
Okladka_OW_DOM 11/5/09 11:50 AM Page 1 

C M Y CM MY CY CMY K

SIGNAL IDUNA
U B E Z P I E C Z E N I A

Ogólne Warunki Ubezpieczenia budynków,
lokali mieszkalnych i ruchomoÊci domowych

PAKIET DOM

zawsze

bezpiecznie

Ubezpieczenie PAKIET DOM

SIGNAL IDUNA Polska
Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A.

SIGNAL IDUNA ˚ycie Polska
Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A.

00-041 Warszawa
ul. Jasna 14/16a
tel. (48 22) 50 56 100
fax (48 22) 50 56 101
e-mail: info@signal-iduna.pl

www.signal-iduna.pl

SIM
 0003/10.08



Okladka_OW_DOM 11/5/09 11:50 AM Page 1 

C M Y CM MY CY CMY K

SIM
 0003/10.08



OW_DOM 11/5/09 11:48 AM Page 1 

C M Y CM MY CY CMY K

Ogólne Warunki Ubezpieczenia budynków,

lokali mieszkalnych i ruchomoÊci domowych

PAKIET DOM

Ogólne Warunki Ubezpieczenia budynków, lokali mieszkalnych i ruchomoÊci domowych PAKIET DOM

ROZDZIA¸ I

POSTANOWIENIA WST¢PNE .......................................................................................................... 3
Ustalenia wst´pne .................................................................................................................... 3
Definicje ........................................................................................................................................... 3

ROZDZIA¸ II

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA ...................................................................................... 6
Postanowienia ogólne ...................................................................................................................... 6
Wy∏àczenia ogólne ........................................................................................................... 7

UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZE¡ LOSOWYCH .......................................... 8
Przedmiot ubezpieczenia .................................................................................................................. 8
Miejsce ubezpieczenia .......................................................................................................... 8
Zakres ubezpieczenia ....................................................................................................... 9
Wariant podstawowy .............................................................................................................. 9
Wariant rozszerzony .......................................................................................................... 10
Wariant pe∏ny .......................................................................................................................... 10
Suma ubezpieczenia i wartoÊç ubezpieczenia ......................................................................... 10
Limity odpowiedzialnoÊci ........................................................................................................ 11
Wy∏àczenia szczegó∏owe .............................................................................................................. 11

UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIE˚Y Z W¸AMANIEM LUB ROZBOJU ................................... 12
Przedmiot i zakres ubezpieczenia ................................................................................................... 12
Wymagane zabezpieczenia ................................................................................................. 12
Suma ubezpieczenia i limity odpowiedzialnoÊci ........................................................................... 13
Wariant podstawowy .............................................................................................................. 13
Wariant rozszerzony .............................................................................................................. 13
Wariant pe∏ny ................................................................................................................ 14
Wy∏àczenia szczegó∏owe ..................................................................................................... 14

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WANDALIZMU ............................................................................ 14
Przedmiot i zakres ubezpieczenia ................................................................................................. 14
Suma ubezpieczenia .......................................................................................................... 14
Wy∏àczenia szczegó∏owe ................................................................................................... 14

UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD ST¸UCZENIA .................................. 14
Przedmiot i zakres ubezpieczenia ........................................................................................ 14
Suma ubezpieczenia ...................................................................................................... 15
Wy∏àczenia szczegó∏owe .................................................................................................... 15

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W ˚YCIU PRYWATNYM ............................ 15
Przedmiot i zakres ubezpieczenia ............................................................................................. 15
Wariant DOM ........................................................................................................................ 16
Wariant POLSKA .......................................................................................................................... 16
Wariant ÂWIAT ............................................................................................................................. 16
Suma gwarancyjna .................................................................................................................... 16
Wy∏àczenia szczegó∏owe .............................................................................................. 16

UBEZPIECZENIE HOME ASSISTANCE ...................................................................................... 17
Przedmiot i zakres ubezpieczenia ........................................................................................... 17
Suma ubezpieczenia, limity odpowiedzialnoÊci .................................................................................. 17
Wy∏àczenia szczegó∏owe ..................................................................................................... 18

ROZDZIA¸ III

UMOWA UBEZPIECZENIA ........................................................................................................ 18
Zawarcie umowy ubezpieczenia na czas jej trwania ..................................................................... 18
Sk∏adka ubezpieczeniowa ...................................................................................................... 19
Prawa i obowiàzki stron umowy .................................................................................................... 19
A. Obowiàzki SIGNAL IDUNA Polska ............................................................................................ 19
B. Obowiàzki Ubezpieczajàcego ...................................................................................................... 20

1

SIM 0003/10.08



OW_DOM 11/5/09 11:48 AM Page 2 

C M Y CM MY CY CMY K

Ogólne Warunki Ubezpieczenia budynków, lokali mieszkalnych i ruchomoÊci domowych PAKIET DOM2

ROZDZIA¸ IV

USTALENIE ROZMIARU SZKODY, WYSOKOÂCI ODSZKODOWANIA ........................................... 21
Zasady ustalania wysokoÊci szkody i odszkodowania
dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia ........................................................................ 21

ROZDZIA¸ V

POST¢POWANIE W SPRAWIE ROSZCZE¡ UBEZPIECZENIOWYCH ................................................. 23
Post´powanie po zajÊciu zdarzenia ubezpieczeniowego ............................................................ 23
Postanowienia koƒcowe ............................................................................................................... 25

KLAUZULE DODATKOWE

Klauzula ubezpieczenia przedmiotów codziennego u˝ytku od rozboju ....................................... 26
Przedmiot i zakres ubezpieczenia ........................................................................................ 26
Suma ubezpieczenia i limity odpowiedzialnoÊci ................................................................................ 26
Ustalenie rozmiaru szkody, wysokoÊci odszkodowania ................................................................. 26

Klauzula ubezpieczenia domu letniskowego .......................................................................... 26
Postanowienia ogólne ................................................................................................................ 26
A. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeƒ losowych ...................................................................... 26

Przedmiot ubezpieczenia ....................................................................................................... 26
Zakres ubezpieczenia .................................................................................................................. 27
Suma ubezpieczenia i limity odpowiedzialnoÊci ........................................................................... 27
Wy∏àczenia szczegó∏owe ...................................................................................................... 27

B. Ubezpieczenie od kradzie˝y z w∏amaniem lub rozboju ............................................................... 27
Przedmiot i zakres ubezpieczenia ............................................................................................ 27
Wymagane zabezpieczenia ....................................................................................................... 28

