraz z zamontowanym w nich na stałe lub obudowanym tymi meblami sprzętem zmechanizowanym,
b) trwale związane z podłożem: wykładziny ścian, podłóg,
schodów, sufitów lub słupów,
c) kominki,
d) schody wewnętrzne, antresole,
e) tynki i powłoki malarskie,
f) podwieszane sufity,
g) wewnętrzne ścianki działowe dowolnej konstrukcji,
h) zamontowane na stałe: stolarkę okienną i drzwiową wraz
z oszkleniami i zamknięciami,
pzu.pl

i) kraty, rolety antywłamaniowe, czujki, sygnalizatory
i inne elementy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
i przeciwpożarowych,
j) instalacje,
k) urządzenia, osprzęt lub oprzyrządowanie instalacji służącej do prawidłowej eksploatacji lub do używania zgodnie
z przeznaczeniem mieszkania np. umywalki, zlewy,
wanny, kabiny prysznicowe, brodziki, piece, grzejniki,
podgrzewacze wody, gniazda wtyczkowe lub włączniki,
l) lustra wmontowane w ścianach;
za stałe elementy uważa się także:
– elementy wyposażenia znajdujące się wewnątrz mieszkania, o których mowa w lit. a–l, które nie zostały jeszcze
wbudowane lub zamontowane,
– zewnętrzne: urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia
wentylacyjne, kraty, rolety antywłamaniowe, czujki,
sygnalizatory, inne elementy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i zabezpieczeń przeciwpożarowych trwale
związane z mieszkaniem;
43) stopień zużycia technicznego – wskaźnik zużycia
mienia, wynikający z okresu jego eksploatacji, trwałości
zastosowanych materiałów, jakości wykonanych robót
budowlanych, instalacyjnych lub elektrycznych, sposobu
użytkowania oraz prowadzonej gospodarki remontowej lub
wykonanych napraw;
44) suma gwarancyjna – w ubezpieczeniu OC określona w OWU
kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności PZU SA;
45) suma ubezpieczenia – w ubezpieczeniu ruchomości domowych i stałych elementów mieszkania określona w OWU
kwota stanowiącą górną granicę odpowiedzialności PZU SA;
46) szkoda:
a) w ubezpieczeniu ruchomości domowych i stałych elementów mieszkania – szkodę rzeczową,
b) w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – szkodę
rzeczową lub szkodę na osobie;
47) szkoda na osobie – w ubezpieczeniu odpowiedzialności
cywilnej szkoda powstała wskutek śmierci, uszkodzenia
ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści
poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia;
48) szkoda rzeczowa – szkoda powstała wskutek utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy; w ubezpieczeniu
odpowiedzialności cywilnej szkoda rzeczowa obejmuje także
utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć,
gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy;
49) Ubezpieczający – Kredytobiorcę, który zawarł umowę ubezpieczenia;
50) Ubezpieczony – osobę, na rachunek której została zawarta umowa ubezpieczenia:
a) będącą Kredytobiorcą, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu
jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawo
własności (współwłasności), do lokalu mieszkalnego
lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego, będącego
przedmiotem hipoteki stanowiącej zabezpieczenie spłaty
udzielonego przez Bank kredytu,
b) niebędącą Kredytobiorcą inną osobę fizyczną, której
przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni
mieszkaniowej albo prawo własności (współwłasności),
do lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, będącego przedmiotem hipoteki
stanowiącej zabezpieczenie spłaty udzielonego przez
Bank kredytu;
51) umowa kredytu – umowę o udzielenie kredytu, zawarta
pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą;
52) umowa ubezpieczenia – umowę ubezpieczenia, do której
zastosowanie mają OWU;
53) umowa ubezpieczenia budynków – umowę ubezpieczenia zawieraną pomiędzy PZU SA a kredytobiorcą, do której
zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia budynków
801 102 102   Opłata zgodna z taryfą operatora

i lokali mieszkalnych dla kredytobiorców BNP Paribas Bank
Polska S.A., w której przedmiotem ubezpieczenia jest lokal
mieszkalny lub budynek mieszkalny jednorodzinny, będący
przedmiotem hipoteki stanowiącej zabezpieczenie spłaty
udzielonego przez Bank kredytu;
54) upadek statku powietrznego – katastrofa lub przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub
innego obiektu latającego, a także upadek ich części lub
przewożonego ładunku;
55) uruchomienie kredytu – wypłata kredytu lub pierwszej
transzy kredytu;
56) wartość nowa – wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszonego:
a) w przypadku stałych elementów – wartość odpowiadająca kosztom naprawy lub odbudowy określona zgodnie
z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych,
elektrycznych i instalacyjnych stosowanych w budownictwie z uwzględnieniem dotychczasowej konstrukcji,
wymiarów i standardu wykończenia, przy zastosowaniu
takich samych lub najbardziej zbliżonych materiałów,
lub nabycia (wytworzenia) nowego przedmiotu tego
samego lub najbardziej zbliżonego rodzaju, tej samej
lub najbardziej zbliżonej marki przy uwzględnieniu
średnich cen obowiązujących na danym terenie oraz
kosztów montażu,
b) w przypadku ruchomości domowych – wartość odpowiadająca kosztom naprawy lub nabycia (wytworzenia)
nowego przedmiotu tego samego lub najbardziej
zbliżonego rodzaju, tej samej lub najbardziej zbliżonej
marki przy uwzględnieniu średnich cen obowiązujących
na danym terenie oraz kosztów montażu;
57) wartość rzeczywista – wartość nowa pomniejszona
o wartość stanowiącą iloczyn stopnia zużycia technicznego
i wartości nowej;
58) wyczynowe uprawianie sportu – uprawianie dyscyplin
sportowych polegające na regularnym uczestniczeniu
w treningach, przy jednoczesnym udziale w zawodach lub
imprezach sportowych lub obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w celu uzyskania w drodze współzawodnictwa
sportowego maksymalnych wyników sportowych; obejmuje
również zawodowe uprawianie sportu;
59) wypadek ubezpieczeniowy –
1) w ubezpieczeniu ruchomości domowych i stałych elementów mieszkania – niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne o charakterze nagłym,
określone w § 6, w wyniku którego zostaje wyrządzona
szkoda objęta zakresem ubezpieczenia;
2) w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – działanie
lub zaniechanie, w wyniku którego zostaje wyrządzona
szkoda objęta zakresem ubezpieczenia;
60) zalanie – bezpośrednie działanie wody lub innych cieczy,
polegające na:
a) spowodowanym awarią wydostaniu się wody, pary lub
innych cieczy z instalacji wodnej, kanalizacyjnej lub
centralnego ogrzewania znajdującej się wewnątrz mieszkania, bądź poza nim,
b) cofnięciu się wody lub ścieków z instalacji kanalizacyjnej
usytuowanej wewnątrz mieszkania, bądź poza nim,
c) zalaniu wodą pochodzącą z urządzeń domowych, uszkodzonego akwarium lub łóżka wodnego, znajdujących się
wewnątrz mieszkania,
d) nieumyślnym pozostawieniu otwartych kranów lub
innych zaworów zamontowanych na instalacji wewnątrz
mieszkania, bądź poza nim,
e) zalaniu wodą lub inną cieczą pochodzącą spoza mieszkania przez osoby trzecie;
61) zamek mechaniczno-elektroniczny – zamek, którego
uruchamianie następuje przy zastosowaniu systemu elektronicznego;
62) zamek wielopunktowy – zamek powodujący ryglowanie
skrzydła drzwi w ościeżnicy w kilku odległych od siebie
miejscach;
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63) zamek wielozastawkowy – zamek posiadający przynajmniej dwie ruchome zastawki służące do blokowania
zasuwki zamka; ilość zastawek w zamku można ustalić na
podstawie nacięć profilowanych w kluczu;
64) zapadanie się ziemi – obniżenie terenu z powodu zawalenia się naturalnych, podziemnych, pustych przestrzeni
w gruncie;
65) zdarzenie losowe – ogień, zalanie, opad, powódź, huragan, piorun, eksplozję, grad, upadek statku powietrznego,
lawina, osunięcie się ziemi, zapadanie się ziemi;
66) zwierzęta domowe – psy, koty, chomiki, świnki morskie,
papugi, kanarki, żółwie, ryby akwariowe, z wyłączeniem
trzymanych w celach hodowlanych lub handlowych.
ROZDZIAŁ II
UBEZPIECZENIE RUCHOMOŚCI DOMOWYCH I STAŁYCH
ELEMENTÓW MIESZKANIA
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§3
1. Z zastrzeżeniem ust. 3–4 i § 7, przedmiotem ubezpieczenia
są będące przedmiotem prawa własności (współwłasności)
Ubezpieczonego albo będące w jego posiadaniu na podstawie
innego tytułu prawnego ruchomości domowe i stałe elementy
znajdujące się w mieszkaniu.
2. PZU SA może zawrzeć umowę ubezpieczenia, jeżeli mieszkanie
spełnia warunki określone w § 9.
3. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte następujące ruchomości domowe:
1) karty płatnicze;
2) bilety komunikacji miejskiej, karty do telefonów, karty
uprawniające do korzystania z usług;
3) dokumenty, z wyłączeniem dokumentów osobistych;
4) dzieła sztuki;
5) rękopisy;
6) trofea myśliwskie;
7) metale szlachetne w złomie lub sztabach;
8) nie stanowiące wyrobu użytkowego: kamienie szlachetne, półszlachetne lub syntetyczne, szlachetne substancje organiczne;
9) przedmioty zgromadzone w ilościach wskazujących na ich
handlowe przeznaczenie;
10) przedmioty służące do prowadzenia działalności gospodarczej inne niż sprzęt biurowy;
11) dane, programy i dokumenty przechowywane w jednostkach centralnych komputerów lub wymiennych nośnikach danych;
12) rośliny utrzymywane w celach hodowlanych lub handlowych;
13) zwierzęta inne niż zwierzęta domowe;
14) pojazdy silnikowe, motorowery, przyczepy i naczepy w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym, statki powietrzne,
jednostki pływające inne niż: łodzie wiosłowe, kajaki
wodne, rowery wodne, pontony;
15) paliwa w stanie ciekłym, gazowym lub stałym;
16) przenośny sprzęt medyczny;
4. Ponadto ochroną ubezpieczeniową nie są objęte również:
1) gotówka, papiery wartościowe, przedmioty ze srebra, złota,
platyny lub palladu, monety, biżuteria, jeżeli:
a) Ubezpieczony nie mieszka na stałe w mieszkaniu, w którym znajdują się ubezpieczone ruchomości domowe lub
oddaje go do używania osobie trzeciej,
b) do ich zaginięcia doszło w czasie akcji ratowniczej,
c) nieobecność Ubezpieczonego i osoby bliskiej Ubezpieczonego pozostającej z Ubezpieczonym we wspólnym
gospodarstwie domowym w mieszkaniu, w którym
znajdują się ubezpieczone ruchomości domowe, trwała
dłużej niż 3 miesiące;
2) gotówka, papiery wartościowe, przedmioty ze srebra, złota,
platyny lub palladu, monety, biżuteria, rośliny i zwierzęta,
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mienie służbowe, sprzęt biurowy, sprzęt audiowizualny
(z wyłączeniem anten telewizyjnych i anten radiowych
zainstalowanych na zewnątrz mieszkania i trwale z nim
związanych), komputerowy, fotograficzny, instrumenty
muzyczne, aparaty telefoniczne – znajdujące się na
balkonie lub na tarasie mieszkania, w pomieszczeniu
gospodarczym, w pomieszczeniu garażowym wchodzących
w skład mieszkania.
§4
PZU SA odpowiada za wypadki ubezpieczeniowe powstałe w mieszkaniu, zastrzeżeniem § 6 pkt 1 lit.c.
§5
1. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego PZU SA pokrywa
poniesione przez Ubezpieczonego, lub osobę bliską Ubezpieczonego pozostającą z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie
domowym, koszty:
1) nabycia produktów spożywczych, które uległy rozmrożeniu;
2) naprawy uszkodzonych lub zniszczonych zabezpieczeń
przeciwkradzieżowych;
3) uprzątnięcia mieszkania po zaistnieniu szkody.
2. PZU SA zwraca koszty, o których mowa:
1) w ust. 1 pkt 1 w granicach sumy ubezpieczenia, nie więcej
jednak niż do wysokości 300;
2) w ust. 1 pkt 2 – w granicach sumy ubezpieczenia, nie więcej
jednak niż do wysokości 300 zł;
3) w ust. 1 pkt 3 – w granicach sumy ubezpieczenia, nie więcej
jednak niż do wysokości 300 zł;
3. W przypadku gdy koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, dotyczą mienia ubezpieczonego i nieubezpieczonego i jednocześnie
nie jest możliwe ich przyporządkowanie do danej części mienia,
PZU SA pokrywa poniesione koszty w takiej proporcji, w jakiej
pozostaje wartość mienia ubezpieczonego do łącznej wartości
mienia ubezpieczonego i nieubezpieczonego. Jeżeli ustalenie
proporcji nie jest możliwe, PZU SA pokrywa 50% poniesionych
kosztów.
§6
PZU SA odpowiada za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia
w następstwie:
1) w przypadku ruchomości domowych:
a) kradzieży z włamaniem,
b) rabunku w mieszkaniu,
c) rabunku poza mieszkaniem,
d) zdarzeń losowych,
e) akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wypadkiem
ubezpieczeniowym, o którym mowa w lit. a–d;
2) w przypadku stałych elementów:
a) kradzieży z włamaniem,
b) rabunku w mieszkaniu,
c) akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniem losowym,
d) akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wypadkiem
ubezpieczeniowym, o którym mowa w lit. a i b.
§7
1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są ponadto szkody
w ruchomościach domowych i stałych elementach będących
przedmiotem prawa własności (współwłasności) osób bliskich
Ubezpieczonego pozostających z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym albo będących w ich posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, odpowiedzialność
PZU SA ograniczona jest do szkód w ruchomościach domowych
i stałych elementach wskazanych w ust. 1, znajdujących się
w mieszkaniu, w którym osoba bliska wskazana w ust. 1,
faktycznie zamieszkuje z Ubezpieczonym, z zastrzeżeniem § 6
pkt 1 lit.c.
3. PZU SA odpowiada względem osób, o których mowa w ust. 1,
w takim samym zakresie, jak wobec Ubezpieczonego.
pzu.pl