Klauzula ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej najemcy ................................................. 28
Przedmiot i zakres ubezpieczenia ......................................................................................... 28
Suma gwarancyjna ................................................................................................................... 28
Wy∏àczenia szczegó∏owe ........................................................................................................ 28
Ustalenie rozmiaru szkody, wysokoÊci odszkodowania .............................................................. 28

Klauzula ubezpieczenia baga˝u podró˝nego .............................................................................. 29
Przedmiot i miejsce ubezpieczenia .................................................................................................... 29
Zakres ubezpieczenia ........................................................................................................................ 29
Suma ubezpieczenia .................................................................................................................. 29
Wy∏àczenia szczegó∏owe ............................................................................................................ 29
Ustalenie rozmiaru szkody, wysokoÊci odszkodowania ........................................................................ 30

Klauzula ubezpieczenia kosztów leczenia zwierzàt domowych ................................................ 30
Przedmiot i zakres ubezpieczenia ................................................................................................. 30
Suma ubezpieczenia i limity odpowiedzialnoÊci ................................................................................. 30
Wy∏àczenia szczegó∏owe .......................................................................................................... 30
Ustalenie rozmiaru szkody, wysokoÊci odszkodowania ............................................................ 31

Klauzula ubezpieczenia nagrobków i grobowców ..................................................................... 31
Przedmiot i zakres ubezpieczenia .................................................................................................... 31
Suma ubezpieczenia ........................................................................................................................ 31
Wy∏àczenia szczegó∏owe ................................................................................................................ 31
Ustalenie rozmiaru szkody, wysokoÊci odszkodowania ........................................................................ 32



OW_DOM 11/5/09 11:48 AM Page 3 

C M Y CM MY CY CMY K

3

ROZDZIA¸ I

POSTANOWIENIA WST¢PNE

Ustalenia wst´pne

§ 1.

1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (dalej w skrócie OWU) SIGNAL IDUNA Polska
Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó∏ka Akcyjna (dalej w skrócie SIGNAL IDUNA Polska) zawiera umowy ubez-
pieczenia z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadajàcymi
osobowoÊci prawnej (zwanymi dalej Ubezpieczajàcymi).

2. Umowa ubezpieczenia mo˝e zostaç zawarta na cudzy rachunek.

3. W przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek postanowienia dotyczàce Ubezpieczajàcego stosuje si´
odpowiednio równie˝ do Ubezpieczonego.

4. Za porozumieniem stron do umowy ubezpieczenia mogà zostaç wprowadzone dodatkowe postanowienia
odbiegajàce od niniejszych OWU, które majà pierwszeƒstwo przed zapisami OWU.

5. Wszelkie regulacje odbiegajàce od postanowieƒ niniejszych OWU oraz porozumienia dodatkowe wymagajà formy
pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci.

Definicje

§ 2.

Przez u˝yte w niniejszych OWU wyra˝enia rozumie si´:

1. budowle oraz obiekty ma∏ej architektury - przybudówki, ogrodzenia, mury, bramy, altany, tarasy, chodniki,
studnie, lampy ogrodowe, posàgi, baseny, korty tenisowe lub inne konstrukcje, znajdujàce si´ w obr´bie
nieruchomoÊci gruntowej, na której znajduje si´ ubezpieczony budynek, b´dàce w∏asnoÊcià Ubezpieczajàcego
lub za które ponosi on odpowiedzialnoÊç,

2. budynek mieszkalny - obiekt budowlany przeznaczony na cele mieszkalne, wolnostojàcy albo w zabudowie
bliêniaczej lub szeregowej, jedno- lub wielokondygnacyjny, trwale zwiàzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocà przegród budowlanych, posiadajàcy fundamenty i dach, wraz z instalacjami i urzàdzeniami technicznymi,
b´dàcy w∏asnoÊcià Ubezpieczajàcego lub przez niego u˝ytkowany na podstawie tytu∏u prawnego,

3. Centrum Alarmowe - podmiot wskazany przez SIGNAL IDUNA Polska, któremu Ubezpieczajàcy obowiàzany
jest zg∏osiç zaistnienie zdarzenia obj´tego ochronà ubezpieczeniowà,

4. deszcz nawalny - opad deszczu o wspó∏czynniku wydajnoÊci co najmniej 4, wed∏ug skali stosowanej przez
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW); w przypadku braku stacji pomiarowej w miejscu szkody,
bierze si´ pod uwag´ stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, Êwiadczàce wyraênie o dzia∏aniu
deszczu nawalnego,

5. dom w budowie - budynek mieszkalny lub gospodarczy w trakcie budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy
lub odbudowy, prowadzonej zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

6. dym i sadza - zawiesina czàsteczek w gazie b´dàca bezpoÊrednim skutkiem spalania, która nagle wydoby∏a si´
ze znajdujàcych si´ w miejscu ubezpieczenia urzàdzeƒ, eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami
technicznymi, przy sprawnym funkcjonowaniu urzàdzeƒ wentylacyjnych i oddymiajàcych,

7. eksplozja - gwa∏towna zmiana stanu równowagi uk∏adu z jednoczesnym wyzwoleniem si´ gazów, py∏ów lub
pary, wywo∏ane ich w∏aÊciwoÊcià rozprzestrzeniania si´. W odniesieniu do naczyƒ ciÊnieniowych i innych tego
rodzaju zbiorników, warunkiem uznania szkody za spowodowanà eksplozjà jest fakt rozdarcia Êcian tych naczyƒ
i zbiorników w takich rozmiarach, aby wskutek ujÊcia gazów, py∏ów, pary lub cieczy nastàpi∏o nag∏e wyrównanie
ciÊnieƒ. Do eksplozji zalicza si´ równie˝ implozj´ polegajàcà na uszkodzeniu zbiornika lub urzàdzenia ciÊnieniem
zewn´trznym, które przewy˝sza ciÊnienie panujàce wewnàtrz,

8. franszyza integralna - ustalona w umowie ubezpieczenia kwota wyra˝ona w z∏otych, do której wysokoÊci
SIGNAL IDUNA Polska nie ponosi odpowiedzialnoÊci, a po jej przekroczeniu odszkodowanie wyp∏acane jest
w pe∏nej wysokoÊci,

9. franszyza redukcyjna - ustalona w umowie ubezpieczenia kwota wyra˝ona w z∏otych, potràcana z ka˝dego
nale˝nego odszkodowania,