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
§8
PZU SA nie odpowiada za szkody:
1) wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa
przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub osobę, której
Ubezpieczony powierzył pieczę nad ubezpieczonym
mieniem, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata
odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach
względom słuszności;
2) wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczony
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
3) w następstwie prowadzenia prac budowlanych bez ich
zgłoszenia odpowiedniemu organowi, bez uzyskania pozwolenia lub bez projektu, o ile takie zgłoszenie, pozwolenie
lub projekt są wymagane przepisami prawa, chyba że brak
zgłoszenia, brak pozwolenia lub brak projektu nie miały
wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
4) powstałe w następstwie przenikania wód podziemnych,
chyba że przenikanie to nastąpiło wskutek powodzi, deszczu
o współczynniku wydajności co najmniej 4 ustalonym przez
IMGiW; w przypadku braku możliwości uzyskania opinii
IMGiW wystąpienie deszczu o współczynniku wydajności co
najmniej 4 stwierdza się na podstawie stanu faktycznego
i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania bądź w bezpośrednim sąsiedztwie;
5) elektryczne, powstałe w urządzeniach wskutek działania prądu elektrycznego podczas eksploatacji, chyba że
w następstwie niewłaściwego działania prądu elektrycznego
powstał ogień;
6) powstałe w następstwie systematycznego zawilgocenia
pomieszczeń z powodu nieszczelności instalacji lub niewłaściwej wentylacji pomieszczeń oraz kondensacji wilgoci
zawartej w powietrzu na powierzchni rur lub ścian;
7) powstałe w następstwie zalania wskutek opadu:
a) poprzez niezamknięte lub niezabezpieczone okna, drzwi
lub inne otwory, jeżeli obowiązek ich zamknięcia lub
zabezpieczenia należał do Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, osoby bliskiej ubezpieczonego pozostającej
z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoby, której Ubezpieczony powierzył pieczę
nad ubezpieczonym mieniem, chyba że niedopełnienie
tego obowiązku nie miało wpływu na zajście wypadku Ubezpieczeniowego,
b) poprzez niekonserwowane lub nienależycie konserwowane: dach, ściany, balkony, tarasy lub okna, jeżeli
obowiązek ich konserwacji należał do Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, osoby bliskiej Ubezpieczonego pozostającej z Ubezpieczonym we wspólnym
gospodarstwie domowym, chyba że niedopełnienie
tego obowiązku nie miało wpływu na zajście wypadku Ubezpieczeniowego,
c) ruchomości domowych znajdujących się na balkonach
lub tarasach (z wyłączeniem anten telewizyjnych i anten
radiowych zainstalowanych na zewnątrz mieszkania
i trwale z nim związanych);
8) powstałe w następstwie niewykonania określonych przepisami prawa przeglądów technicznych lub kontroli okresowych mieszkania, jeżeli obowiązek ich wykonywania
spoczywał na Ubezpieczającym, Ubezpieczonym, osobie
bliskiej Ubezpieczonego pozostającej z ubezpieczonym
we wspólnym gospodarstwie domowym lub osobie, której
ubezpieczony powierzył pieczę nad ubezpieczonym
mieniem, chyba że niedopełnienie tych obowiązków
nie miało wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
9) powstałe w następstwie zapadania się ziemi powstałego
w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi;
10) powstałe w następstwie przemarzania elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
11) powstałe w następstwie pęknięcia rur lub osprzętu instalacji w wyniku zamarznięcia wody lub innej cieczy spowo801 102 102   Opłata zgodna z taryfą operatora

dowanego nieutrzymywaniem właściwej temperatury w pomieszczeniach, jeżeli obowiązek utrzymywania właściwej
temperatury w pomieszczeniach należał do Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, osoby bliskiej Ubezpieczonego
pozostającej z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie
domowym lub osoby, której Ubezpieczony powierzył pieczę
nad ubezpieczonym mieniem, chyba że niedopełnienie tego
obowiązku nie miało wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
12) górnicze w rozumieniu prawa górniczego;
13) powstałe poza granicami RP;
14) powstałe w następstwie działań wojennych, stanu
wojennego, stanu wyjątkowego, strajków lub niepokojów społecznych;
15) powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej;
16) powstałe w następstwie aktów terroryzmu;
17) powstałe w następstwie kradzieży z włamaniem, jeżeli
z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, osoby bliskiej Ubezpieczonego pozostającej z Ubezpieczonym we wspólnym
gospodarstwie domowym lub osoby, której Ubezpieczony
powierzył pieczę nad ubezpieczonym mieniem, stanowiącym
mieszkanie, w tym pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie garażowe, balkon, taras, nie było zabezpieczone
w sposób określony § 9, w tym nie były zamknięte otwory
i drzwi, jeżeli obowiązek takiego zabezpieczenia należał
do tych osób, chyba że nie miało to wpływu na zajście
wypadku ubezpieczeniowego, chyba że w razie rażącego
niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych
okolicznościach względom słuszności.
WYMOGI W ZAKRESIE ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWKRADZIEŻOWYCH
§9
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, mieszkanie powinno spełniać łącznie
następujące warunki:
1) ściany, podłogi, stropy i dachy są tak zamocowane i osadzone, że nie jest możliwe ich zdemontowanie, bez równoczesnego uszkodzenia lub zniszczenia tych elementów;
2) okna, drzwi balkonowe i tarasowe są tak umocowane, osadzone i są tak zamykane, że ich wyłamanie lub wyważenie
nie jest możliwe bez pozostawienia śladów stanowiących
dowód użycia siły lub narzędzi;
3) z zastrzeżeniem pkt 8 i 9 oraz ust. 2, wszystkie drzwi
zewnętrzne, nie będące drzwiami balkonowymi lub tarasowymi, prowadzące do mieszkania są zamykane co najmniej
na dwa zamki wielozastawkowe lub na jeden zamek wielopunktowy lub na zamek mechaniczno-elektroniczny;
4) oszklone drzwi zewnętrzne, nie będące drzwiami balkonowymi lub tarasowymi, prowadzące do mieszkania nie są
wyposażone w zamki, które można otworzyć bez użycia
klucza przez otwór wybity w szybie;
5) drzwi zewnętrzne, ściany, podłogi, stropy i dachy nie zawierają elementów wykonanych z materiałów nietrwałych,
np. siatki;
6) wszelkie otwory w drzwiach zewnętrznych, ścianach, stropach, podłogach i dachach są zabezpieczone w taki sposób,
że nie jest możliwe wydostanie przedmiotów z wnętrza bez
użycia siły lub narzędzi;
7) klucze lub inne urządzenia przeznaczone do otwierania
zamków znajdują się w wyłącznym posiadaniu osoby
uprawnionej do ich przechowywania;
8) w przypadku pomieszczenia gospodarczego drzwi
zewnętrzne do tego pomieszczenia są zamykane co
najmniej na jeden zamek wielozastawkowy lub na jedną
kłódkę wielozastawkową;
9) w przypadku pomieszczenia garażowego drzwi zewnętrzne
lub bramy prowadzące do tego pomieszczenia są zamykane
co najmniej na jeden zamek wielozastawkowy lub jedną
kłódkę wielozastawkową; za równorzędne zamknięcie drzwi
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lub bramy do pomieszczenia garażowego uznaje się także
elektroniczny system zamykania bramy.
2. W przypadku ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych
elementów znajdujących się na balkonie lub tarasie mieszkania,
muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:
1) balkon lub taras jest zabudowany w taki sposób, że nie
pozostały otwory umożliwiające wydostanie znajdujących się
na nim przedmiotów bez użycia siły lub narzędzi;
2) okna lub tafle szkła, którymi jest zabudowany balkon lub
taras, znajdują się w należytym stanie technicznym oraz
są umocowane i osadzone w taki sposób i są tak zamykane,
że wyłamanie ich lub wyważenie nie jest możliwe bez
pozostawienia śladów stanowiących dowód użycia siły
lub narzędzi.
3. PZU SA na podstawie oceny ryzyka może określić indywidualne
warunki w zakresie zabezpieczenia ubezpieczanego mienia.
SUMA UBEZPIECZENIA
§ 10
1. Suma ubezpieczenia dla ruchomości domowych i stałych elementów wynosi 15.000 złotych.
2. W granicach sumy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, ustanawia się następujące limity odpowiedzialności PZU SA:
1) z tytułu szkód w sprzęcie audiowizualnym, komputerowym,
fotograficznym oraz instrumentach muzycznych – w wysokości 75% sumy ubezpieczenia;
2) z tytułu szkód w przedmiotach ze srebra, złota i platyny lub
palladu, monetach, biżuterii oraz znaczkach filatelistycznych
– w wysokości 43% sumy ubezpieczenia;
3) z tytułu szkód w gotówce – w wysokości 6% sumy ubezpieczenia;
4) z tytułu szkód w papierach wartościowych – w wysokości
22% sumy ubezpieczenia;
5) z tytułu szkód będących następstwem rabunku ruchomości
domowych poza mieszkaniem – w wysokości 11% sumy
ubezpieczenia, z tym że z tytułu szkód w gotówce i papierach
wartościowych – w wysokości 5% sumy ubezpieczenia;
6) z tytułu szkód w ruchomościach domowych znajdujących
się w pomieszczeniach gospodarczych wchodzących w skład
mieszkania – w wysokości 5% sumy ubezpieczenia, z wyłączeniem szkód w ruchomościach domowych znajdujących się
w piwnicach w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.
3. Jeśli dany przedmiot kwalifikuje się do więcej niż jednej
grupy, spośród wymienionych w ust. 2 pkt 1–6, górną granicą
odpowiedzialności PZU SA jest najniższy limit spośród limitów
określonych w ust. 2 pkt 1–6.
4. W ramach sumy ubezpieczenia PZU SA zobowiązany jest do
pokrycia ewentualnych kosztów wynagrodzenia rzeczoznawcy
powołanego za zgodą PZU SA dla ustalenia okoliczności wypadku ubezpieczeniowego lub rozmiaru szkody;
5. Po wypłacie odszkodowania lub kosztów wymienionych w ust. 4,
§ 5 oraz w § 27 ust. 4, suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu
o wypłaconą kwotę.
USTALENIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA
§ 11
1. Wysokość odszkodowania ustala się w kwocie odpowiadającej
wysokości poniesionej szkody, nie większej jednak niż suma
ubezpieczenia wskazana w § 10 ust. 1. Wysokość odszkodowania ustala się w wartości rzeczywistej.
2. Z zastrzeżeniem ust. 12 ust. 2, wysokość odszkodowania dla
ruchomości domowych ustala się:
1) w przypadku całkowitego zniszczenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia – w wysokości odpowiadającej średniej
wartości przedmiotu tego samego lub najbardziej zbliżonego
rodzaju, tej samej lub najbardziej zbliżonej marki przy
uwzględnieniu średnich cen obowiązujących na danym
terenie oraz kosztów jego montażu;
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2) w przypadku uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia – w wartości odpowiadającej kosztom naprawy, tj. odpowiednio do
zakresu uszkodzeń spowodowanych wypadkiem ubezpieczeniowym według średnich cen zakładów usługowych albo
na podstawie rachunku lub kosztorysu powykonawczego
wraz ze specyfikacją wykonanych robót, albo w wartości
odpowiadającej określonemu w porozumieniu z Ubezpieczonym procentowemu ubytkowi wartości uszkodzonego
przedmiotu ubezpieczenia.
3. Wysokość odszkodowania dla stałych elementów ustala się:
1) według zasad określonych w ust. 2 pkt 1, w przypadku całkowitego zniszczenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia;
2) według zasad określonych w ust. 2 pkt 2, w przypadku
uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia, jeżeli naprawa uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia nie wymaga przeprowadzenia prac budowlanych lub remontowych;
3) według zasad określonych w ust. 4, 5 i 7, w przypadku
uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia, jeżeli naprawa uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia wymaga przeprowadzenia
prac budowlanych lub remontowych.
4. Wysokość odszkodowania w odniesieniu do stałych elementów ustala się na podstawie kosztorysu sporządzonego przez
PZU SA:
1) w eksperckim systemie kosztorysowania robót i obiektów
budowlanych lub
2) w oparciu o cenniki budowlane opracowane przez podmioty
wyspecjalizowane w zakresie budownictwa.
5. W porozumieniu z Ubezpieczonym wysokość odszkodowania
w odniesieniu do stałych elementów może zostać ustalona
na podstawie:
1) rachunków za odbudowę lub naprawę przedmiotu ubezpieczenia, potwierdzonych:
a) kosztorysem powykonawczym sporządzonym przez
podmiot dokonujący odbudowy lub naprawy, zgodnie
z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych,
elektrycznych i instalacyjnych stosowanych w budownictwie, uwzględniającym dotychczasową konstrukcję
i wymiary mienia oraz standard wykończenia, przy
zastosowaniu takich samych lub najbardziej zbliżonych
materiałów lub
b) specyfikacją zakresu wykonanych robót sporządzoną przez
podmiot dokonujący odbudowy lub naprawy – w przypadku szkody, której wysokość przed uwzględnieniem stopnia
zużycia technicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł lub
2) kosztorysu odbudowy lub naprawy dokonanej systemem
gospodarczym sporządzonym zgodnie z zasadami kalkulacji
i ustalania cen robót budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych stosowanych w budownictwie, uwzględniającym
dotychczasową konstrukcję i wymiary mienia oraz standard
wykończenia, przy zastosowaniu takich samych lub najbardziej zbliżonych materiałów.
6. Przedłożone rachunki lub kosztorysy powykonawcze wraz ze
specyfikacją wykonanych robót, o których mowa w ust. 5,
PZU SA weryfikuje w zakresie zgodności ze stanem faktycznym:
wysokości poniesionych kosztów, dotychczasowych wymiarów
przedmiotu ubezpieczenia, zakresu robót i użytych materiałów.
7. W odniesieniu do kosztów naprawy powłok malarskich lub
lakierniczych ścian, podłóg, sufitów i schodów znajdujących się
w wewnątrz mieszkania nie uwzględnia się stopnia zużycia technicznego.
8. Przedłożone rachunki lub kosztorysy powykonawcze wraz ze
specyfikacją wykonanych robót, o których mowa w ust. 2 pkt 2,
ust. 3 pkt 3, ust. 5 pkt 1 , PZU SA weryfikuje w zakresie zgodności ze stanem faktycznym: wysokości poniesionych kosztów,
dotychczasowych wymiarów ubezpieczonych przedmiotów,
zakresu robót i użytych materiałów.
§ 12
1. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania dla ruchomości
domowych stanowiących komplet lub tworzących jedną całość
uwzględnia się ubytek wartości, jakiemu uległa całość lub
komplet pod warunkiem, że nie ma możliwości rekonstrukcji
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całości lub kompletu przez zakup, dorobienie lub uzupełnienie
utraconych elementów.
2. W przypadku następujących rodzajów ruchomości domowych
wysokość odszkodowania ustala się:
1) dla gotówki – w ich nominalnej wartości; pieniądze stanowiące walutę obcą przelicza się na złote polskie według
średniego kursu NBP obowiązującego w dniu ustalenia odszkodowania;
2) dla monet – w wartości złomu, chyba że monety te stanowią
prawny środek płatniczy, a ich nominalna wartość jest wyższa
od wartości złomu; wysokość odszkodowania ustala się wówczas według wartości nominalnej tych monet; monety stanowiące walutę obcą przelicza się na złote polskie według średniego
kursu NBP obowiązującego w dniu ustalenia odszkodowania;
3) dla przedmiotów ze srebra, złota, platyny lub palladu lub
biżuterii – według kosztów naprawy lub wytworzenia lub
nabycia nowego przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju;
4) dla dokumentów osobistych – według kosztów odtworzenia
duplikatów lub uzyskania nowych dokumentów;
5) dla kluczy do drzwi zewnętrznych prowadzących do mieszkania – według kosztów odtworzenia kompletu kluczy łącznie
z kosztami wymiany zamków;
6) dla zwierząt domowych – w przeciętnej wartości zwierzęcia
tej samej rasy i tego samego gatunku, ustalonej na podstawie cen detalicznych występujących w handlu w dniu
ustalenia odszkodowania, powiększonej o ewentualne koszty
uśpienia z konieczności;
7) dla roślin doniczkowych – w przeciętnej wartości rośliny
doniczkowej tego samego gatunku i odmiany oraz takiej
samej lub podobnej wielkości, ustalonej na podstawie cen
detalicznych występujących w handlu w dniu ustalenia
odszkodowania.
§ 13
1. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania:
1) uwzględnia się wartość pozostałości po uszkodzonym lub
zniszczonym przedmiocie ubezpieczenia;
2) nie uwzględnia się:
a) wartości naukowej, kolekcjonerskiej, artystycznej, zabytkowej lub pamiątkowej,
b) kosztów wynikających z braku części zamiennych lub materiałów potrzebnych do przywrócenia stanu istniejącego
przed szkodą, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1.
2. Wysokość odszkodowania ustala się na podstawie cen z dnia
jego ustalenia, za wyjątkiem szkód udokumentowanych rachunkiem za odbudowę lub naprawę, potwierdzonych kosztorysem
powykonawczym, specyfikacją zakresu wykonanych robót
lub kosztorysem odbudowy lub naprawy dokonanej systemem
gospodarczym.
ROZDZIAŁ III
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 14
1. Przedmiotem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego oraz osób bliskich Ubezpieczonego pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie
domowym, gdy w związku z wykonywaniem czynności życia
prywatnego lub posiadanym mieniem służącym wykonywaniu
czynności życia prywatnego, w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) są oni zobowiązani do
naprawienia szkody na osobie lub szkody rzeczowej wyrządzonej
osobie trzeciej, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej objęte są wyłącznie
szkody wyrządzone:
1) w związku z posiadaniem mieszkania;
2) w mieszkaniu związane z posiadanym mieniem służącym
wykonywaniu czynności życia prywatnego;
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3) w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego
w mieszkaniu lub na terenie posesji;
4) wskutek uprawiania sportu na terenie posesji, z wyłączeniem wyczynowego uprawiania sportu;
5) wskutek używania roweru na terenie posesji lub wózka
inwalidzkiego bez napędu mechanicznego, w mieszkaniu lub
na terenie posesji;
6) w mieszkaniu lub na terenie posesji – przez zwierzęta
domowe posiadane przez Ubezpieczonego oraz osoby
bliskie Ubezpieczonego pozostające z nim we wspólnym
gospodarstwie domowym.
3. Przedmiotem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest
również odpowiedzialność cywilna pomocy domowej wobec
osób trzecich za szkody na osobie lub szkody rzeczowe będące
następstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna
deliktowa) wyrządzone podczas wykonywania powierzonych
prac pomocniczych w gospodarstwie domowym prowadzonym
w mieszkaniu.
4. Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone
w wyniku rażącego niedbalstwa.
5. Warunkiem odpowiedzialności PZU SA jest zajście wypadku
ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia.
6. PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialności ustawowej osób, o których mowa w ust. 1 i 3,
określonej przepisami prawa polskiego, z zastrzeżeniem postanowień OWU.
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
§ 15
1. PZU SA nie odpowiada za szkody:
1) wyrządzone umyślnie;
2) wyrządzone osobie bliskiej Ubezpieczonego albo wyrządzone przez tą osobę Ubezpieczonemu;
3) wyrządzone pomocy domowej podczas wykonywania
przez nią powierzonych prac pomocniczych w gospodarstwie domowym;
4) wyrządzone przez pomoc domową wskutek czynności nie
mieszczących się w zakresie obowiązków wynikających
z umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej;
5) powstałe w mieniu, z którego Ubezpieczony lub osoby,
o których mowa w § 14 ust. 1 i 3, korzystały na podstawie
umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu
lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy;
6) powstałe wskutek powolnego działania temperatury, gazów,
oparów, wilgoci, dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia, wibracji lub działania hałasu;
7) wyrządzone w związku z posiadaniem lub używaniem
pojazdów mechanicznych nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy
pojazdów mechanicznych;
8) polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu, zaginięciu lub
kradzieży gotówki, papierów wartościowych, bonów
towarowych, znaczków filatelistycznych, monet, dzieł sztuki,
biżuterii, przedmiotów z metali lub kamieni szlachetnych,
dokumentów, nośników danych, przedmiotów o charakterze
zabytkowym, archiwalnym lub unikatowym;
9) związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte
zakresem szkody na osobie;
10) związane z naruszeniem praw własności intelektualnej;
11) związane z dostępem lub korzystaniem z Internetu;
12) wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych lub zakażeń;
13) powstałe w środowisku naturalnym, polegające na jego
zanieczyszczeniu lub skażeniu;
14) powstałe w drzewostanie lasów i parków;
15) wyrządzone przez posiadane psy agresywne;
16) wyrządzone w skutek wyczynowego uprawiania sportu;
17) wyrządzone w stanie nietrzeźwości albo w stanie po
użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających,
9