10. gotówka - krajowe i zagraniczne znaki pieni´˝ne,
11. grad - opad atmosferyczny sk∏adajàcy si´ z bry∏ek lodu,

12. grupowe ubezpieczenie mieszkaƒ - ubezpieczenie mieszkaƒ grupy osób (np. pracowników firmy, cz∏onków
wspólnoty mieszkaniowej) w ramach jednej, zbiorczej polisy zawieranej na okres roczny,
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13. huk ponaddêwi´kowy - fala uderzeniowa wywo∏ana przez samolot podczas przekraczania pr´dkoÊci dêwi´ku,

14. huragan - wichura; uwarunkowany pogodowo ruch powietrza o pr´dkoÊci co najmniej 17,5 m/sek., okreÊlony
w oparciu o dane pomiarowe Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a w przypadku braku mo˝liwoÊci
uzyskania opinii IMiGW, przyjmuje si´ stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub sàsiedztwie,
które Êwiadczà wyraênie o dzia∏aniu huraganu,

15. kradzie˝ z w∏amaniem - dokonanie albo usi∏owanie zaboru mienia z ubezpieczonego budynku lub lokalu
mieszkalnego, bàdê z pomieszczeƒ przynale˝nych nale˝àcych do miejsca ubezpieczenia, po uprzednim usuni´ciu
si∏à zabezpieczenia lub otwarciu wejÊcia, przy u˝yciu narz´dzi albo podrobionego lub dopasowanego klucza,
bàdê klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszed∏ wskutek w∏amania do innego pomieszczenia
lub w wyniku rabunku,

16. lawina - gwa∏towne zsuwanie si´ mas Êniegu, lodu lub kamieni ze zboczy górskich,

17. lokal mieszkalny (mieszkanie) - odr´bny lokal, s∏u˝àcy zaspokojeniu mieszkalnych potrzeb Ubezpieczajàcego,
u˝ytkowany przez niego na podstawie prawa w∏asnoÊci, spó∏dzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, umowy
najmu lub innego tytu∏u prawnego,

18. ma∏e jednostki p∏ywajàce - nast´pujàcy sprz´t p∏ywajàcy stanowiàcy w∏asnoÊç Ubezpieczonego lub osób
bliskich wspólnie z nim zamieszkujàcych, przeznaczony do w∏asnego u˝ytku Ubezpieczonego: ∏odzie wios∏owe,
wios∏owe ∏odzie regatowe, kajaki wodne, rowery wodne, deski surfingowe, pontony, skutery wodne, jachty
˝aglowe o powierzchni pomiarowej ˝agli do 10 m² oraz jachty motorowe z silnikiem o mocy nie przekraczajàcej
5 kW (6,67 KM),

19. mienie specjalne - dzie∏a sztuki, antyki, zbiory kolekcjonerskie, tkane r´cznie dywany i gobeliny, pozosta∏e
mienie ruchome starsze ni˝ 100 lat z wyjàtkiem mebli; futra, srebrne i z∏ote monety i medale; dokumenty,
wyroby ze z∏ota, srebra, platyny i pozosta∏ych metali z grupy platynowców, kamieni, pere∏ - nie podlegajàce
ubezpieczeniu w ramach ruchomoÊci domowych, przy czym ubezpieczeniem obj´te sà jedynie przedmioty
wartoÊciowe, które przed zawarciem umowy ubezpieczenia zosta∏y skatalogowane i wycenione przez rzeczoznawc´
na koszt Ubezpieczajàcego, a katalog przedmiotów zosta∏ przekazany SIGNAL IDUNA Polska. Obowiàzek
przedstawienia wyceny dokonanej przez rzeczoznawc´ nie dotyczy mienia, na które Ubezpieczajàcy posiada
oryginalne rachunki zakupu ww. przedmiotów w domach aukcyjnych, salonach sztuki dawnej itp., prowadzàcych
wycen´ sprzedawanych przez nie dzie∏ sztuki, antyków lub zbiorów kolekcjonerskich. Katalog przedmiotów
wraz z kopiami rachunków zakupu winien zostaç przekazany SIGNAL IDUNA Polska przed zawarciem umowy
ubezpieczenia,

20. napór Êniegu - dzia∏anie ci´˝aru Êniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia albo przewrócenie si´ mienia
sàsiedniego na mienie ubezpieczone wskutek dzia∏ania ci´˝aru Êniegu,

21. osoba trzecia - ka˝da osoba pozostajàca poza stosunkiem ubezpieczenia,

22. osoby bliskie - ma∏˝onek Ubezpieczonego lub osoby prowadzàce wspólne gospodarstwo z Ubezpieczonym,
jego dzieci, pasierbowie, dzieci przysposobione albo przyj´te na wychowanie, rodzice, przysposabiajàcy,
rodzeƒstwo, ojczym, macocha, teÊciowie, dziadkowie, wnukowie, zi´ciowie, synowe zamieszkujàcy
w ubezpieczonej lokalizacji,

23. osuni´cie si´ ziemi - osuwanie si´ mas skalnych lub ziemi na stokach nie spowodowane dzia∏alnoÊcià ludzkà,

24. pomieszczenia przynale˝ne - pomieszczenia domu wielorodzinnego, w którym mieÊci si´ wskazany w umowie
ubezpieczenia lokal mieszkalny, s∏u˝àce do wy∏àcznego u˝ytku Ubezpieczonego lub osób bliskich wspólnie
z nim zamieszkujàcych, np.: piwnica, budynki gospodarcze po∏o˝one na terenie posesji, na której usytuowany
jest wskazany w umowie ubezpieczenia budynek mieszkalny, dom letniskowy, gara˝ bez wzgl´du na lokalizacj´
pod warunkiem, ˝e Ubezpieczony posiada tytu∏ prawny do powy˝szych pomieszczeƒ,

25. powódê - zalanie terenu w nast´pstwie podniesienia si´ poziomu wody w korytach wód p∏ynàcych i stojàcych,
wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych, sp∏ywu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich
lub falistych, topnienie kry lodowej, tworzenie si´ zatorów lodowych, oraz sztormu i podniesienia si´ poziomu
morskich wód przybrze˝nych. Wystàpienie powodzi musi byç potwierdzone przez organy samorzàdowe lub
stwierdzone przez SIGNAL IDUNA Polska na podstawie szkód jakie wystàpi∏y w najbli˝szym sàsiedztwie,

26. po˝ar - ogieƒ, który wydosta∏ si´ poza palenisko lub powsta∏ bez paleniska i jest w stanie rozprzestrzeniç si´
samorzutnie,

27. przepi´cie - powsta∏a z przyczyn innych ni˝ uderzenie pioruna nag∏a zmiana parametrów pràdu elektrycznego
powodujàca uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia wskutek powstania nag∏ego i krótkotrwa∏ego
napi´cia pràdu wy˝szego od znamionowanego dla danego urzàdzenia, instalacji, linii lub sieci,

28. rozbój - zabór ubezpieczonego mienia z zastosowaniem przemocy lub groêby natychmiastowego jej u˝ycia
albo z doprowadzeniem osoby do stanu nieprzytomnoÊci lub bezbronnoÊci,

29. rozmro˝enie - rozmro˝enie zapasów gospodarstwa domowego, które uleg∏y zepsuciu na skutek uszkodzenia
urzàdzeƒ ch∏odniczych wynik∏ych z przepi´cia lub uderzenia pioruna,

Ogólne Warunki Ubezpieczenia budynków, lokali mieszkalnych i ruchomoÊci domowych PAKIET DOM



OW_DOM 11/5/09 11:48 AM Page 5 

C M Y CM MY CY CMY K

5

30. ruchomoÊci domowe - mienie stanowiàce w∏asnoÊç Ubezpieczajàcego lub osób bliskich wspólnie z nim
zamieszkujàcych, stanowiàce wyposa˝enie pomieszczeƒ lub s∏u˝àce do prowadzenia gospodarstwa domowego,
za które uwa˝a si´: meble i dywany, sprz´t zmechanizowany i urzàdzenia gospodarstwa domowego, ˝yrandole
i kinkiety, odzie˝ i inne przedmioty osobistego u˝ytku, sprz´t komputerowy i fotograficzny, sprz´t optyczny,
instrumenty muzyczne, pojazdy bez nap´du mechanicznego, sprz´t turystyczny, sportowy i rehabilitacyjny,
wózki inwalidzkie, elementy systemów anten satelitarnych, radiowych i telewizyjnych umieszczone wewnàtrz
lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, zapasy gospodarstwa domowego, bi˝uteria oraz gotówka;
za ruchomoÊci domowe uwa˝a si´ tak˝e przedmioty czasowo znajdujàce si´ w posiadaniu Ubezpieczajàcego,
je˝eli zosta∏y wypo˝yczone przez organizacj´ sportowà, spo∏ecznà lub innà jednostk´ organizacyjnà, o ile
wypo˝yczenie zosta∏o udokumentowane oraz mienie zakupione w ramach prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej,
o ile wykorzystywane jest równie˝ do zwyk∏ego u˝ytku domowego,

31. sp∏yw wód po zboczach - zalanie terenów wskutek dzia∏ania wód sp∏ywajàcych po stokach lub zboczach
na obszarach górskich lub pofa∏dowanych,

32. sta∏e elementy wyposa˝enia - meble wbudowane na sta∏e, antresole, drzwi i okna wraz z zamkni´ciami, szyby
okienne i drzwiowe, oszklenia Êcian i dachów, wmontowane lub zamocowane na sta∏e lustra, wyk∏adziny pod∏óg,
ok∏adziny Êcian i sufitów, Êcianki dzia∏owe o konstrukcji szkieletowej np. gipsowo - kartonowe, pow∏oki malarskie,
kuchenki, kominki, piece, instalacje i urzàdzenia sanitarne, grzewcze, klimatyzacyjne, elektryczne, gazowe,
urzàdzenia sygnalizacji alarmowej, anteny, parapety zewn´trzne i wewn´trzne, ˝aluzje i rolety stanowiàce
w∏asnoÊç Ubezpieczajàcego,

33. st∏uczenie - przypadkowe rozbicie, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonych szyb i innych przedmiotów
niezale˝nie od woli Ubezpieczajàcego lub osób wspólnie z nim zamieszkujàcych,

34. suma ubezpieczenia - okreÊlona w umowie ubezpieczenia kwota stanowiàca maksymalny limit odpowiedzialnoÊci
SIGNAL IDUNA Polska,

35. szkoda rzeczowa - utrata, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia bezpoÊrednio wskutek wystàpienia
co najmniej jednego zdarzenia obj´tego umowà ubezpieczenia, majàcego charakter nadzwyczajny, niespodziewany
i niezale˝ny od woli Ubezpieczajàcego; w ubezpieczeniu odpowiedzialnoÊci cywilnej przez szkod´ rzeczowà
rozumie si´ utrat´, uszkodzenie lub zniszczenie mienia osoby trzeciej oraz nast´pstwa tych zdarzeƒ,

36. szkoda osobowa - uszkodzenie cia∏a, rozstrój zdrowia oraz ich nast´pstwa lub Êmierç,

37. trz´sienie ziemi - nie wywo∏ane przez dzia∏alnoÊç cz∏owieka zaburzenie systemu równowagi we wn´trzu ziemi,
któremu towarzyszà wstrzàsy i drgania gruntu,

38. ubezpieczenie na pierwsze ryzyko - system ubezpieczenia, w którym sum´ ubezpieczenia ustala we w∏asnym
zakresie Ubezpieczajàcy, kierujàc si´ szacunkowà wysokoÊcià maksymalnej straty jaka mo˝e zaistnieç
wskutek wystàpienia jednego zdarzenia. W tym systemie ubezpieczenia nie ma zastosowania zasada proporcjonalnej
wyp∏aty odszkodowania,

39. ubezpieczenie na sumy sta∏e - system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia ustalana jest przez
Ubezpieczajàcego i odpowiada ca∏kowitej wartoÊci ubezpieczonego mienia. W tym systemie zastosowanie ma
zasada proporcjonalnej wyp∏aty odszkodowania,

40. uderzenie pioruna - gwa∏towne wy∏adowanie elektryczne w atmosferze, dzia∏ajàce bezpoÊrednio na przedmiot
obj´ty ubezpieczeniem lub dzia∏ajàce poÊrednio i powodujàce uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego
mienia wskutek powstania nag∏ego i krótkotrwa∏ego napi´cia pràdu wy˝szego od znamionowanego dla danego
urzàdzenia, instalacji, linii lub sieci,

41. uderzenie pojazdu - szkody powsta∏e jako rezultat uderzenia w ubezpieczony budynek lub budowl´ pojazdu
drogowego nie b´dàcego w∏asnoÊcià Ubezpieczajàcego lub pojazdu nie pozostajàcego pod jego bezpoÊrednià
 kontrolà,