substancji psychotropowych lub środków zastępczych
w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
18) objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych, w ramach
którego Ubezpieczony lub osoby, o których mowa
w § 13 ust. 1 i 3, miały obowiązek posiadania ochrony ubezpieczeniowej;
19) powstałe z tytułu posiadania lub używania broni palnej,
pneumatycznej, urządzeń do gry w paintball oraz amunicji
do tej broni lub urządzeń.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kar pieniężnych, kar
umownych, grzywien sądowych i administracyjnych, zadatków,
roszczeń z tytułu odstąpienia od umowy, roszczeń o zwrot
kosztów poniesionych na poczet lub w celu wykonania umowy,
odszkodowań o charakterze karnym (exemplary damages,
punitive damages), do zapłacenia których Ubezpieczony, osoba
bliska pozostająca z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba, o której mowa w § 14 ust. 3,
są zobowiązani.
3. Fakt znajdowania się w stanie nietrzeźwości albo w stanie po
użyciu alkoholu, lub fakt znajdowania się pod wpływem środków
odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii
ocenia się według przepisów prawa obowiązujących w dniu
zajścia wypadku ubezpieczeniowego.
SUMA GWARANCYJNA
§ 16
1. Suma gwarancyjna wynosi 75.000 złotych.
2. Suma gwarancyjna, o której mowa w ust. 1, stanowi górną
granicę odpowiedzialności PZU SA w odniesieniu do wszystkich wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły w okresie ubezpieczenia.
3. Wypłata odszkodowania lub kosztów, o których mowa w ust. 4
i w § 27 ust. 4, powoduje każdorazowo zmniejszenie sumy
gwarancyjnej o wypłaconą kwotę.
4. W ramach sumy gwarancyjnej, o której mowa w ust. 1, PZU SA
zobowiązany jest do:
1) pokrycia kosztów wynagrodzenia ekspertów, powołanych
w uzgodnieniu z PZU SA, w celu ustalenia okoliczności,
przyczyn lub rozmiarów szkody;
2) pokrycia następujących kosztów obrony w związku ze
zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi:
a) niezbędnych kosztów sądowej obrony przed roszczeniem poszkodowanego lub uprawnionego z umowy
ubezpieczenia w sporze prowadzonym w porozumieniu
z PZU SA,
b) niezbędnych kosztów sądowej obrony w postępowaniu
karnym, jeśli toczące się postępowanie ma związek
z ustaleniem odpowiedzialności, jeżeli PZU SA zażądał
powołania obrony lub wyraził zgodę na pokrycie
tych kosztów,
c) kosztów postępowań sądowych, w tym mediacji lub
postępowania pojednawczego oraz kosztów opłat administracyjnych, jeżeli PZU SA wyraził zgodę na pokrycie
tych kosztów.
USTALENIE I WYPŁATA ODSZKODOWANIA
§ 17
1. Zaspokojenie lub uznanie przez Ubezpieczonego roszczenia,
o którym mowa w § 28 pkt 1, nie wywołuje skutków prawnych
względem PZU SA, jeżeli PZU SA nie wyraził na to uprzedniej
zgody.
2. Jeżeli tytułem odszkodowania przysługują poszkodowanemu zarówno świadczenia jednorazowe jak i renty, PZU SA zaspokaja je
z obowiązującej sumy gwarancyjnej w następującej kolejności:
1) świadczenia jednorazowe;
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2) renty czasowe;
3) renty dożywotnie.
ROZDZIAŁ IV
POSTANOWIENIA WSPÓLNE
ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
§ 18
1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest za pośrednictwem Banku, który wykonuje w imieniu lub na rzecz PZU SA czynności
pośrednictwa ubezpieczeniowego.
2. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku
o zawarcie umowy ubezpieczenia.
3. PZU SA doręcza tekst OWU przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
4. Umowa ubezpieczenia może być zawarta w okresie obowiązywania umowy kredytu.
5. Do zawarcia umowy ubezpieczenia może dojść wyłącznie
w przypadku jednoczesnego zawarcia umowy ubezpieczenia budynków.
6. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres ubezpieczenia wynoszący jeden rok albo na okres ubezpieczenia wynoszący trzy
lata, z możliwością jej zawarcia się tj. bez składania odrębnych
oświadczeń woli, na kolejne okresy ubezpieczenia wynoszące
jeden rok na zasadach określonych w ust. 7–9.
7. Umowa ubezpieczenia zawiera się, tj. bez składania odrębnych
oświadczeń woli, na kolejny okres ubezpieczenia wynoszący
jeden rok, jeżeli:
1) Ubezpieczający nie złoży najpóźniej przed upływem okresu
ubezpieczenia w dotychczasowej umowie ubezpieczenia
oświadczenia o nie wyrażeniu zgody na zawarcie się umowy
ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczenia oraz
2) PZU SA nie złoży najpóźniej na 30 dni przed upływem okresu ubezpieczenia w dotychczasowej umowie ubezpieczenia
oświadczenia o nie wyrażeniu zgody na zawarcie się umowy
ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczenia oraz
3) została zapłacona składka ubezpieczeniowa z tytułu dotychczasowej umowy ubezpieczenia oraz
4) została zapłacona składka ubezpieczeniowa za kolejny okres
ubezpieczenia w terminie wskazanym w umowie ubezpieczenia.
8. Zawarcie się umowy ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 6 i 7, następuje na warunkach
obowiązujących dla dotychczasowej umowy ubezpieczenia,
z zastrzeżeniem ust. 9.
9. PZU SA najpóźniej na 30 dni przed upływem okresu ubezpieczenia w dotychczasowej umowie ubezpieczenia może poinformować
Ubezpieczającego o zmianie ogólnych warunków ubezpieczenia
lub wysokości składki ubezpieczeniowej w umowach ubezpieczenia, które będą zawierały się tj. bez składania odrębnych oświadczeń woli, na kolejne okresy ubezpieczenia. W takim przypadku
Ubezpieczający może złożyć przed upływem okresu ubezpieczenia
w dotychczasowej umowie ubezpieczenia oświadczenie o nie
wyrażeniu zgody na zawarcie się umowy ubezpieczenia na kolejny
okres ubezpieczenia. Wówczas dotychczasowa umowa ubezpieczenia wygasa z końcem okresu ubezpieczenia, na który została
zawarta. Niezłożenie przez Ubezpieczającego oświadczenia,
o którym mowa powyżej, jest równoznaczne z wyrażeniem przez
niego zgody na zmianę ogólnych warunków ubezpieczenia lub
wysokości składki ubezpieczeniowej dla umów ubezpieczenia,
które będą zawierały się tj. bez składania odrębnych oświadczeń
woli, na kolejne okresy ubezpieczenia.
10. Umowę ubezpieczenia zawiera się na taki sam okres ubezpieczenia, jak okres ubezpieczenia w umowie ubezpieczenia
budynków, o której mowa w ust. 5.
11. Zawarcie umowy ubezpieczenia PZU SA potwierdza dokumentem ubezpieczenia.
12. Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia,
składając oświadczenie w tym zakresie. Jeżeli najpóźniej
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w chwili zawarcia umowy PZU SA nie poinformował Ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od
umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie.
13. Niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w ust. 12, po
upływie terminu na odstąpienie od umowy ubezpieczenia,
Ubezpieczający może w każdym czasie rozwiązać umowę ubezpieczenia poprzez złożenie oświadczenia o jej wypowiedzeniu.
W takim przypadku umowa ubezpieczenia rozwiązuje się
z dniem złożenia oświadczenia o jej wypowiedzeniu.
14. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy
rachunek (na rachunek Ubezpieczonego). Obowiązek zapłaty
składki ubezpieczeniowej ciąży na Ubezpieczającym.
15. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy
rachunek (na rachunek Ubezpieczonego) zarzut mający wpływ
na odpowiedzialność PZU SA, PZU SA może podnieść również
przeciwko Ubezpieczonemu. Ubezpieczony może żądać, by
PZU SA udzielił mu informacji o postanowieniach zawartej
umowy ubezpieczenia oraz OWU, w zakresie w jakim dotyczą
praw i obowiązków Ubezpieczonego.
POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI PZU SA
§ 19
Odpowiedzialność PZU SA (ochrona ubezpieczeniowa) rozpoczyna
się w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak
niż w dniu uruchomienia kredytu oraz nie wcześniej niż w dniu
zapłacenia składki ubezpieczeniowej oraz nie wcześniej niż w dniu
rozpoczęcia odpowiedzialności PZU SA w umowie ubezpieczenia
budynków, o której mowa w § 18 ust. 5.
§ 20
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
1) z upływem okresu ubezpieczenia w dotychczasowej umowie
ubezpieczenia, jeżeli nie nastąpiło zawarcie się, tj. bez składania odrębnych oświadczeń woli, umowy ubezpieczenia na
kolejny okres ubezpieczenia zgodnie z § 18 ust. 6–9;
2) z dniem całkowitej spłaty kredytu, rozwiązania umowy
kredytu, wygaśnięcia umowy kredytu lub odstąpienia od
umowy kredytu;
3) wraz z wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej w umowie
ubezpieczenia budynków;
4) z dniem doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy
ubezpieczenia, o którym mowa w § 18 ust. 12;
5) z dniem doręczenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia, o którym mowa w § 18 ust. 13;
6) z dniem doręczenia Ubezpieczającemu oświadczenia PZU SA
o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku, gdy PZU SA ponosi odpowiedzialność jeszcze
przed zapłaceniem składki ubezpieczeniowej, a składka nie
została zapłacona w terminie;
7) z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia za porozumieniem stron;
8) w zakresie ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów – z chwilą unicestwienia przedmiotów ubezpieczenia.
SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
§ 21
1. Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia składki
ubezpieczeniowej za okres, w którym PZU SA udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
2. Składkę ubezpieczeniową ustala się w umowie ubezpieczenia według taryfy obowiązującej na dzień zawarcia umowy
ubezpieczenia, a w przypadku zawarcia się tj. bez składania
odrębnych oświadczeń woli, umowy ubezpieczenia na kolejny
okres ubezpieczenia, zgodnie z § 18 ust. 6–9, według taryfy
obowiązującej na dzień zawarcia się umowy ubezpieczenia na
kolejny okres ubezpieczenia, przy uwzględnieniu § 18 ust. 9.
Składkę ubezpieczeniową ustala się w zależności od:
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1) rodzaju przedmiotu ubezpieczenia;
2) sumy ubezpieczenia;
3) okresu ubezpieczenia.
3. Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić składkę ubezpieczeniową za pierwszy roczny lub trzyletni okres ubezpieczenia
w terminie wskazanym w umowie ubezpieczenia.
4. W przypadku zawarcia się, tj. bez składania odrębnych oświadczeń woli, umowy ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczenia zgodnie z § 18 ust. 6–9, składka ubezpieczeniowa za
tę umowę ubezpieczenia płatna jest w terminie określonym
w umowie ubezpieczenia.
5. Jeżeli zapłata składki ubezpieczeniowej dokonywana jest
w formie bezgotówkowej, za dzień zapłaty składki ubezpieczeniowej uważa się dzień uznania rachunku bankowego
wskazanego przez PZU SA pełną, wymagalną kwotą określoną
w umowie ubezpieczenia.
6. Składkę ubezpieczeniową przekazaną przez Ubezpieczającego
Bankowi uznaje się za wpłaconą PZU SA.
7. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną
zmianę prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego,
każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości
składki ubezpieczeniowej, poczynając od chwili, w której zaszła
ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego
okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania
druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę
ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, składając
oświadczenie w tym zakresie.
8. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku
zapłacenia składki ubezpieczeniowej za okres, w jakim PZU SA
udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
9. W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed
upływem okresu, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki ubezpieczeniowej za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
10. Składka ubezpieczeniowa nie podlega indeksacji.
OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO I UBEZPIECZONEGO
§ 22
Ubezpieczający zobowiązany jest do poinformowania Ubezpieczonego o prawach i obowiązkach wynikających z zawartej na jego
rachunek umowy ubezpieczenia.
§ 23
1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie danych
zgłaszanych przez Ubezpieczającego we wniosku o zawarcie
umowy ubezpieczenia. PZU SA może uzależnić zawarcie umowy
ubezpieczenia od udokumentowania tych danych.
2. Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości PZU SA
wszystkie znane sobie okoliczności, o które PZU SA zapytywał
w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy ubezpieczenia w innych pismach. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę
ubezpieczenia przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu
znane. W razie zawarcia przez PZU SA umowy ubezpieczenia
mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte
okoliczności uważa się za nieistotne.
3. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający zobowiązany jest zawiadomić PZU SA o zmianie okoliczności, o których
mowa w ust. 2, niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości.
4. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek
obowiązki określone w ust. 2 i 3 spoczywają zarówno na Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony
nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.
5. PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności,
które z naruszeniem ust. 2–4, nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia ust. 2–4 doszło z winy umyślnej,
w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek ubezpieczeniowy i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa
w zdaniu poprzedzającym.
11