42. upadek drzew lub masztów - nie b´dàce nast´pstwem dzia∏alnoÊci ludzkiej przewrócenie si´ rosnàcych
drzew lub postawionych masztów, s∏upów energetycznych i telefonicznych, latarni oÊwietleniowych oraz innych
konstrukcji masztowych ustawionych zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami dla tego typu budowli,
na przedmiot ubezpieczenia,

43. upadek statku powietrznego - katastrofa lub przymusowe làdowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego
lub innego obiektu latajàcego oraz upadek jego cz´Êci lub ∏adunku, z wy∏àczeniem zrzutu paliwa,

44. uszkodzenia spowodowane mrozem - uszkodzenia polegajàce na p´kni´ciu znajdujàcych si´ wewnàtrz
budynku/lokalu mieszkalnego:
a) urzàdzeƒ kàpielowych, umywalek, sp∏uczek, syfonów, wodomierzy, kot∏ów, bojlerów,
b) instalacji rur dop∏ywowych lub odp∏ywowych (kanalizacyjnych), instalacji grzewczych, instalacji tryskaczowych

i/lub gaÊniczych,

45. wandalizm - rozmyÊlne i bezprawne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie,
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46. wartoÊç odtworzeniowa (nowa) - wartoÊç odpowiadajàca kosztom remontu lub odbudowy przedmiotu
ubezpieczenia w tym samym miejscu, z uwzgl´dnieniem dotychczasowych wymiarów, materia∏ów, technologii,
konstrukcji i standardu wykoƒczenia, ustalona na dzieƒ jego zg∏oszenia do ubezpieczenia,

47. wartoÊç rynkowa lokalu mieszkalnego - kwota odpowiadajàca iloczynowi Êredniej ceny rynkowej za 1 m²
i powierzchni u˝ytkowej lokalu mieszkalnego obowiàzujàcej w danej miejscowoÊci lub okreÊlonej dzielnicy
miasta w odniesieniu do lokalu mieszkalnego o podobnych parametrach i standardzie wykoƒczenia,

48. wartoÊç rzeczywista - wartoÊç odtworzeniowa (nowa) pomniejszona o techniczne zu˝ycie,

49. zalanie wodà - niezamierzone i niekontrolowane wydostanie si´ wody, pary wodnej lub cieczy z:
a) po∏o˝onych na sta∏e wodociàgowych rur doprowadzajàcych i odprowadzajàcych,
b) innych urzàdzeƒ zwiàzanych z systemem rur wodociàgowych lub kanalizacyjnych,
c) instalacji centralnego ogrzewania lub ogrzewania parowego,
d) instalacji tryskaczowej lub zraszajàcej, z wy∏àczeniem przypadków b´dàcych nast´pstwem czynnoÊci

pomiarowo-kontrolnych, naprawy, przebudowy, modernizacji instalacji lub budynku,
e) urzàdzeƒ domowych takich jak: pralki, wirówki lub zmywarki,
f) st∏uczonego akwarium, oraz rozumiane jako nast´pstwo dzia∏ania wody powsta∏e wskutek:
g) cofni´cia si´ wody lub Êcieków z urzàdzeƒ sieci kanalizacyjnej,
h) nieumyÊlnego pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urzàdzeniach sieci wskazanych

w podpunkcie b),
i) zalania wodà lub innym p∏ynem przez osoby trzecie,
j) zalania wodà pochodzàcà z opadów atmosferycznych w postaci deszczu lub topniejàcego Êniegu bàdê gradu,

50. zamek wielozastawkowy - zamek, którego klucz posiada w ∏opatce wi´cej ni˝ jedno ˝∏obienie prostopad∏e
do trzonu,

51. zapadanie si´ ziemi - spowodowane przyczynà naturalnà obni˝enie powierzchni terenu w wyniku zawalenia
si´ naturalnych, pustych przestrzeni pod powierzchnià gruntu,

52. zdarzenie ubezpieczeniowe - powsta∏e w okresie ubezpieczenia i w czasie trwania odpowiedzialnoÊci
SIGNAL IDUNA Polska:
a) z tytu∏u ubezpieczenia mienia: niezale˝ne od woli Ubezpieczajàcego, nag∏e zdarzenie powodujàce szkod´

w ubezpieczonym mieniu,
b) z tytu∏u odpowiedzialnoÊci cywilnej: zdarzenie, w nast´pstwie którego wobec Ubezpieczajàcego mogà

zostaç wysuni´te roszczenia z tytu∏u odpowiedzialnoÊci cywilnej.

ROZDZIA¸ II

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Postanowienia ogólne

§ 3.

1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia okreÊla ka˝dorazowo umowa ubezpieczenia.

2. Przedmiotem ubezpieczenia mogà byç:
1) lokal mieszkalny (mieszkanie),
2) budynek mieszkalny,
3) dom w budowie,
4) pomieszczenia przynale˝ne,
5) budowle i obiekty ma∏ej architektury,
6) elementy sta∏e,
7) ruchomoÊci domowe,
8) mienie specjalne,
9) gotówka,

10) szyby i przedmioty szklane.

3. W zale˝noÊci od przedmiotu ubezpieczenia, umowa mo˝e byç zawarta w nast´pujàcym zakresie:
1) ogieƒ i inne zdarzenia losowe,
2) kradzie˝ z w∏amaniem lub rozbój,
3) wandalizm,
4) st∏uczenie,
5) odpowiedzialnoÊç cywilna w ˝yciu prywatnym,
6) home assistance.

4. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszych OWU jest zawarcie umowy co najmniej
w zakresie od ognia i innych zdarzeƒ losowych lub kradzie˝y z w∏amaniem lub rozboju.
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5. Do umowy ubezpieczenia mogà byç dokupione dodatkowe klauzule:
1) ubezpieczenie przedmiotów codziennego u˝ytku od rozboju,
2) ubezpieczenie domu letniskowego,
3) ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej najemcy,
4) ubezpieczenie baga˝u podró˝nego,
5) ubezpieczenie kosztów leczenia zwierzàt domowych,
6) ubezpieczenie nagrobków i grobowców.

Wy∏àczenia ogólne

§ 4.

1. SIGNAL IDUNA Polska nie obejmuje ochronà ubezpieczeniowà nast´pujàcego mienia:
1) budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, które nie nadajà si´ do zamieszkania lub u˝ytkowania pod

wzgl´dem stanu technicznego, tj. nie spe∏nione sà zasady bezpieczeƒstwa konstrukcji, bezpieczeƒstwa
po˝arowego, bezpieczeƒstwa u˝ytkowania.