§ 24
1. PZU SA może przed zawarciem umowy ubezpieczenia żądać
potwierdzenia sprawności zabezpieczeń przeciwkradzieżowych,
o których mowa w § 9 lub innych dodatkowych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.
2. PZU SA może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od
dokonania jego oględzin.
§ 25
1. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest:
1) przestrzegać obowiązujących przepisów prawa z zakresu
ochrony przeciwpożarowej;
2) przestrzegać wymogów w zakresie zabezpieczenia ubezpieczonego mienia ruchomego, o których mowa w § 9;
3) przeprowadzać konserwacje i okresowe remonty mienia;
4) stosować właściwe środki ochronne w celu zabezpieczenia instalacji wodnych i centralnego ogrzewania oraz
ich wyposażenia instalacyjnego przed mrozem, w szczególności utrzymywać właściwą temperaturę w pomieszczeniach;
5) zamknąć, opróżnić z wody i utrzymywać opróżnione instalacje wodne i centralnego ogrzewania w obiektach nieużywanych i niedozorowanych lub czasowo nieczynnych;
6) wykonywać niezwłocznie inwestycje i naprawy niezbędne
w ocenie rzeczoznawców lub zgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi prawidłowego działania instalacji.
2. W razie naruszenia z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa obowiązków, o których mowa w ust. 1, PZU SA wolny
jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu,
chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania
odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności,
z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w razie naruszenia
z winy umyślnej obowiązków, o których mowa w ust. 1, PZU SA
wolny jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego
powodu.
§ 26
1. W ubezpieczeniu ruchomości domowych i stałych elementów
Ubezpieczający lub Ubezpieczony jest zobowiązany zawiadomić
PZU SA o zaistniałym wypadku ubezpieczeniowym niezwłocznie,
nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania
wiadomości o jego zajściu.
2. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zawiadomić PZU SA
o zaistniałym wypadku ubezpieczeniowym niezwłocznie, nie
później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego zajścia lub
dowiedzenia się o nim.
3. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa
obowiązku, o którym mowa w ust. 1 i 2, PZU SA może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło
się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło PZU SA ustalenie
okoliczności i skutków wypadku.
4. Skutki braku zawiadomienia PZU SA o wypadku ubezpieczeniowym nie nastąpią, jeżeli PZU SA w terminie, o którym mowa
w ust. 1 i 2, otrzymał wiadomość o okolicznościach, które
należało podać do jego wiadomości.
§ 27
1. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczający lub
Ubezpieczony zobowiązany jest użyć dostępnych mu środków
w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia
szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, między innymi wezwać
straż pożarną oraz zawiadomić jednostkę policji, o ile zachodzi
taka potrzeba (w szczególności w przypadku kradzieży z włamaniem oraz rabunku w mieszkaniu, rabunku poza mieszkaniem).
2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych
wobec osób odpowiedzialnych za szkodę oraz udzielić PZU SA
pomocy dostarczając informacje oraz dokumenty niezbędne do
skutecznego dochodzenia roszczeń regresowych, o ile są w jego
posiadaniu lub ma do nich dostęp.
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3. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony umyślnie lub wskutek
rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych
w ust. 1, PZU SA wolny jest od odpowiedzialności za szkody
powstałe z tego powodu.
4. PZU SA zobowiązany jest, w granicach odpowiednio sumy ubezpieczenia bądź sumy gwarancyjnej, zwrócić koszty wynikłe
z zastosowania środków, o których mowa w ust. 1, jeżeli środki
te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.
5. W ubezpieczeniu ruchomości domowych i stałych elementów
Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest nie dokonywać w uszkodzonych przedmiotach ubezpieczenia żadnych
zmian i nie dokonywać ich naprawy, jeżeli zmiany i naprawa
nie są uzasadnione koniecznością zabezpieczenia pozostałych
przedmiotów po szkodzie lub zmniejszenia rozmiaru szkody, bez
uprzedniego przeprowadzenia oględzin przez PZU SA lub jego
przedstawiciela, chyba że PZU SA lub jego przedstawiciel nie
przeprowadził takich oględzin w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie, albo w terminie 14 dni, jeżeli
niezbędne było powołanie biegłych (rzeczoznawców).
6. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest udzielić
przedstawicielowi PZU SA pomocy i wyjaśnień w uzyskaniu
informacji odnośnie okoliczności zajścia wypadku ubezpieczeniowego, przyczyn powstania szkody, jej przedmiotu i wysokości.
7. W przypadku szkody powstałej wskutek kradzieży z włamaniem
lub rabunku w miejscu ubezpieczenia stałych elementów, które
nie zostały jeszcze wbudowane lub zamontowane w mieszkaniu,
Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest udowodnić
fakt ich zakupu.
8. W przypadku powstania szkody Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest złożyć w PZU SA spis utraconych lub uszkodzonych przedmiotów z określeniem ich wartości i roku nabycia.
9. Wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 5–8, niezbędne
jest do ustalenia odpowiedzialności PZU SA.
§ 28
W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
1) w razie wystąpienia przez poszkodowanego z roszczeniem
o odszkodowanie, Ubezpieczający lub Ubezpieczony jest
zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie
7 dni, powiadomić o tym PZU SA;
2) w razie wystąpienia z roszczeniem, o którym mowa w pkt 1,
na drogę sądową, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie
7 dni od otrzymania pozwu, zawiadomić o tym PZU SA;
3) Ubezpieczający lub Ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć PZU SA orzeczenie sądu w terminie umożliwiającym zajęcie stanowiska co do wniesienia środka odwoławczego;
4) w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczający
lub Ubezpieczony jest zobowiązany do podjęcia aktywnej
współpracy z PZU SA w celu wyjaśnienia okoliczności i przyczyn powstania szkody oraz ustalenia jej rozmiaru.
§ 29
Jeżeli po wypłacie odszkodowania Ubezpieczony odzyskał utracone
przedmioty, zobowiązany jest zwrócić niezwłocznie PZU SA
odszkodowanie wypłacone za te przedmioty albo zrzec się praw
do tych przedmiotów na rzecz PZU SA. W razie odzyskania przedmiotów w stanie uszkodzonym lub niekompletnym, zwrotowi na
rzecz PZU SA podlega kwota odpowiadająca wartości przedmiotu
w dniu odzyskania.
§ 30
PZU SA wypłaca odszkodowanie lub świadczenie na podstawie
uznania roszczenia, ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.
POSTĘPOWANIE W RAZIE POWOŁANIA RZECZOZNAWCÓW
§ 31
1. Ubezpieczony lub PZU SA mogą powoływać rzeczoznawców
w celu ustalenia przyczyny lub wysokości szkody.
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2. W razie rozbieżności w opiniach rzeczoznawców Ubezpieczony
oraz PZU SA mogą powołać rzeczoznawcę opiniującego, który na
podstawie przedłożonych do wglądu ekspertyz i własnej oceny
stanu faktycznego wyda opinię.
3. Każda z osób, o których mowa w ust. 1, ponosi koszty rzeczoznawcy, którego powołała, z zastrzeżeniem § 10 ust. 4 oraz
§ 16 ust. 4 pkt 1.
WYPŁATA ODSZKODOWANIA,
OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PZU SA
§ 32
1. PZU SA wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni, licząc od
daty otrzymania zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym.
2. Jeżeli w terminie określonym w ust. 1, wyjaśnienie okoliczności
koniecznych do ustalenia odpowiedzialności PZU SA albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie
wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było
możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania, PZU SA
wypłaca w terminie określonym w ust. 1.
3. PZU SA jest zobowiązany:
1) po otrzymaniu zawiadomienia o wystąpieniu wypadku
ubezpieczeniowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania
tego zawiadomienia, do poinformowania o tym Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami
występującymi z tym zawiadomieniem, oraz do podjęcia
postępowania dotyczącego ustalenia stanu faktycznego wypadku ubezpieczeniowego, zasadności zgłoszonych roszczeń
i wysokości odszkodowania, a także do poinformowania
osoby występującej z roszczeniem pisemnie lub w inny
sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty
są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności PZU SA lub wysokości odszkodowania, jeżeli jest to niezbędne do dalszego
prowadzenia postępowania;
w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy
rachunek, zawiadomienie o wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego może zgłosić również Ubezpieczony albo jego
spadkobiercy; w tym przypadku spadkobierca jest traktowany
tak jak uprawniony z umowy ubezpieczenia;
2) jeżeli w terminach określonych w ust. 1 i 2 nie wypłaci
odszkodowania do zawiadomienia pisemnie:
a) osoby zgłaszającej roszczenie oraz
b) Ubezpieczonego, w przypadku umowy ubezpieczenia
zawartej na cudzy rachunek, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie
– o przyczynach niemożności zaspokojenia ich roszczeń
w całości lub w części, a także do wypłaty bezspornej
części odszkodowania;
3) jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej
wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, do poinformowania o tym pisemnie:
a) osoby występującej z roszczeniem oraz
b) Ubezpieczonego, w przypadku umowy ubezpieczenia
zawartej na cudzy rachunek, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie
– wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną
uzasadniające całkowitą lub częściową odmowę wypłaty
odszkodowania oraz do pouczenia tej osoby o możliwości
dochodzenia roszczeń na drodze sądowej;
4) do udostępnienia Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu osobie
występującej z roszczeniem lub uprawnionemu z umowy
ubezpieczenia, informacji i dokumentów gromadzonych
w celu ustalenia odpowiedzialności PZU SA lub wysokości odszkodowania; osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia
przez PZU SA udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich
zgodności z oryginałem przez PZU SA;
5) do udostępnienia osobom, o których mowa w pkt 4, informacji i dokumentów, o których mowa w pkt 4, na ich żądanie,
w postaci elektronicznej;
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6) na żądanie Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy
ubezpieczenia, do udostępnienia posiadanych przez siebie
informacji związanych z wypadkiem ubezpieczeniowym
będącym podstawą ustalenia odpowiedzialności PZU SA oraz
ustalenia okoliczności wypadku ubezpieczeniowego, jak
również wysokości odszkodowania;
7) na żądanie Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, do przekazania informacji o oświadczeniach złożonych przez nich na
etapie zawierania umowy ubezpieczenia na potrzeby oceny
ryzyka ubezpieczeniowego lub kopii dokumentów sporządzonych na tym etapie.
4. PZU SA wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia, ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.
ROSZCZENIA REGRESOWE
§ 33
1. Z dniem wypłaty odszkodowania przez PZU SA roszczenia Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę
przechodzą z mocy prawa na PZU SA do wysokości wypłaconego
odszkodowania. Jeżeli PZU SA pokrył tylko część szkody, Ubezpieczonemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo
zaspokojenia przed roszczeniami PZU SA.
2. Nie przechodzą na PZU SA roszczenia Ubezpieczonego przeciwko
osobom, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.
3. Jeżeli Ubezpieczony bez zgody PZU SA zrzekł się roszczenia
przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę albo je
ograniczył, PZU SA może odmówić odszkodowania lub je zmniejszyć. Jeżeli zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia zostanie
ujawnione po wypłacie przez PZU SA odszkodowania, wówczas
PZU SA przysługuje prawo do odchodzenia od Ubezpieczonego
zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 34
1. R
 eklamację, skargę lub zażalenie składa się w każdej jednostce
PZU SA obsługującej klienta.
2. Reklamacja, skarga lub zażalenie mogą być złożone w formie:
1) pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu
ustawy Prawo pocztowe, na przykład pisząc na adres:
PZU SA ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa (adres tylko
do korespondencji);
2) ustnej – telefonicznie, na przykład dzwoniąc pod numer
infolinii 801 102 102, albo osobiście do protokołu podczas
wizyty w jednostce, o której mowa w ust. 1;
3) elektronicznej – wysyłając e-mail na adres reklamacje@pzu.pl
lub wypełniając formularz na www.pzu.pl.
3. PZU SA rozpatruje reklamację, skargę lub zażalenie i udziela na
nie odpowiedzi, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenie
odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3, PZU SA przekazuje osobie, która złożyła reklamację, skargę lub zażalenie
informację, w której:
1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla
rozpatrzenia sprawy;
3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji, skargi lub
zażalenia i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć
60 dni od dnia otrzymania reklamacji, skargi lub zażalenia.
5. Odpowiedź PZU SA na reklamację, skargę lub zażalenie zostanie
dostarczona osobie, która je złożyła, w postaci papierowej lub za
pomocą innego trwałego nośnika informacji, z tym że odpowiedź
można dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek
osoby, która złożyła tę reklamację, skargę lub zażalenie.
6. Osobie fizycznej, która złożyła reklamację przysługuje prawo
wniesienia do Rzecznika Finansowego wniosku dotyczącego:
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1) nieuwzględnienia roszczeń w trybie rozpatrywania reklamacji;
2) niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą tej osoby w terminie określonym
w odpowiedzi na tę reklamację.
7. Reklamacje, skargi i zażalenia rozpatrywane są przez jednostki
organizacyjne PZU SA, które są właściwe ze względu na
przedmiot sprawy.
8. Reklamacje uregulowane są w ustawie o rozpatrywaniu
reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku
Finansowym oraz w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń.
9. PZU SA przewiduje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów.
10. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym
rozpatrywaniu sporów konsumenckich, właściwym dla PZU SA do
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pozasądowego rozpatrywania sporów, jest Rzecznik Finansowy,
którego adres strony internetowej jest następujący: www.rf.gov.pl.
11. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, uposażonemu i uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, będącemu konsumentem, przysługuje prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych
Rzeczników Konsumenta.
12. PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
13. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed
sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
14. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed
sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
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RJQLD]DODQLDRSDGXSRZRG]LKXUDJDQX
SLRUXQDHNVSOR]MLJUDGXXSDGNXVWDWNX
SRZLHWU]QHJRODZLQ\RVXQLĊFLDVLĊ]LHPL
]DSDGDQLDVLĊ]LHPL DNFMLUDWRZQLF]HM
SURZDG]RQHMZ]ZLą]NX]Z\SDGNLHP
XEH]SLHF]HQLRZ\P
  8EH]SLHF]HQLHVWDá\FKHOHPHQWyZ±RGNUDG]LHĪ\
]ZáDPDQLHPUDEXQNXZPLHV]NDQLXDNFML
UDWRZQLF]HMSURZDG]RQHMZ]ZLą]NX]Z\SDGNLHP
XEH]SLHF]HQLRZ\P
6]F]HJyá\GRW\F]ąFHSU]HGPLRWXL]DNUHVX
XEH]SLHF]HQLD]QDMGXMąVLĊZ±2JyOQ\FK
ZDUXQNyZXEH]SLHF]HQLDPLHV]NDĔGOD
NUHG\WRELRUFyZ%133DULEDV%DQN3ROVND6$
I.

ĝ:,$'&=(1,$2'6=.2'2:$1,$3=86$
3RGVWDZRZ\]DNUHVXEH]SLHF]HQLD Z\PDJDQ\
SRG]DEH]SLHF]HQLHNUHG\WX
  2GV]NRGRZDQLHXVWDODVLĊZNZRFLH
RGSRZLDGDMąFHMZ\VRNRĞFLSRQLHVLRQHMV]NRG\QLH
Z\ĪV]HMMHGQDNQLĪVXPDXEH]SLHF]HQLDZVND]DQD
ZXPRZLHXEH]SLHF]HQLDRUD]ZJZDUWRĞFL
QRZHMOXEZDUWRĞFLU]HF]\ZLVWHMZDUWRĞFL
ZVWDGLXPEXGRZ\ZDUWRĞFLU\QNRZHMDWDNĪH
Z]DOHĪQRĞFLRGSU]HGPLRWXXEH]SLHF]HQLD QS
ORNDOPLHV]NDOQ\OXEJDUDĪ ]JRGQLH]]DVDGDPL
RSLVDQ\PLZ2JyOQ\FKZDUXQNyZ
XEH]SLHF]HQLDEXG\QNyZLORNDOLPLHV]NDOQ\FKGOD
NUHG\WRELRUFyZ%133DULEDV%DQN3ROVND6$
  2GV]NRGRZDQLHZ\SáDFDVLĊ
   %DQNRZL±ZSU]\SDGNXFHVMLSUDZ]XPRZ\
XEH]SLHF]HQLDQDMHJRU]HF]
   8EH]SLHF]RQHPX±ZSU]\SDGNXEUDNX
FHVMLSUDZ]XPRZ\XEH]SLHF]HQLDQDU]HF]
EDQNXDOERZSU]\SDGNXFHVMLSUDZ]XPRZ\
XEH]SLHF]HQLDQDMHJRU]HF]JG\ZDUWRĞü
RGV]NRGRZDQLDMHVWQLĪV]DQLĪ]á
   6SDGNRELHUFRP±JG\V]NRGDSRZVWDáD
ZPLHQLXQDOHĪąF\PGRPDV\VSDGNRZHM
D Z
 SU]\SDGNXEUDNXFHVMLSUDZ]XPRZ\
XEH]SLHF]HQLDQDU]HF]EDQNXDOER
ZSU]\SDGNXFHVMLSUDZ]XPRZ\
XEH]SLHF]HQLDQDU]HF]EDQNXJG\ZDUWRĞü
RGV]NRGRZDQLDMHVWQLĪV]DQLĪ]á

II. 8EH]SLHF]HQLHRGSRZLHG]LDOQRĞFLF\ZLOQHM
  3=86$RGSRZLDGD]DV]NRG\Z\U]ąG]RQHRVRELH
WU]HFLHMSU]H]XEH]SLHF]RQHJRRUD]SU]H]RVRE\
EOLVNLHXEH]SLHF]RQHJRSR]RVWDMąFH]QLPZH
ZVSyOQ\PJRVSRGDUVWZLHGRPRZ\PZ]ZLą]NX]
   SRVLDGDQLHPPLHV]NDQLD
   SRVLDGDQ\PPLHQLHPVáXĪąF\PZ\NRQ\ZDQLX
F]\QQRĞFLĪ\FLDSU\ZDWQHJR Z\U]ąG]RQH
ZPLHV]NDQLX 
   Z\NRQ\ZDQLHPF]\QQRĞFLĪ\FLDSU\ZDWQHJR
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E   ZSU]\SDGNXFHVMLSUDZ]XPRZ\
XEH]SLHF]DMąFHPXSU]\VáXJXMH]ZURWVNáDGNL
XEH]SLHF]HQLDQDU]HF]EDQNXJG\
XEH]SLHF]HQLRZHM]DRNUHVQLHZ\NRU]\VWDQHM
Z\VRNRĞüRGV]NRGRZDQLDSU]HNUDF]D
RFKURQ\XEH]SLHF]HQLRZHM
ZDUWRĞü]RERZLą]DĔNUHG\WRELRUF\ZREHF
EDQNX±ZW\PSU]\SDGNXVSDGNRELHUFRP 3RGVWDZRZ\]DNUHVXEH]SLHF]HQLD Z\PDJDQ\
Z\SáDFDQDMHVWNZRWDZ\QLNDMąFD]UyĪQLF\ SRG]DEH]SLHF]HQLHNUHG\WX
PLĊG]\NZRWąRGV]NRGRZDQLDDNZRWą
]RERZLą]DĔZREHFXEH]SLHF]DMąFHJR
6NáDGND]DXEH]SLHF]HQLHEXG\QNyZLORNDOL
PLHV]NDOQ\FK
6]F]HJyá\GRW\F]ąFHZ\SáDW\RGV]NRGRZDQLD
]QDMGXMąVLĊZRUD]2JyOQ\FKZDUXQNyZ
XEH]SLHF]HQLDEXG\QNyZLORNDOLPLHV]NDOQ\FKGOD
2NUHV
NUHG\WRELRUFyZ%133DULEDV%DQN3ROVND6$
1 rok
ODWD
XEH]SLHF]HQLD
'RGDWNRZ\]DNUHVXEH]SLHF]HQLD UR]V]HU]HQLH
SRGVWDZRZHJR]DNUHVXXEH]SLHF]HQLDQDZQLRVHN
XEH]SLHF]DMąFHJR

:\VRNRĞü
VNáDGNL

I. 8EH]SLHF]HQLHUXFKRPRĞFLGRPRZ\FK
LVWDá\FKHOHPHQWyZ
  2GV]NRGRZDQLHXVWDODVLĊZNZRFLH
RGSRZLDGDMąFHMZ\VRNRĞFLSRQLHVLRQHMV]NRG\
PDNV\PDOQLHGRZ\VRNRĞFLVXP\RUD]ZJ]DVDG
RSLVDQ\FKZ±2JyOQ\FKZDUXQNyZ
XEH]SLHF]HQLDPLHV]NDĔGODNUHG\WRELRUFyZ%13
3DULEDV%DQN3ROVND6$
  2GV]NRGRZDQLHZ\SáDFDVLĊXEH]SLHF]RQHPX
6]F]HJyá\GRW\F]ąFHXVWDODQLDZ\VRNRĞFLV]NRG\
LZ\SáDW\RGV]NRGRZDQLD]QDMGXMąVLĊZ±
RUD]Z2JyOQ\FKZDUXQNyZXEH]SLHF]HQLD
PLHV]NDĔGODNUHG\WRELRUFyZ%133DULEDV%DQN
3ROVND6$


sumy
XEH]SLHF]HQLD


sumy
XEH]SLHF]HQLD

'RGDWNRZ\]DNUHVXEH]SLHF]HQLD UR]V]HU]HQLH
SRGVWDZRZHJR]DNUHVXXEH]SLHF]HQLDQDZQLRVHN
XEH]SLHF]DMąFHJR
6NáDGND]DXEH]SLHF]HQLHPLHV]NDQLD
  5XFKRPRĞFLGRPRZHLVWDáHHOHPHQW\
  2&ZĪ\FLXSU\ZDWQ\P
2NUHV
XEH]SLHF]HQLD
:\VRNRĞüVNáDGNL

1 rok

ODWD

]á

]á

6]F]HJyáRZHLQIRUPDFMHRVNáDGFHXEH]SLHF]HQLRZHM
Vą]DZDUWHZ2JyOQ\FKZDUXQNyZXEH]SLHF]HQLD
EXG\QNyZLORNDOLPLHV]NDOQ\FKGODNUHG\WRELRUFyZ
%133DULEDV%DQN3ROVND6$RUD]Z
2JyOQ\FKZDUXQNyZXEH]SLHF]HQLDPLHV]NDĔGOD
NUHG\WRELRUFyZ%133DULEDV%DQN3ROVND6$

II. 8EH]SLHF]HQLHRGSRZLHG]LDOQRĞFLF\ZLOQHM
  2GV]NRGRZDQLHXVWDODVLĊZNZRFLH
RGSRZLDGDMąFHMZ\VRNRĞFLSRQLHVLRQHMV]NRG\
SU]H]SRV]NRGRZDQHJR PDNV\PDOQLH
GRZ\VRNRĞFLVXP\JZDUDQF\MQHM
  2GV]NRGRZDQLHZ\SáDFDVLĊSRV]NRGRZDQHPX
6]F]HJyá\GRW\F]ąFHZ\SáDW\RGV]NRGRZDQLD
]QDMGXMąVLĊZRUD]Z2JyOQ\FKZDUXQNyZ
XEH]SLHF]HQLDPLHV]NDĔGODNUHG\WRELRUFyZ%13
3DULEDV%DQN3ROVND6$

680<8%(=3,(&=(1,$*:$5$1&<-1(25$=
/,0,7<2'32:,('=,$/12ĝ&,3=86$
3RGVWDZRZ\]DNUHVXEH]SLHF]HQLD Z\PDJDQ\
SRG]DEH]SLHF]HQLHNUHG\WX

6.à$'.$8%(=3,(&=(1,2:$

  6XPDXEH]SLHF]HQLDMHVWRNUHĞODQDSU]H]
XEH]SLHF]DMąFHJR]XZ]JOĊGQLHQLHP]DVDG
RNUHĞORQ\FKZXVWL2JyOQ\FKZDUXQNyZ
XEH]SLHF]HQLDEXG\QNyZLORNDOLPLHV]NDOQ\FKGOD
NUHG\WRELRUFyZ%133DULEDV%DQN3ROVND6$
  3R]DNRĔF]HQLXEXGRZ\VXPDXEH]SLHF]HQLD
EXG\QNXPLHV]NDOQHJRRUD]VNáDGND
XEH]SLHF]HQLRZDVąXVWDODQHSRQRZQLH
DXEH]SLHF]DMąF\MHVW]RERZLą]DQ\GR]DZDUFLD
QRZHMXPRZ\XEH]SLHF]HQLD
  -HĪHOLZGDQ\PURF]Q\PRNUHVLHXEH]SLHF]HQLD
QDVWąSLZ]URVWOXEVSDGHNZDUWRĞFL

  6NáDGNDMHVWXVWDODQD]JRGQLH]]DSLVDPL
2:8LRSáDFDQDMHGQRUD]RZR]DFDá\RNUHV
XEH]SLHF]HQLDZWHUPLQLHRNUHĞORQ\PZXPRZLH
XEH]SLHF]HQLD
  2SáDWDVNáDGNLGRNRQ\ZDQDMHVW]D
SRĞUHGQLFWZHPUDFKXQNXEDQNRZHJR
XEH]SLHF]DMąFHJRZEDQNX
  :SU]\SDGNXZ\JDĞQLĊFLDRFKURQ\
XEH]SLHF]HQLRZHMSU]HGXSá\ZHPRNUHVXQD
MDNL]RVWDáD]DZDUWDXPRZDXEH]SLHF]HQLD
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XEH]SLHF]RQHJRPLHQLDXEH]SLHF]DMąF\
PRĪHĪąGDüRGSRZLHGQLHJR]ZLĊNV]HQLDOXE
]PQLHMV]HQLDVXP\XEH]SLHF]HQLD
  3RZ\SáDFLHRGV]NRGRZDQLDVXPDXEH]SLHF]HQLD
QLHXOHJDSRPQLHMV]HQLXRZDUWRĞüZ\SáDFRQHJR
RGV]NRGRZDQLD
6]F]HJyá\GRW\F]ąFHVXP\XEH]SLHF]HQLD]QDMGXMąVLĊ
Z2JyOQ\FKZDUXQNyZXEH]SLHF]HQLDEXG\QNyZ
LORNDOLPLHV]NDOQ\FKGODNUHG\WRELRUFyZ%133DULEDV
%DQN3ROVND6$

]D]JRGą3=86$GODXVWDOHQLDRNROLF]QRĞFL
Z\SDGNXXEH]SLHF]HQLRZHJROXEUR]PLDUXV]NRG\
  3RZ\SáDFLHRGV]NRGRZDQLDOXENRV]WyZ
Z\PLHQLRQ\FKZXVWRUD]ZXVW
2JyOQ\FKZDUXQNyZXEH]SLHF]HQLDPLHV]NDĔ
GODNUHG\WRELRUFyZ%133DULEDV%DQN3ROVND
6$VXPDXEH]SLHF]HQLDXOHJDSRPQLHMV]HQLX
RZ\SáDFRQąNZRWĊ

'RGDWNRZ\]DNUHVXEH]SLHF]HQLD UR]V]HU]HQLH
SRGVWDZRZHJR]DNUHVXXEH]SLHF]HQLDQDZQLRVHN
XEH]SLHF]DMąFHJR
8EH]SLHF]HQLHUXFKRPRĞFLGRPRZ\FK
LVWDá\FKHOHPHQWyZ
  6XPDXEH]SLHF]HQLDGODUXFKRPRĞFLGRPRZ\FK
LVWDá\FKHOHPHQWyZZ\QRVL]á
  :JUDQLFDFKVXP\XEH]SLHF]HQLDRNWyUHM
PRZDZXVWXVWDQDZLDVLĊQDVWĊSXMąFHOLPLW\
RGSRZLHG]LDOQRĞFL3=86$
   ]W\WXáXV]NyGZVSU]ĊFLHDXGLRZL]XDOQ\P
NRPSXWHURZ\PIRWRJUD¿F]Q\PRUD]
LQVWUXPHQWDFKPX]\F]Q\FK±ZZ\VRNRĞFL
VXP\XEH]SLHF]HQLD
   ]W\WXáXV]NyGZSU]HGPLRWDFK]HVUHEUD]áRWD
LSODW\Q\OXESDOODGXPRQHWDFKELĪXWHULLRUD]
]QDF]NDFK¿ODWHOLVW\F]Q\FK±ZZ\VRNRĞFL
VXP\XEH]SLHF]HQLD
   ]W\WXáXV]NyGZJRWyZFH±ZZ\VRNRĞFL
VXP\XEH]SLHF]HQLD
   ]W\WXáXV]NyGZSDSLHUDFKZDUWRĞFLRZ\FK±
ZZ\VRNRĞFLVXP\XEH]SLHF]HQLD
   ]W\WXáXV]NyGEĊGąF\FKQDVWĊSVWZHPUDEXQNX
UXFKRPRĞFLGRPRZ\FKSR]DPLHV]NDQLHP±
ZZ\VRNRĞFLVXP\XEH]SLHF]HQLD]W\P
ĪH]W\WXáXV]NyGZJRWyZFHLSDSLHUDFK
ZDUWRĞFLRZ\FK±ZZ\VRNRĞFLVXP\
XEH]SLHF]HQLD
   ]W\WXáXV]NyGZUXFKRPRĞFLDFKGRPRZ\FK
]QDMGXMąF\FKVLĊZSRPLHV]F]HQLDFK
JRVSRGDUF]\FKZFKRG]ąF\FKZVNáDG
PLHV]NDQLD±ZZ\VRNRĞFLVXP\
XEH]SLHF]HQLD]Z\áąF]HQLHPV]NyG
ZUXFKRPRĞFLDFKGRPRZ\FK]QDMGXMąF\FK
VLĊZSLZQLFDFKZEXG\QNDFKPLHV]NDOQ\FK
MHGQRURG]LQQ\FK
  -HĞOLGDQ\SU]HGPLRWNZDOL¿NXMHVLĊGRZLĊFHMQLĪ
MHGQHMJUXS\VSRĞUyGZ\PLHQLRQ\FKZXVWSNW
±JyUQąJUDQLFąRGSRZLHG]LDOQRĞFL3=86$
MHVWQDMQLĪV]\OLPLWVSRĞUyGOLPLWyZRNUHĞORQ\FK
ZXVWSNW±
  :UDPDFKVXP\XEH]SLHF]HQLD3=86$
]RERZLą]DQ\MHVWGRSRNU\FLDHZHQWXDOQ\FK
NRV]WyZZ\QDJURG]HQLDU]HF]R]QDZF\SRZRáDQHJR
I.