2) wchodzàcych w sk∏ad gospodarstwa rolnego: budynków mieszkalnych, domów letniskowych, pomieszczeƒ
przynale˝nych, budowli oraz sta∏ych elementów i ruchomoÊci domowych w nich zgromadzonych,
w zakresie okreÊlonym w ustawie z dn. 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiàzkowych
(Dz.U. Nr 124,poz. 1152).

3) pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów, statków powietrznych (w tym lotni i motolotni)
oraz innych pojazdów z w∏asnym nap´dem, jednostek p∏ywajàcych innych ni˝ ma∏e jednostki p∏ywajàce,
a tak˝e ich wyposa˝enia, cz´Êci zamiennych i zapasowych (tak˝e baga˝ników i kluczyków samochodowych),
paliw nap´dowych,

4) urzàdzeƒ i wyposa˝enia warsztatów, zak∏adów produkcyjno-us∏ugowych, gabinetów lekarskich, pracowni
artystycznych, innych urzàdzeƒ i przedmiotów s∏u˝àcych prowadzeniu dzia∏alnoÊci gospodarczej,
za wyjàtkiem ruchomoÊci domowych wykorzystywanych przez Ubezpieczajàcego zarówno do prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej, jak i do codziennego u˝ytku,

5) szklarni i tuneli foliowych,
6) przedmiotów zgromadzonych w iloÊciach wskazujàcych na ich handlowe przeznaczenie a tak˝e przedmiotów

przyj´tych w celu naprawy, wykonania us∏ugi lub przetworzenia,
7) przedmiotów nielegalnie wprowadzonych na polski obszar celny, bàdê nielegalnie posiadanych przez

Ubezpieczajàcego, osoby bliskie lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialnoÊç,
8) ruchomoÊci domowych znajdujàcych si´ na balkonach, tarasach lub loggiach,
9) bonów towarowych i biletów,

10) kart kredytowych i debetowych, czeków, weksli, obligacji, papierów wartoÊciowych a tak˝e z∏ota, srebra
i platyny w z∏omie i sztabach, nie oprawionych kamieni szlachetnych, pó∏szlachetnych i syntetycznych oraz
nie stanowiàcych przedmiotów u˝ytkowych, nie oprawionych szlachetnych substancji organicznych,

11) nast´pujàcych ruchomoÊci domowych przechowywanych w pomieszczeniach przynale˝nych: bi˝uterii,
gotówki, sprz´tu elektronicznego, fotograficznego i audiowizualnego, futer, odzie˝y skórzanej,

12) gruntów, drzew, krzewów, roÊlin i upraw na pniu.

2. SIGNAL IDUNA Polska nie obejmuje ochronà ubezpieczeniowà szkód:
1) szkód górniczych w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego,
2) spowodowanych wybuchami wywo∏anymi umyÊlnie albo wskutek prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej

przez Ubezpieczajàcego, osoby bliskie, a tak˝e osoby, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialnoÊç,
3) spowodowanych pod wp∏ywem alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzajàcych przez Ubezpieczajàcego

lub osob´, za którà Ubezpieczajàcy ponosi odpowiedzialnoÊç lub osob´ mieszkajàcà z Ubezpieczajàcym
we wspólnym gospodarstwie domowym,

4) spowodowanych osuwaniem lub zapadaniem si´ ziemi powsta∏ych na skutek dzia∏ania cz∏owieka,
5) powsta∏ych w czasie, gdy lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny by∏ opuszczony przez okres d∏u˝szy ni˝

45 dni, a dom letniskowy przez ponad 6 miesi´cy; ci´˝ar udowodnienia, ˝e lokal mieszkalny lub budynek
mieszkalny nie by∏ opuszczony przez okres d∏u˝szy ni˝ 45 dni, a dom letniskowy przez ponad 6 miesi´cy,
spoczywa na Ubezpieczajàcym,

6) powsta∏ych w zwiàzku z budowà, przebudowà, rozbudowà, remontem lub rozbiórkà ubezpieczonego lokalu
mieszkalnego, budynku mieszkalnego, domu letniskowego, pomieszczeƒ przynale˝nych lub budowli,
z wyjàtkiem drobnych prac remontowych nie naruszajàcych instalacji, chyba ˝e strony umówi∏y si´ inaczej,

7) wynik∏ych z niew∏aÊciwej technologii wykonawstwa lub wady produkcyjnej,
8) powsta∏ych w wyniku porysowania lub pomalowania ca∏oÊci lub elementów ubezpieczonego mienia

bez wzgl´du na rodzaj farby i technik´ malowania,
9) powsta∏ych w zwiàzku z wyczynowym lub zawodowym uprawianiem sportu,

10) powsta∏ych na skutek udzia∏u w polowaniach,
11) wyrzàdzonych przez zwierz´ta s∏u˝àce do celów hodowlanych lub produkcyjnych (z wy∏àczeniem psów

i kotów, których iloÊç nie przekracza dwóch zwierzàt na gospodarstwo domowe) oraz z tytu∏u szkód w uprawach,
spowodowanych przez byd∏o,
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12) wynikajàcych z nie usuni´cia przez Ubezpieczajàcego zagro˝eƒ b´dàcych szczególnym ryzykiem, których
usuni´cia SIGNAL IDUNA Polska mog∏a s∏usznie ˝àdaç i ˝àda∏a, przy czym okolicznoÊç, która doprowadzi∏a
do szkody, uwa˝a si´ za gro˝àcà szczególnym ryzykiem,

13) b´dàcych bezpoÊrednio lub poÊrednio nast´pstwem dzia∏ania energii jàdrowej, promieniowania jonizujàcego
lub ska˝enia radioaktywnego pochodzàcego z jakiegokolwiek êród∏a,

14) powsta∏ych wskutek udzia∏u w dzia∏aniach wojennych, wprowadzenia stanu wojennego lub wyjàtkowego,
najazdu, wrogiego dzia∏ania innego paƒstwa, buntu, przewrotu, powstania, dzia∏ania si∏ zbrojnych
lub uzurpatorskich w∏adz, rozruchów, strajków, niepokojów spo∏ecznych i aktów terrorystycznych (w tym
aktów bioterroryzmu), aktywnego uczestnictwa w sabota˝ach i zamachach oraz powsta∏ych w zwiàzku
z wszelkimi dzia∏aniami wojennymi, wojnà domowà, stanem wyjàtkowym za wyjàtkiem dzia∏ania
w obronie koniecznej,

15) powsta∏ych wskutek konfiskaty, zaw∏aszczenia, nacjonalizacji, rekwizycji, zniszczenia, które nastàpi∏o na mocy
aktu prawnego, niezale˝nie od jego formy, wydanego przez uprawnione organy w∏adzy,

16) b´dàcych nast´pstwem ska˝enia lub zniszczenia Êrodowiska naturalnego odpadami przemys∏owymi
a tak˝e oddzia∏ywania na Êrodowisko czynników termicznych, chemicznych i biologicznych,

17) b´dàcych nast´pstwem zwyk∏ego zu˝ycia, zniszczenia, samozapalenia, samozepsucia i wycieku mienia.