II. 8EH]SLHF]HQLHRGSRZLHG]LDOQRĞFLF\ZLOQHM
  6XPDJZDUDQF\MQDZ\QRVL]á
  6XPDJZDUDQF\MQDRNWyUHMPRZDZXVW
VWDQRZLJyUQąJUDQLFĊRGSRZLHG]LDOQRĞFL3=8
6$ZRGQLHVLHQLXGRZV]\VWNLFKZ\SDGNyZ
XEH]SLHF]HQLRZ\FKNWyUH]DV]á\ZRNUHVLH
XEH]SLHF]HQLD
  :\SáDWDRGV]NRGRZDQLDSRZRGXMHNDĪGRUD]RZR
]PQLHMV]HQLHVXP\JZDUDQF\MQHMRZ\SáDFRQą
NZRWĊ
6]F]HJyá\GRW\F]ąFHVXP\JZDUDQF\MQHM]QDMGXMąVLĊ
Z2JyOQ\FKZDUXQNyZXEH]SLHF]HQLDPLHV]NDĔ
GODNUHG\WRELRUFyZ%133DULEDV%DQN3ROVND6$
OKRES UBEZPIECZENIA
  8PRZĊXEH]SLHF]HQLD]DZLHUDVLĊQDRNUHV
XEH]SLHF]HQLDNWyU\Z\QRVLMHGHQURNDOERWU]\
ODWD]PRĪOLZRĞFLą]DZDUFLDMHMQDNROHMQHRNUHV\
XEH]SLHF]HQLDZ\QRV]ąFHMHGHQURN
  8PRZĊXEH]SLHF]HQLD]DZLHUDVLĊWMEH]
VNáDGDQLDRGUĊEQ\FKRĞZLDGF]HĔZROLQDNROHMQ\
RNUHVXEH]SLHF]HQLDZ\QRV]ąF\MHGHQURNMHĪHOL
   XEH]SLHF]DMąF\QLH]áRĪ\QDMSyĨQLHM
SU]HGXSá\ZHPRNUHVXXEH]SLHF]HQLD
ZGRW\FKF]DVRZHMXPRZLHXEH]SLHF]HQLD
RĞZLDGF]HQLDRQLHZ\UDĪHQLX]JRG\QD
]DZDUFLHXPRZ\XEH]SLHF]HQLDQDNROHMQ\
RNUHVXEH]SLHF]HQLDRUD]
   3=86$QLH]áRĪ\QDMSyĨQLHMQDGQL
SU]HGXSá\ZHPRNUHVXXEH]SLHF]HQLD
ZGRW\FKF]DVRZHMXPRZLHXEH]SLHF]HQLD
RĞZLDGF]HQLDRQLHZ\UDĪHQLX]JRG\QD]DZDUFLH
VLĊXPRZ\XEH]SLHF]HQLDQDNROHMQ\RNUHV
XEH]SLHF]HQLDRUD]
   ]RVWDáD]DSáDFRQDVNáDGNDXEH]SLHF]HQLRZD
]W\WXáXGRW\FKF]DVRZHMXPRZ\XEH]SLHF]HQLD
oraz
   ]RVWDáD]DSáDFRQDVNáDGNDXEH]SLHF]HQLRZD
]DNROHMQ\RNUHVXEH]SLHF]HQLDZWHUPLQLH
ZVND]DQ\PZXPRZLHXEH]SLHF]HQLD
  2GSRZLHG]LDOQRĞü3=86$UR]SRF]\QDVLĊZGQLX
]DZDUFLDXPRZ\XEH]SLHF]HQLDQLHZF]HĞQLHM
MHGQDNQLĪZGQLXXUXFKRPLHQLDNUHG\WXRUD]
QLHZF]HĞQLHMQLĪZGQLX]DSáDFHQLDVNáDGNL
XEH]SLHF]HQLRZHMLQLHZF]HĞQLHMQLĪZGQLX
UR]SRF]ĊFLDRGSRZLHG]LDOQRĞFL3=86$ZXPRZLH
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XEH]SLHF]HQLDEXG\QNyZ
VWDQXZRMHQQHJRVWDQXZ\MąWNRZHJR
  8PRZDXEH]SLHF]HQLRZDZ\JDVD
VWUDMNyZOXEQLHSRNRMyZVSRáHF]Q\FK
   ]XSá\ZHPRNUHVXXEH]SLHF]HQLD
   SRZVWDáHZZ\QLNXXG]LDáXXEH]SLHF]RQHJR
ZGRW\FKF]DVRZHMXPRZLHXEH]SLHF]HQLD
ZVWUDMNDFKUR]UXFKDFK]DPLHV]NDFK
MHĪHOLQLHQDVWąSLáR]DZDUFLHXPRZ\
DNFMDFKSURWHVWDF\MQ\FKEORNDGDFKGUyJ
   SRZVWDáHZVNXWHNRGG]LDá\ZDQLD
XEH]SLHF]HQLDQDNROHMQ\RNUHVXEH]SLHF]HQLD
   ]GQLHPFDáNRZLWHMVSáDW\NUHG\WX
HQHUJLLMąGURZHMSURPLHQLODVHURZ\FK
UR]ZLą]DQLDXPRZ\NUHG\WXZ\JDĞQLĊFLD
SURPLHQLRZDQLDMRQL]XMąFHJRSROD
XPRZ\NUHG\WXOXERGVWąSLHQLDRGXPRZ\
PDJQHW\F]QHJROXEHOHNWURPDJQHW\F]QHJR
NUHG\WX
RUD]VNDĪHQLDUDGLRDNW\ZQHJR
   ZSU]\SDGNXXEH]SLHF]HQLDEXG\QNyZLORNDOL
   SRZVWDáHZQDVWĊSVWZLHDNWyZWHUURU\]PX
PLHV]NDOQ\FKZUD]]Z\JDĞQLĊFLHPRFKURQ\
]]DVWU]HĪHQLHPXVWSNW2:8
XEH]SLHF]HQLRZHMZXPRZLHXEH]SLHF]HQLD
  3=86$QLHRGSRZLDGDSRQDGWR]DV]NRG\SRZVWDáH
PLHV]NDĔ
ZQDVWĊSVWZLH
   ZSU]\SDGNXXEH]SLHF]HQLDPLHV]NDĔZUD]
   EáĊGyZNRQVWUXNF\MQ\FK]DLVWQLDá\FKQD
]Z\JDĞQLĊFLHPRFKURQ\XEH]SLHF]HQLRZHM
HWDSLHSURMHNWXOXEZ\NRQDZVWZDMHĪHOL
ZXPRZLHXEH]SLHF]HQLDEXG\QNyZLORNDOL
EXG\QHN]RVWDáZ]QLHVLRQ\EH]SURMHNWX
PLHV]NDOQ\FK
Z\NRQDQHJRSU]H]XSUDZQLRQHJRVSHFMDOLVWĊ
   ]GQLHPGRUĊF]HQLDRĞZLDGF]HQLD
OXEZ\EXGRZDQ\QLH]JRGQLH]SURMHNWHP
RRGVWąSLHQLXRGXPRZ\XEH]SLHF]HQLD
LPLDáRWRZSá\ZQD]DMĞFLHZ\SDGNX
   ]GQLHPGRUĊF]HQLDGUXJLHMVWURQLH
XEH]SLHF]HQLRZHJR
RĞZLDGF]HQLDRZ\SRZLHG]HQLXXPRZ\
   SURZDG]HQLDSUDFEXGRZODQ\FKEH]LFK
XEH]SLHF]HQLD
]JáRV]HQLDRGSRZLHGQLHPXRUJDQRZLEH]
   ]GQLHPGRUĊF]HQLDXEH]SLHF]DMąFHPX
X]\VNDQLDSR]ZROHQLDOXEEH]SURMHNWXRLOH
RĞZLDGF]HQLD3=86$RZ\SRZLHG]HQLXXPRZ\
WDNLH]JáRV]HQLHSR]ZROHQLHOXESURMHNWVą
]HVNXWNLHPQDW\FKPLDVWRZ\PZSU]\SDGNX
Z\PDJDQHSU]HSLVDPLSUDZDFK\EDĪHEUDN
JG\3=86$SRQRVLRGSRZLHG]LDOQRĞüMHV]F]H
]JáRV]HQLDEUDNSR]ZROHQLDOXEEUDNSURMHNWX
SU]HG]DSáDFHQLHPVNáDGNLXEH]SLHF]HQLRZHM
QLHPLDá\ZSá\ZXQD]DMĞFLHZ\SDGNX
DVNáDGNDQLH]RVWDáD]DSáDFRQDZWHUPLQLH
XEH]SLHF]HQLRZHJR
   ]GQLHPUR]ZLą]DQLDXPRZ\XEH]SLHF]HQLD]D
   QLHZ\NRQDQLDRNUHĞORQ\FKSU]HSLVDPL
SRUR]XPLHQLHPVWURQ
SUDZDSU]HJOąGyZWHFKQLF]Q\FKOXE
   Z]DNUHVLHXEH]SLHF]HQLDUXFKRPRĞFL
NRQWUROLRNUHVRZ\FKORNDOXPLHV]NDOQHJR
GRPRZ\FKLVWDá\FKHOHPHQWyZ±]FKZLOą
EXG\QNXOXEEXGRZOLMHĪHOLRERZLą]HNLFK
XQLFHVWZLHQLDSU]HGPLRWyZXEH]SLHF]HQLD
Z\NRQ\ZDQLDVSRF]\ZDáQDXEH]SLHF]RQ\P
6]F]HJyá\GRW\F]ąFHRNUHVXXEH]SLHF]HQLD]QDMGXMą
RVRELHEOLVNLHMXEH]SLHF]RQHJRSR]RVWDMąFHM
VLĊZ2:8
]XEH]SLHF]RQ\PZHZVSyOQ\PJRVSRGDUVWZLH
GRPRZ\POXERVRELHNWyUHMXEH]SLHF]RQ\
:<àĄ&=(1,$2'32:,('=,$/12ĝ&,3=86$
SRZLHU]\áSLHF]ĊQDGXEH]SLHF]RQ\P
PLHQLHPFK\EDĪHQLHGRSHáQLHQLHW\FK
3RGVWDZRZ\]DNUHVXEH]SLHF]HQLD Z\PDJDQ\
RERZLą]NyZQLHPLDáRZSá\ZXQD]DMĞFLH
SRG]DEH]SLHF]HQLHNUHG\WX ±2JyOQHZDUXQNL
Z\SDGNXXEH]SLHF]HQLRZHJR
XEH]SLHF]HQLDEXG\QNyZLORNDOLPLHV]NDOQ\FKGOD
   V\VWHPDW\F]QHJR]DZLOJRFHQLDSRPLHV]F]HĔ
NUHG\WRELRUFyZ%133DULEDV%DQN3ROVND6$
]SRZRGXQLHV]F]HOQRĞFLLQVWDODFMLOXE
QLHZáDĞFLZHMZHQW\ODFMLSRPLHV]F]HĔRUD]
  3=86$QLHRGSRZLDGD]DV]NRG\
NRQGHQVDFMLZLOJRFL]DZDUWHMZSRZLHWU]XQD
   Z\U]ąG]RQHXP\ĞOQLHOXEZVNXWHNUDĪąFHJR
SRZLHU]FKQLUXUOXEĞFLDQ
QLHGEDOVWZDSU]H]XEH]SLHF]RQHJRFK\ED
   SU]HQLNDQLDZyGSRG]LHPQ\FKFK\EDĪH
ĪHZUD]LHUDĪąFHJRQLHGEDOVWZD]DSáDWD
SU]HQLNDQLHWRQDVWąSLáRZVNXWHNSRZRG]L
RGV]NRGRZDQLDRGSRZLDGDZGDQ\FK
GHV]F]XRZVSyáF]\QQLNXZ\GDMQRĞFL
FRQDMPQLHMXVWDORQ\PSU]H],0*:
RNROLF]QRĞFLDFKZ]JOĊGRPVáXV]QRĞFL
ZSU]\SDGNXEUDNXPRĪOLZRĞFLX]\VNDQLD
   Z\U]ąG]RQHXP\ĞOQLHSU]H]RVREĊ]NWyUą
RSLQLL,0*:Z\VWąSLHQLHGHV]F]X
XEH]SLHF]RQ\SR]RVWDMHZHZVSyOQ\P
RZVSyáF]\QQLNXZ\GDMQRĞFLFRQDMPQLHM
JRVSRGDUVWZLHGRPRZ\P
VWZLHUG]DVLĊQDSRGVWDZLHVWDQXIDNW\F]QHJR
   JyUQLF]HZUR]XPLHQLXSUDZDJyUQLF]HJR
LUR]PLDUXV]NyGZPLHMVFXLFKSRZVWDQLD
   SRZVWDáHZQDVWĊSVWZLHG]LDáDĔZRMHQQ\FK
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EąGĨZEH]SRĞUHGQLPVąVLHG]WZLH
   SĊNQLĊFLDUXUOXERVSU]ĊWXLQVWDODFML
ZZ\QLNX]DPDU]QLĊFLDZRG\OXELQQHM
FLHF]\VSRZRGRZDQHJRQLHXWU]\P\ZDQLHP
ZáDĞFLZHMWHPSHUDWXU\ZSRPLHV]F]HQLDFK
MHĪHOLRERZLą]HNXWU]\P\ZDQLDZáDĞFLZHM
WHPSHUDWXU\ZSRPLHV]F]HQLDFKQDOHĪDá
GRXEH]SLHF]RQHJRRVRE\EOLVNLHM
XEH]SLHF]RQHJRSR]RVWDMąFHM]XEH]SLHF]RQ\P
ZHZVSyOQ\PJRVSRGDUVWZLHGRPRZ\P
OXERVRE\NWyUHMXEH]SLHF]RQ\SRZLHU]\á
SLHF]ĊQDGXEH]SLHF]RQ\PPLHQLHP
FK\EDĪHQLHGRSHáQLHQLHWHJRRERZLą]NX
QLHPLDáRZSá\ZXQD]DMĞFLHZ\SDGNX
XEH]SLHF]HQLRZHJR
   ]DODQLDZVNXWHNRSDGX
D   SRSU]H]QLH]DPNQLĊWHOXE
QLH]DEH]SLHF]RQHRNQDGU]ZLOXE
LQQHRWZRU\MHĪHOLRERZLą]HNLFK
]DPNQLĊFLDOXE]DEH]SLHF]HQLD
QDOHĪDáGRXEH]SLHF]RQHJRRVRE\
EOLVNLHMXEH]SLHF]RQHJRSR]RVWDMąFHM
]XEH]SLHF]RQ\PZHZVSyOQ\P
JRVSRGDUVWZLHGRPRZ\POXERVRE\
NWyUHMXEH]SLHF]RQ\SRZLHU]\áSLHF]Ċ
QDGXEH]SLHF]RQ\PPLHQLHPFK\ED
ĪHQLHGRSHáQLHQLHWHJRRERZLą]NXQLH
PLDáRZSá\ZXQD]DMĞFLHZ\SDGNX
XEH]SLHF]HQLRZHJR
E   SRSU]H]QLHNRQVHUZRZDQHOXE
QLHQDOHĪ\FLHNRQVHUZRZDQHGDFK
ĞFLDQ\EDONRQ\WDUDV\RNQDMHĪHOL
RERZLą]HNLFKNRQVHUZDFMLQDOHĪDá
GRXEH]SLHF]RQHJROXERVRE\
EOLVNLHMXEH]SLHF]RQHJRSR]RVWDMąFHM
]XEH]SLHF]RQ\PZHZVSyOQ\P
JRVSRGDUVWZLHGRPRZ\PFK\EDĪH
QLHGRSHáQLHQLHWHJRRERZLą]NXQLH
PLDáRZSá\ZXQD]DMĞFLHZ\SDGNX
XEH]SLHF]HQLRZHJR
    SU]HPDU]DQLDHOHPHQWyZNRQVWUXNF\MQ\FK
EXG\QNyZOXEEXGRZOL
    ]DSDGDQLDVLĊ]LHPLSRZVWDáHJRZ]ZLą]NX
]SURZDG]RQ\PLURERWDPL]LHPQ\PL
   SRNU\FLDSU]HGPLRWXXEH]SLHF]HQLDJUDI¿WL
   XSDGNXGU]HZDZZ\QLNXMHJRZ\FLQDQLD
OXESU]\FLQDQLDSU]H]XEH]SLHF]RQHJR
OXERVREĊEOLVNąXEH]SLHF]RQHJR
SR]RVWDMąFą]XEH]SLHF]RQ\PZHZVSyOQ\P
JRVSRGDUVWZLHGRPRZ\PEH]SR]ZROHQLD
RLOHWDNLHSR]ZROHQLHMHVWZ\PDJDQH
SU]HSLVDPLSUDZD
   XSDGNXPDV]WXVSRZRGRZDQHJRMHJR
QLHNRQVHUZRZDQLHPOXEMHJRQLHQDOHĪ\W\P
NRQVHUZRZDQLHPMHĪHOLRERZLą]HNMHJR
NRQVHUZDFMLQDOHĪDáGRXEH]SLHF]RQHJR

OXERVRE\EOLVNLHMXEH]SLHF]RQHJR
SR]RVWDMąFHM]XEH]SLHF]RQ\PZH
ZVSyOQ\PJRVSRGDUVWZLHGRPRZ\P
FK\EDĪHQLHGRSHáQLHQLHWHJRRERZLą]NX
QLHPLDáRZSá\ZXQD]DMĞFLHZ\SDGNX
XEH]SLHF]HQLRZHJR
'RGDWNRZ\]DNUHVXEH]SLHF]HQLD UR]V]HU]HQLH
SRGVWDZRZHJR]DNUHVXXEH]SLHF]HQLDQDZQLRVHN
XEH]SLHF]DMąFHJR ±2JyOQHZDUXQNLXEH]SLHF]HQLD
PLHV]NDĔGODNUHG\WRELRUFyZ%133DULEDV%DQN
3ROVND6$
8EH]SLHF]HQLHUXFKRPRĞFLGRPRZ\FK
LVWDá\FKHOHPHQWyZ
3=86$QLHRGSRZLDGD]DV]NRG\
   Z\U]ąG]RQHXP\ĞOQLHOXEZVNXWHNUDĪąFHJR
QLHGEDOVWZDSU]H]XEH]SLHF]DMąFHJR
XEH]SLHF]RQHJROXERVREĊNWyUHMXEH]SLHF]RQ\
SRZLHU]\áSLHF]ĊQDGXEH]SLHF]RQ\PPLHQLHP
FK\EDĪHZUD]LHUDĪąFHJRQLHGEDOVWZD
]DSáDWDRGV]NRGRZDQLDRGSRZLDGDZGDQ\FK
RNROLF]QRĞFLDFKZ]JOĊGRPVáXV]QRĞFL
   Z\U]ąG]RQHXP\ĞOQLHSU]H]RVREĊ]NWyUą
XEH]SLHF]RQ\SR]RVWDMHZHZVSyOQ\P
JRVSRGDUVWZLHGRPRZ\P
   ZQDVWĊSVWZLHSURZDG]HQLDSUDFEXGRZODQ\FK
EH]LFK]JáRV]HQLDRGSRZLHGQLHPXRUJDQRZL
EH]X]\VNDQLDSR]ZROHQLDOXEEH]SURMHNWX
RLOHWDNLH]JáRV]HQLHSR]ZROHQLHOXESURMHNW
VąZ\PDJDQHSU]HSLVDPLSUDZDFK\ED
ĪHEUDN]JáRV]HQLDEUDNSR]ZROHQLDOXE
EUDNSURMHNWXQLHPLDá\ZSá\ZXQD]DMĞFLH
Z\SDGNXXEH]SLHF]HQLRZHJR
 S
 RZVWDáHZQDVWĊSVWZLHSU]HQLNDQLDZyG
SRG]LHPQ\FKFK\EDĪHSU]HQLNDQLHWRQDVWąSLáR
ZVNXWHNSRZRG]LGHV]F]XRZVSyáF]\QQLNX
Z\GDMQRĞFLFRQDMPQLHMXVWDORQ\PSU]H]
,0*L:ZSU]\SDGNXEUDNXPRĪOLZRĞFL
X]\VNDQLDRSLQLL,0*L:Z\VWąSLHQLHGHV]F]X
RZVSyáF]\QQLNXZ\GDMQRĞFLFRQDMPQLHM
VWZLHUG]DVLĊQDSRGVWDZLHVWDQXIDNW\F]QHJR
LUR]PLDUXV]NyGZPLHMVFXLFKSRZVWDQLDEąGĨ
ZEH]SRĞUHGQLPVąVLHG]WZLH
   HOHNWU\F]QHSRZVWDáHZXU]ąG]HQLDFK
ZVNXWHNG]LDáDQLDSUąGXHOHNWU\F]QHJR
SRGF]DVHNVSORDWDFMLFK\EDĪHZQDVWĊSVWZLH
QLHZáDĞFLZHJRG]LDáDQLDSUąGXHOHNWU\F]QHJR
SRZVWDáRJLHĔ
 SRZVWDáHZQDVWĊSVWZLHV\VWHPDW\F]QHJR
]DZLOJRFHQLDSRPLHV]F]HĔ]SRZRGX
QLHV]F]HOQRĞFLLQVWDODFMLOXEQLHZáDĞFLZHM
ZHQW\ODFMLSRPLHV]F]HĔRUD]NRQGHQVDFML
ZLOJRFL]DZDUWHMZSRZLHWU]XQDSRZLHU]FKQL
UXUOXEĞFLDQ
 SRZVWDáHZQDVWĊSVWZLH]DODQLDZVNXWHN
RSDGX
I.
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MHĪHOLRERZLą]HNXWU]\P\ZDQLDZáDĞFLZHM
D   SRSU]H]QLH]DPNQLĊWHOXE
WHPSHUDWXU\ZSRPLHV]F]HQLDFKQDOHĪDá
QLH]DEH]SLHF]RQHRNQDGU]ZLOXE
GRXEH]SLHF]DMąFHJRXEH]SLHF]RQHJR
LQQHRWZRU\MHĪHOLRERZLą]HNLFK
RVRE\EOLVNLHMXEH]SLHF]RQHJR
]DPNQLĊFLDOXE]DEH]SLHF]HQLDQDOHĪDá
SR]RVWDMąFHM]XEH]SLHF]RQ\PZH
GRXEH]SLHF]DMąFHJRXEH]SLHF]RQHJR
ZVSyOQ\PJRVSRGDUVWZLHGRPRZ\POXE
RVRE\EOLVNLHMXEH]SLHF]RQHJR
SR]RVWDMąFHM]XEH]SLHF]RQ\PZH
RVRE\NWyUHMXEH]SLHF]RQ\SRZLHU]\á
ZVSyOQ\PJRVSRGDUVWZLHGRPRZ\P
SLHF]ĊQDGXEH]SLHF]RQ\PPLHQLHP
OXERVRE\NWyUHMXEH]SLHF]RQ\
FK\EDĪHQLHGRSHáQLHQLHWHJRRERZLą]NX
SRZLHU]\áSLHF]ĊQDGXEH]SLHF]RQ\P
QLHPLDáRZSá\ZXQD]DMĞFLHZ\SDGNX
PLHQLHPFK\EDĪHQLHGRSHáQLHQLHWHJR
XEH]SLHF]HQLRZHJR
   JyUQLF]HZUR]XPLHQLXSUDZDJyUQLF]HJR
RERZLą]NXQLHPLDáRZSá\ZXQD]DMĞFLH
   SRZVWDáHSR]DJUDQLFDPL3ROVNL
Z\SDGNX8EH]SLHF]HQLRZHJR
   SRZVWDáHZQDVWĊSVWZLHG]LDáDĔZRMHQQ\FK
E SRSU]H]QLHNRQVHUZRZDQHOXE
VWDQXZRMHQQHJRVWDQXZ\MąWNRZHJR
QLHQDOHĪ\FLHNRQVHUZRZDQHGDFK
VWUDMNyZOXEQLHSRNRMyZVSRáHF]Q\FK
ĞFLDQ\EDONRQ\WDUDV\OXERNQDMHĪHOL
   SRZVWDáHZVNXWHNRGG]LDá\ZDQLDHQHUJLL
RERZLą]HNLFKNRQVHUZDFMLQDOHĪDáGR
MąGURZHM
XEH]SLHF]DMąFHJRXEH]SLHF]RQHJR
   SRZVWDáHZQDVWĊSVWZLHDNWyZWHUURU\]PX
RVRE\EOLVNLHMXEH]SLHF]RQHJR
   SRZVWDáHZQDVWĊSVWZLHNUDG]LHĪ\
SR]RVWDMąFHM]XEH]SLHF]RQ\PZH
]ZáDPDQLHPMHĪHOL]ZLQ\XP\ĞOQHMOXE
ZVSyOQ\PJRVSRGDUVWZLHGRPRZ\P
ZVNXWHNUDĪąFHJRQLHGEDOVWZD
FK\EDĪHQLHGRSHáQLHQLHWHJRRERZLą]NX
   XEH]SLHF]DMąFHJRXEH]SLHF]RQHJRRVRE\
QLHPLDáRZSá\ZXQD]DMĞFLHZ\SDGNX
EOLVNLHMXEH]SLHF]RQHJRSR]RVWDMąFHM
XEH]SLHF]HQLRZHJR
]XEH]SLHF]RQ\PZHZVSyOQ\PJRVSRGDUVWZLH
F   UXFKRPRĞFLGRPRZ\FK]QDMGXMąF\FK
GRPRZ\POXERVRE\NWyUHMXEH]SLHF]RQ\
VLĊQDEDONRQDFKOXEWDUDVDFK
]Z\áąF]HQLHPDQWHQWHOHZL]\MQ\FK
SRZLHU]\áSLHF]ĊQDGXEH]SLHF]RQ\PPLHQLHP
VWDQRZLąF\PPLHV]NDQLHZW\PSRPLHV]F]HQLH
LDQWHQUDGLRZ\FK]DLQVWDORZDQ\FKQD
JRVSRGDUF]HSRPLHV]F]HQLHJDUDĪRZHEDONRQ
]HZQąWU]PLHV]NDQLDLWUZDOH]QLP
WDUDVQLHE\áR]DEH]SLHF]RQHZVSRVyE
]ZLą]DQ\FK 
RNUHĞORQ\2:8ZW\PQLHE\á\]DPNQLĊWH
  SRZVWDáHZQDVWĊSVWZLHQLHZ\NRQDQLD
RWZRU\LGU]ZLMHĪHOLRERZLą]HNWDNLHJR
RNUHĞORQ\FKSU]HSLVDPLSUDZD
]DEH]SLHF]HQLDQDOHĪDáGRW\FKRVyEFK\ED
SU]HJOąGyZWHFKQLF]Q\FKOXENRQWUROL
ĪHQLHPLDáRWRZSá\ZXQD]DMĞFLHZ\SDGNX
RNUHVRZ\FKPLHV]NDQLDMHĪHOLRERZLą]HN
XEH]SLHF]HQLRZHJRLFK\EDĪHZUD]LH
LFKZ\NRQ\ZDQLDVSRF]\ZDáQD
UDĪąFHJRQLHGEDOVWZD]DSáDWDRGV]NRGRZDQLD
XEH]SLHF]DMąF\PXEH]SLHF]RQ\PRVRELH
RGSRZLDGDZGDQ\FKRNROLF]QRĞFLDFK
EOLVNLHMXEH]SLHF]RQHJRSR]RVWDMąFHM
Z]JOĊGRPVáXV]QRĞFL
]XEH]SLHF]RQ\PZHZVSyOQ\P
JRVSRGDUVWZLHGRPRZ\POXERVRELH
II. 8EH]SLHF]HQLHRGSRZLHG]LDOQRĞFLF\ZLOQHM
NWyUHMXEH]SLHF]RQ\SRZLHU]\áSLHF]Ċ
  3=86$QLHRGSRZLDGD]DV]NRG\
QDGXEH]SLHF]RQ\PPLHQLHPFK\ED
    Z\U]ąG]RQHXP\ĞOQLH
ĪHQLHGRSHáQLHQLHW\FKRERZLą]NyZ
    Z\U]ąG]RQHRVRELHEOLVNLHMXEH]SLHF]RQHJR
QLHPLDáRZSá\ZXQD]DMĞFLHZ\SDGNX
DOERZ\U]ąG]RQHSU]H]WąRVREĊ
XEH]SLHF]HQLRZHJR
  SRZVWDáHZQDVWĊSVWZLH]DSDGDQLDVLĊ]LHPL
XEH]SLHF]RQHPX
    Z\U]ąG]RQHSRPRF\GRPRZHMSRGF]DV
SRZVWDáHJRZ]ZLą]NX]SURZDG]RQ\PL
Z\NRQ\ZDQLDSU]H]QLąSRZLHU]RQ\FKSUDF
URERWDPL]LHPQ\PL
SRPRFQLF]\FKZJRVSRGDUVWZLHGRPRZ\P
  SRZVWDáHZQDVWĊSVWZLHSU]HPDU]DQLD
    Z\U]ąG]RQHSU]H]SRPRFGRPRZąZVNXWHN
HOHPHQWyZNRQVWUXNF\MQ\FKEXG\QNX
F]\QQRĞFLQLHPLHV]F]ąF\FKVLĊZ]DNUHVLH
PLHV]NDOQHJRMHGQRURG]LQQHJR
RERZLą]NyZZ\QLNDMąF\FK]XPRZ\RSUDFĊ
  SRZVWDáHZQDVWĊSVWZLHSĊNQLĊFLD
OXEXPRZ\F\ZLOQRSUDZQHM
UXUOXERVSU]ĊWXLQVWDODFMLZZ\QLNX
    SRZVWDáHZPLHQLX]NWyUHJRXEH]SLHF]RQ\
]DPDU]QLĊFLDZRG\OXELQQHMFLHF]\
OXERVRE\RNWyU\FKPRZDZXVW
spowodowanego nieutrzymywaniem
L2:8NRU]\VWDá\QDSRGVWDZLHXPRZ\
ZáDĞFLZHMWHPSHUDWXU\ZSRPLHV]F]HQLDFK
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QDMPXG]LHUĪDZ\XĪ\WNRZDQLDXĪ\F]HQLD
OHDVLQJXOXELQQHMSRGREQHMIRUP\
NRU]\VWDQLD]FXG]HMU]HF]\
    SRZVWDáHZVNXWHNSRZROQHJRG]LDáDQLD
WHPSHUDWXU\JD]yZRSDUyZZLOJRFLG\PX
VDG]\ĞFLHNyZ]DJU]\ELHQLDZLEUDFMLOXE
G]LDáDQLDKDáDVX
    Z\U]ąG]RQHZ]ZLą]NX]SRVLDGDQLHPOXE
XĪ\ZDQLHPSRMD]GyZPHFKDQLF]Q\FKQLH
SRGOHJDMąF\FKRERZLą]NRZHPXXEH]SLHF]HQLX
RGSRZLHG]LDOQRĞFLF\ZLOQHMSRVLDGDF]\
SRMD]GyZPHFKDQLF]Q\FK
    SROHJDMąFHQD]QLV]F]HQLXXV]NRG]HQLX
]DJLQLĊFLXOXENUDG]LHĪ\JRWyZNLSDSLHUyZ
ZDUWRĞFLRZ\FKERQyZWRZDURZ\FK
]QDF]NyZ¿ODWHOLVW\F]Q\FKPRQHWG]LHá
V]WXNLELĪXWHULLSU]HGPLRWyZ]PHWDOL
OXENDPLHQLV]ODFKHWQ\FKGRNXPHQWyZ
QRĞQLNyZGDQ\FKSU]HGPLRWyZ
RFKDUDNWHU]H]DE\WNRZ\PDUFKLZDOQ\P
OXEXQLNDWRZ\P
    ]ZLą]DQH]QDUXV]HQLHPGyEURVRELVW\FK
LQQ\FKQLĪREMĊWH]DNUHVHPV]NRG\QD
RVRELH
   ]ZLą]DQH]QDUXV]HQLHPSUDZZáDVQRĞFL
LQWHOHNWXDOQHM
   ]ZLą]DQH]GRVWĊSHPOXENRU]\VWDQLHP
]LQWHUQHWX
   Z\QLNáH]SU]HQLHVLHQLDFKRUyE]DNDĨQ\FK
OXE]DNDĪHĔ
   SRZVWDáHZĞURGRZLVNXQDWXUDOQ\P
SROHJDMąFHQDMHJR]DQLHF]\V]F]HQLXOXE
VNDĪHQLX
   SRZVWDáHZGU]HZRVWDQLHODVyZLSDUNyZ
   Z\U]ąG]RQHSU]H]SRVLDGDQHSV\DJUHV\ZQH
   Z\U]ąG]RQHZVNXWHNZ\F]\QRZHJR
XSUDZLDQLDVSRUWX
   Z\U]ąG]RQHZVWDQLHQLHWU]HĨZRĞFLDOER
ZVWDQLHSRXĪ\FLXDONRKROXOXESRG
ZSá\ZHPĞURGNyZRGXU]DMąF\FKVXEVWDQFML
SV\FKRWURSRZ\FKOXEĞURGNyZ]DVWĊSF]\FK
ZUR]XPLHQLXSU]HSLVyZRSU]HFLZG]LDáDQLX
QDUNRPDQLLFK\EDĪHQLHPLDáRWRZSá\ZX
QD]DMĞFLHZ\SDGNXXEH]SLHF]HQLRZHJR
   REMĊWHV\VWHPHPXEH]SLHF]HĔ
RERZLą]NRZ\FKZUDPDFKNWyUHJR
XEH]SLHF]RQ\OXERVRE\RNWyU\FKPRZD
ZXVWL2:8PLDá\RERZLą]HN
SRVLDGDQLDRFKURQ\XEH]SLHF]HQLRZHM
   SRZVWDáH]W\WXáXSRVLDGDQLDOXEXĪ\ZDQLD
EURQLSDOQHMSQHXPDW\F]QHMXU]ąG]HĔGR
JU\ZSDLQWEDOORUD]DPXQLFMLGRWHMEURQLOXE
XU]ąG]HĔ
  2FKURQDXEH]SLHF]HQLRZDQLHREHMPXMHNDU
SLHQLĊĪQ\FKNDUXPRZQ\FKJU]\ZLHQVąGRZ\FK
LDGPLQLVWUDF\MQ\FK]DGDWNyZURV]F]HĔ]W\WXáX