3. Przy braku odr´bnych postanowieƒ, SIGNAL IDUNA Polska nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody w zbiorach
kolekcjonerskich, aktach, dokumentach, planach i rysunkach technicznych, antykach, dzie∏ach sztuki, przedmiotach
o charakterze zabytkowym, artystycznym lub unikatowym, r´kopisach, programach i danych komputerowych,
broni. W razie w∏àczenia do zakresu ochrony ubezpieczeniowej szkód w tych ruchomoÊciach, SIGNAL IDUNA
Polska nie ponosi jednak za nie odpowiedzialnoÊci, jeÊli mienie to jest przechowywane w pomieszczeniach
przynale˝nych lub domach letniskowych.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZE¡ LOSOWYCH

Przedmiot ubezpieczenia

§ 5.

Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie wymienione w umowie ubezpieczenia, b´dàce w∏asnoÊcià lub w posiadaniu
Ubezpieczajàcego:

1) budynek mieszkalny zajmowany lub pozostajàcy w posiadaniu Ubezpieczajàcego na podstawie prawa w∏asnoÊci,
pomieszczenia przynale˝ne, elementy sta∏e tego budynku i pomieszczeƒ przynale˝nych, budowle oraz obiekty
ma∏ej architektury,

2) lokal mieszkalny zajmowany przez Ubezpieczajàcego na podstawie spó∏dzielczego w∏asnoÊciowego prawa
do lokalu mieszkalnego lub tytu∏u prawnego ustanawiajàcego odr´bnà w∏asnoÊç lokalu lub przenoszàcego
t´ w∏asnoÊç, pomieszczenia przynale˝ne oraz elementy sta∏e tego lokalu i pomieszczeƒ przynale˝nych,

3) elementy sta∏e wskazanego w umowie ubezpieczenia lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego oraz
pomieszczeƒ przynale˝nych, jeÊli Ubezpieczony zajmuje lokal na podstawie innego tytu∏u prawnego ni˝
wymienione w punkcie 1) lub 2),

4) dom w budowie,
5) ruchomoÊci domowe, w tym s∏u˝àce do prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej,
6) gotówka,
7) mienie specjalne znajdujàce si´ we wskazanym w umowie ubezpieczenia lokalu mieszkalnym lub budynku

mieszkalnym.

Miejsce ubezpieczenia

§ 6.

1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje rzeczy wymienione w umowie ubezpieczenia pod warunkiem, ˝e znajdujà
si´ one na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu ubezpieczenia okreÊlonym w umowie ubezpieczenia.

2. Za miejsce ubezpieczenia uwa˝a si´ okreÊlone w umowie ubezpieczenia budynki lub lokale mieszkalne wraz
ze stanowiàcymi ich cz´Êci sk∏adowe pomieszczeniami przynale˝nymi, budowlami i obiektami ma∏ej architektury
z zastrze˝eniem, ˝e pomieszczenia przynale˝ne, budowle i obiekty ma∏ej architektury mogà zostaç obj´te
ubezpieczeniem pod warunkiem ubezpieczenia budynku, lokalu mieszkalnego lub elementów sta∏ych.

3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje równie˝ szkody w ubezpieczonych ruchomoÊciach domowych, które zosta∏y
utracone lub uszkodzone podczas usuwania z miejsca ubezpieczenia na skutek zaistnia∏ego lub bezpoÊrednio
gro˝àcego zdarzenia ubezpieczeniowego.

4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje równie˝ mienie ruchome w trakcie transportu prowadzonego przez
specjalistycznà firm´ wynaj´tà do zorganizowania przeprowadzki w zakresie od ognia i innych zdarzeƒ losowych
- pod warunkiem ubezpieczenia tych ruchomoÊci w dotychczas wskazanym w umowie ubezpieczenia lokalu
mieszkalnym, budynku mieszkalnym lub pomieszczeniach do nich przynale˝nych.
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5. Je˝eli Ubezpieczajàcy przeprowadzi si´ do innego budynku/ lokalu z zamiarem sta∏ego w nim zamieszkania,
ochrona ubezpieczeniowa wynikajàca z umowy ubezpieczenia obejmuje nowy budynek/ lokal w takim samym
zakresie jak w przypadku budynku/ lokalu dotychczasowego. W tej sytuacji oba budynki/ lokale sà uwa˝ane
za dwa miejsca ubezpieczenia, jednak˝e nie d∏u˝ej ni˝ przez 30 dni od daty rozpocz´cia przeprowadzki,
pod warunkiem, ˝e zmiana adresu zosta∏a zg∏oszona SIGNAL IDUNA Polska w formie pisemnej nie póêniej ni˝
na jeden dzieƒ przed rozpocz´ciem przeprowadzki oraz pod warunkiem, ˝e oba budynki/ lokale spe∏niajà wymogi
OWU dotyczàce zabezpieczeƒ. Po zakoƒczeniu przeprowadzki, nie póêniej jednak ni˝ po up∏ywie 30 dni od daty
jej rozpocz´cia, wygasa ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do budynku/lokalu dotychczas
zajmowanego przez Ubezpieczajàcego.

Zakres ubezpieczenia

§ 7.

1. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do poszczególnych kategorii mienia udzielana jest w wybranym przez
Ubezpieczajàcego, wskazanym w umowie ubezpieczenia wariancie ubezpieczenia:
1) podstawowym,
2) rozszerzonym,
3) pe∏nym.

2. Na wniosek Ubezpieczajàcego i za op∏atà dodatkowej sk∏adki ochrona ubezpieczeniowa mo˝e zostaç rozszerzona
o szkody w ubezpieczonym mieniu, które zosta∏o zniszczone, utracone lub uszkodzone bezpoÊrednio wskutek
powodzi.