RGVWąSLHQLDRGXPRZ\URV]F]HĔR]ZURWNRV]WyZ
SRQLHVLRQ\FKQDSRF]HWOXEZFHOXZ\NRQDQLD
XPRZ\RGV]NRGRZDĔRFKDUDNWHU]HNDUQ\P
H[HPSODU\GDPDJHVSXQLWLYHGDPDJHV GR
]DSáDFHQLDNWyU\FKXEH]SLHF]RQ\RVREDEOLVND
SR]RVWDMąFD]XEH]SLHF]RQ\PZHZVSyOQ\P
JRVSRGDUVWZLHGRPRZ\POXERVREDRNWyUHM
PRZDZXVW2:8Vą]RERZLą]DQL
  )DNW]QDMGRZDQLDVLĊZVWDQLHQLHWU]HĨZRĞFL
DOERZVWDQLHSRXĪ\FLXDONRKROXOXEIDNW
]QDMGRZDQLDVLĊSRGZSá\ZHPĞURGNyZ
RGXU]DMąF\FKVXEVWDQFMLSV\FKRWURSRZ\FKOXE
ĞURGNyZ]DVWĊSF]\FKZUR]XPLHQLXSU]HSLVyZ
RSU]HFLZG]LDáDQLXQDUNRPDQLLRFHQLDVLĊZHGáXJ
SU]HSLVyZSUDZDRERZLą]XMąF\FKZGQLX]DMĞFLD
Z\SDGNXXEH]SLHF]HQLRZHJR
2'67Ą3,(1,(,:<32:,('=(1,(802:<
UBEZPIECZENIA
  8EH]SLHF]DMąF\PDSUDZRGRRGVWąSLHQLD
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VNáDGDMąFRĞZLDGF]HQLHZW\P]DNUHVLH-HĪHOL
QDMSyĨQLHMZFKZLOL]DZDUFLDXPRZ\3=86$
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PZU SA 9B19/II

Ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych
dla kredytobiorców BNP Paribas Bank
Polska S.A.
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zarejestrowana w Polsce
Pełne informacje podane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w Ogólnych warunkach ubezpieczenia
budynków i lokali mieszkalnych dla kredytobiorców BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz we Wniosko – Polisie.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to ubezpieczenie, które należy do grupy: 8, 9 działu II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

ü ubezpieczenie nieruchomości, które stanowi
zabezpieczenie udzielonego przez BNP Paribas Bank
Polska S.A. kredytu i jest własnością ubezpieczonego
tj.: lokale mieszkalne, budynki mieszkalne, budynki
mieszkalne w stadium budowy, budynki niemieszkalne,
budowle, domek letniskowy;
- suma ubezpieczenia jest określona w porozumieniu
z ubezpieczającym;
- zakres ubezpieczenia – dla budynku mieszkalnego lub
lokalu mieszkalnego, domku letniskowego lub budowli:
zdarzenia losowe, akty terroryzmu, przepięcie, dewastacja,
akcja ratownicza, dla budynku w budowie lub budynku
niemieszkalnego: zdarzenia losowe i akcja ratownicza.

Ubezpieczenie nie obejmuje między innymi:
û szkód, które powstały poprzez niekonserwowane lub
nienależycie konserwowane: dach, ściany, balkony, tarasy,
okna;
û szkód, które wystąpiły wskutek umyślnego działania
ubezpieczonego;
û szkód, które powstały na skutek niewykonania określonych
przepisami prawa przeglądów technicznych lub kontroli
okresowych nieruchomości;

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności między innym:
!

!
!
!

!

systematyczne zawilgocenia pomieszczeń z powodu
nieszczelności instalacji lub niewłaściwej wentylacji
pomieszczeń;
zapadania się ziemi powstałego w związku z prowadzonymi
robotami ziemnymi;
błędów konstrukcyjnych zaistniałych na etapie projektu lub
wykonawstwa;
systematycznego zawilgocenia pomieszczeń z powodu
nieszczelności instalacji lub niewłaściwej wentylacji
pomieszczeń;
pęknięcia rur lub osprzętu instalacji w wyniku zamarznięcia
wody lub innej cieczy spowodowanego nietrzymaniem
właściwej temperatury w pomieszczeniach.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
P na terenie Polski.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49,
kapitał zakładowy: 86 352 300,00 zł wpłacony w całości, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102 (opłata zgodna z taryfą operatora)

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
- przestrzegać obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
- przeprowadzać konserwacje i okresowe remonty nieruchomości;
- w razie szkody, użyć dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zmniejszenia jej rozmiarów, między innymi
wezwać straż pożarną;
- stosować właściwe środki ochronne w celu zabezpieczenia instalacji wodnych i centralnego ogrzewania przed mrozem;
- jak najszybciej powiadomić PZU SA o powstałej szkodzie;
- udzielić PZU SA informacji niezbędnych do wypłaty odszkodowania.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka roczna lub składka za trzyletni okres ubezpieczenia, płatna za pośrednictwem Agenta (BNP PARIBAS BANK POLSKA SA).

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się:
w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak, niż w dniu uruchomienia kredytu i zapłaceniu składki ubezpieczeniowej.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się:
- z upływem okresu ubezpieczenia za jaki zastała opłacana ostatnia składka ubezpieczeniowa,
- z dniem całkowitej spłaty kredytu, rozwiązania umowy kredytu lub odstąpienia od umowy kredytu,
- z dniem odstąpienia ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia,
- z dniem złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia,
- z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia za porozumieniem stron,
- z chwilą unicestwienia przedmiotu ubezpieczenia.

Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający ma prawo:
- odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni,
- wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w każdej chwili.
Aby odstąpić albo wypowiedzieć umowę ubezpieczający składa oświadczenie w tym zakresie u Agenta lub w PZU SA.

801 102 102

pzu.pl

opłata zgodna z taryfą operatora

Ubezpieczenie mieszkań dla kredytobiorców
BNP Paribas Bank Polska S.A.
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zarejestrowana w Polsce
Pełne informacje podane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w Ogólnych warunkach ubezpieczenia
mieszkań dla kredytobiorców BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz we Wniosko – Polisie.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Pakiety ubezpieczeń, które należą do grupy: 8, 9, 13 działu II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

- ubezpieczamy ruchomości domowe i stałe
elementy mieszkania, które są przedmiotem własności
Ubezpieczonego między innymi: meble, elementy dekoracji
wnętrz, odzież, sprzęt audiowizualny, sprzęt turystyczny;
- zakres ubezpieczenia dla ruchomości domowych:
kradzież z włamaniem, rabunek w mieszkaniu, rabunek
poza mieszkaniem, zdarzenia losowe, akcje ratownicze.
- zakres ubezpieczenia dla stałych elementów: kradzież z
włamaniem, rabunek w mieszkaniu, akcje ratownicze.
- suma ubezpieczenia 15 000 zł, w granicach tej sumy
ustalone są następujące limity odpowiedzialności:
- z tytułu szkód w sprzęcie audiowizualnym,
komputerowym, fotograficznym oraz instrumentach
muzycznych - w wysokości 75% sumy ubezpieczenia,
- z tytułu szkód w przedmiotach ze srebra, złota i platyny
lub palladu, monetach, biżuterii oraz znaczkach
filatelistycznych - w wysokości 43% sumy ubezpieczenia,
- z tytułu szkód w gotówce - w wysokości 6% sumy
ubezpieczenia,
- z tytułu szkód w papierach wartościowych - w wysokości
22% sumy ubezpieczenia,
- z tytułu szkód będących następstwem rabunku
ruchomości domowych poza mieszkaniem - w wysokości
11% sumy ubezpieczenia, z tym że z tytułu szkód w
gotówce i papierach wartościowych - w wysokości 5%
sumy ubezpieczenia,
- z tytułu szkód w ruchomościach domowych znajdujących
się w pomieszczeniach gospodarczych - w wysokości 5%
sumy ubezpieczenia, z wyłączeniem szkód w
ruchomościach domowych znajdujących się w piwnicach w
budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.
- ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w
życiu prywatnym objęte są wyłącznie szkody
wyrządzone: w związku z posiadaniem mieszkania, w
mieszkaniu związane z posiadanym mieniem służącym
wykonywaniu czynności życia prywatnego, w związku z
wykonywaniem czynności życia prywatnego w mieszkaniu
lub na ternie posesji, powstałe przez zwierzęta domowe
posiadane przez Ubezpieczonego w mieszkaniu lub na
ternie posesji.
- suma gwarancyjna 75 000 zł.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie nie obejmuje między innymi:
û szkód, które powstały poprzez niekonserwowane lub
nienależycie konserwowane: dach, ściany, balkony, tarasy,
okna;
û szkód, które wystąpiły wskutek umyślnego działania
ubezpieczonego;
û szkód, które powstały poprzez niezabezpieczone okna,
drzwi,
û szkód, które powstały na skutek niewykonania określonych
przepisami prawa przeglądów technicznych lub kontroli
okresowych;
û ruchomości domowych: dzieł sztuki, kart płatniczych,
papierów wartościowych, zwierząt innych niż domowe,
jeżeli ubezpieczony nie mieszka na stałe w ubezpieczonej
nieruchomości: gotówka, przedmioty ze złota, srebra,
biżuterii;
û ruchomości domowych w budynku lub lokalu mieszkalnym,
które nie mają zabezpieczeń przeciw kradzieżowych;

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
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W zależności od ubezpieczenia występują różne
ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności między innymi:
W ubezpieczeniu ruchomości domowych i stałych
elementów:
systematyczne zawilgocenia pomieszczeń z powodu
nieszczelności instalacji lub niewłaściwej wentylacji
pomieszczeń;
wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą ubezpieczony
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
zapadania się ziemi powstałego w związku z prowadzonymi
robotami ziemnymi;
błędów konstrukcyjnych zaistniałych na etapie projektu lub
wykonawstwa;
elektryczne, powstałe w urządzeniach wskutek działania
prądu podczas eksploatacji;
poza granicami Polski.
W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w
życiu prywatnym:
wyrządzone umyślnie; osobie bliskiej Ubezpieczonego;
wyrządzone w stanie nietrzeźwości albo po użyciu alkoholu,
środków odurzających, substancji psychotropowych;
zawiązane z dostępem lub korzystaniem z internetu;
wyrządzone wskutek wyczynowego uprawiania sportów;
wyrządzone przez posiadane psy agresywne.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49,
kapitał zakładowy: 86 352 300,00 zł wpłacony w całości, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102 (opłata zgodna z taryfą operatora)

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
P W ubezpieczonej nieruchomości na terenie Polski;

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
- przestrzegać obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
- przestrzegać obowiązków właścicieli nieruchomości, utrzymania czystości i porządku w zakresie uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości;
- przeprowadzać konserwacje i okresowe remonty nieruchomości;
- w razie szkody użyć dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zmniejszenia jej rozmiarów, między innymi
wezwać straż pożarną oraz zawiadomić jednostkę policji;
- przestrzegać wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych;
- jak najszybciej powiadomić PZU SA o wypadku lub powstałej szkodzie;
- udzielić PZU SA informacji niezbędnych do wypłaty świadczenia.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka roczna lub składka za trzyletni okres ubezpieczenia, płatna za pośrednictwem Agenta (BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.).

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się:
w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak, niż w dniu uruchomienia kredytu i zapłaceniu składki ubezpieczeniowej oraz nie
wcześniej, niż w dniu rozpoczęcia odpowiedzialności w umowie ubezpieczenia budynków.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się:
- z upływem okresu ubezpieczenia za jaki zastała opłacana ostatnia składka ubezpieczeniowa,
- z dniem całkowitej spłaty kredytu, rozwiązania umowy kredytu lub odstąpienia od umowy kredytu,
- wraz z wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej w umowie ubezpieczenia budynków,
- z dniem odstąpienia ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia,
- z dniem złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia,
- z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia za porozumieniem stron,
- z chwilą unicestwienia przedmiotu ubezpieczenia.
Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający ma prawo:
- odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni,
- wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w każdej chwili.
Aby odstąpić albo wypowiedzieć umowę ubezpieczający składa oświadczenie w tym zakresie u Agenta lub w PZU SA.

801 102 102

pzu.pl

opłata zgodna z taryfą operatora

INFORMACJE DOTYCZĄCE AGENTA
BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-211), ul. Kasprzaka 2, spółka
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000011571, o numerze NIP: 526-10-08-546, posiadająca
kapitał zakładowy wpłacony w całości w kwocie 147 593 150 PLN, na podstawie ustawy z dnia 15
grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. 2017, poz. 2486) („Ustawa”) informuje, że:
jest agentem ubezpieczeniowym, wykonującym działalność agencyjną pod firmą BNP Paribas Bank
Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa;
1.
wykonuje działalność agencyjną na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń, tj:
1.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.
2.
Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
3.
Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
4.
Generali Życie T.U. S.A.
5.
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
6.
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
7.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
8.
Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.
9.
PZU S.A.
10.
Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce
11.
Inter Partner Assistance Societe Anonyme (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce
12.
SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
13.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A.
14.
Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.
15.
Nationale - Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
2.
wpisany jest do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru
Finansowego pod numerem 11139025/A;
Rejestr dostępny jest on-line na stronie https://rpu.knf.gov.pl/
Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie, czy dany podmiot jest Agentem Ubezpieczeniowym.
Osoby wykonujące czynności agencyjne widnieją w rejestrze agentów ubezpieczeniowych
on-line pod nazwą PRACOWNIK AGENTA;
3.
w związku z proponowanym zawarciem Umowy ubezpieczenia otrzymuje prowizję
uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej. Agent może uzyskiwać także inne formy
wynagrodzenia w postaci nagród konkursowych lub innych form premiowania sprzedaży;
4.
nie posiada akcji albo udziałów Ubezpieczyciela uprawniających do co najmniej 10% głosów na
walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników oraz, że Ubezpieczyciel nie posiada akcji
ani udziałów Agenta ubezpieczeniowego, uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym
zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników;
5.
Klient może złożyć reklamację na działania Agenta, w zakresie niezwiązanym z ochroną
ubezpieczeniową na zasadach opisanych poniżej
A.
W przypadku, gdy Klient jest osobą fizyczną, reklamacja może być złożona przez Klienta:
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 593 150 zł, w całości
wpłacony.



osobiście, składając ustną reklamację do protokołu w siedzibie Agenta lub
jednostce organizacyjnej Agenta, przeznaczonej do obsługi Klienta,
 w formie pisemnej – składając podpisane przez siebie pismo osobiście lub za
pośrednictwem kuriera, posłańca lub operatora pocztowego pod adresem: BNP
Paribas Bank Polska S.A., ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa lub w jednostce
organizacyjnej Banku, przeznaczonej do obsługi Klienta,
 telefonicznie pod numerem +48 500 990 500, +48 22 134 00 00 (opłata zgodna z
taryfą operatora),
 za pośrednictwem formularza kontaktowego, umieszczonego na stronie
www.bnpparibas.pl,
 za pośrednictwem Bankowości Internetowej i Mobilnej,
 mailowo, do Rzecznika Banku na adres mailowy: rzecznik.klienta@bnpparibas.pl
B.
Agent rozpatruje oraz udziela odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie nie dłuższym
niż 30 dni kalendarzowych od daty jej wpływu. Termin, o którym mowa w poprzednim
zdaniu może ulec wydłużeniu w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych,
wymagających dodatkowych wyjaśnień lub w przypadku nieotrzymania wszelkich
niezbędnych informacji, o czym Agent niezwłocznie poinformuje Klienta wraz z podaniem
powodów opóźnienia, okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy
i nowego, przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji. Wydłużony termin
rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi nie może być dłuższy, niż 60 dni od dnia
wpływu reklamacji.
Agent przekazuje odpowiedź na złożoną reklamację w formie papierowej, wysyłając ją przesyłką
pocztową na adres korespondencyjny Klienta albo – wyłącznie na wniosek Klienta - pocztą
elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail lub za pośrednictwem Bankowości
Internetowej.
Istnieje możliwość pozasądowego rozwiązania sporu Klienta z Agentem przed Rzecznikiem
Finansowym lub też na zasadach określonych w ustawie o pozasądowym rozwiązywaniu sporów
konsumenckich.

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 593 150 zł, w całości
wpłacony.