Wariant podstawowy

§ 8.

1. W wariancie ubezpieczenia podstawowym, SIGNAL IDUNA Polska odpowiada za szkody w ubezpieczonym mieniu,
które zosta∏o zniszczone, utracone lub uszkodzone bezpoÊrednio wskutek:
1) po˝aru,
2) huraganu,
3) uderzenia pioruna,
4) eksplozji,
5) upadku statku powietrznego,
6) lawiny,
7) deszczu nawalnego,
8) huku ponaddêwi´kowego,
9) zalania,

10) gradu,
11) trz´sienia ziemi,
12) osuwania si´ ziemi,
13) zapadni´cia si´ ziemi,
14) mrozu,
15) dymu i sadzy

oraz nast´pstw akcji ratowniczej zwiàzanej z powy˝szymi zdarzeniami.
2. W granicach ∏àcznej sumy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeƒ losowych SIGNAL IDUNA Polska

zwraca poniesione przez Ubezpieczajàcego w zwiàzku z wystàpieniem zdarzenia ubezpieczeniowego
udokumentowane koszty:
1) u˝ycia dost´pnych ubezpieczajàcemu Êrodków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobie-

˝enia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, je˝eli Êrodki te by∏y celowe, chocia˝by okaza∏y si´ bezskuteczne
- w granicach sumy ubezpieczenia,

2) posprzàtania i rozbiórki ubezpieczonego mienia oraz wywiezienia gruzu i pozosta∏oÊci mienia do najbli˝-
szego sk∏adowiska oraz jego sk∏adowania lub zniszczenia (koszty sprzàtania i rozbiórki),

3) powsta∏e na skutek koniecznoÊci przemieszczenia lub zabezpieczenia pozosta∏ego po szkodzie mienia w celu
odtworzenia lub odzyskania mienia ubezpieczonego (koszty przemieszczenia lub zabezpieczenia),

4) poniesionych i udokumentowanych napraw zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeƒ ubezpieczonego
budynku lub lokalu, ∏àcznie z kosztami usuni´cia uszkodzeƒ Êcian, stropów, dachów, okien lub drzwi,

5) transportu i sk∏adowania ubezpieczonego mienia, je˝eli budynek lub lokal mieszkalny sta∏ si´ niezdatny do
u˝ytku i nie mo˝na wymagaç od Ubezpieczajàcego sk∏adowania mienia nawet w cz´Êci ewentualnie zdatnej
do u˝ytku (koszty transportu i sk∏adowania); przy czym koszty sk∏adowania sà zwracane do dnia, w którym
mieszkanie ponownie nadaje si´ do u˝ytku lub do sk∏adowania mienia, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 90 dni.

3. Je˝eli strony nie uzgodni∏y inaczej, odszkodowanie z tytu∏u kosztów wymienionych w ust. 2 pkt. 2)-5) jest
ograniczone do wysokoÊci 5% ∏àcznej sumy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeƒ losowych w stosunku
do ka˝dego zdarzenia ubezpieczeniowego, nie wi´cej ni˝ 15.000 z∏otych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
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4. Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów z tytu∏u Êwiadczeƒ stra˝y po˝arnej lub innych podmiotów zobowiàzanych
do Êwiadczenia pomocy w interesie publicznym, jeÊli Êwiadczenia te sà wykonywane w interesie publicznym.

Wariant rozszerzony

§ 9.

1. W wariancie ubezpieczenia rozszerzonym, SIGNAL IDUNA Polska odpowiada za szkody w ubezpieczonym mieniu
wymienionym w § 5. z wy∏àczeniem domu w budowie, które zosta∏o zniszczone lub utracone bezpoÊrednio
wskutek zdarzeƒ wymienionych w § 8. ust. 1 oraz:
1) uderzenia pojazdu làdowego,
2) naporu Êniegu,
3) upadku drzew i masztów,
4) sp∏ywu wód po zboczach,
5) przepi´cia,
6) rozmro˝enia.

2. W granicach ∏àcznej sumy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeƒ losowych SIGNAL IDUNA Polska
zwraca poniesione przez Ubezpieczonego udokumentowane koszty powsta∏e w zwiàzku z wystàpieniem zdarzenia
ubezpieczeniowego wymienione w § 8. ust. 2, przy czym je˝eli strony nie uzgodni∏y inaczej, odszkodowanie
z tytu∏u kosztów wymienionych w § 8. ust. 2 pkt. 2)-5) jest ograniczone do wysokoÊci 5% ∏àcznej sumy ubez-
pieczenia mienia od ognia i innych zdarzeƒ losowych w stosunku do ka˝dego zdarzenia ubezpieczeniowego,
nie wi´cej ni˝ 15.000 z∏otych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

3. Ponadto SIGNAL IDUNA Polska zwraca udokumentowane koszty zwiàzane z wynaj´ciem lokalu zast´pczego,
za który rozumie si´ koszty najmu lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu, koszty zakwaterowania
w hotelu lub podobnym miejscu zakwaterowania bez kosztów dodatkowych (np. Êniadania, telefonu), jeÊli
zamieszkiwany i ubezpieczony przez Ubezpieczajàcego budynek lub lokal mieszkalny sta∏ si´ niezdatny
do zamieszkania lub gdy nie mo˝na wymagaç od Ubezpieczajàcego ograniczenia si´ do ewentualnie zdatnej
do zamieszkania cz´Êci; przy czym koszty najmu sà zwracane od trzeciego dnia po powstaniu
szkody do dnia, w którym budynek lub lokal b´dzie si´ ponownie nadawaç do zamieszkania, nie d∏u˝ej jednak
ni˝ przez 90 dni. Zwrot kosztów zakwaterowania jest ograniczony do wysokoÊci 1‰ sumy ubezpieczenia
wskazanego w umowie ubezpieczenia lokalu lub budynku mieszkalnego od ognia i innych zdarzeƒ losowych,
za ka˝dy dzieƒ takiego zakwaterowania, o ile strony nie uzgodni∏y inaczej.

Wariant pe∏ny

§ 10.

1. W wariancie ubezpieczenia pe∏nym, SIGNAL IDUNA Polska odpowiada za szkody w ubezpieczonym mieniu
wymienionym w § 5. z wy∏àczeniem domu w budowie, które zosta∏o zniszczone lub utracone bezpoÊrednio
wskutek zdarzeƒ wymienionych w § 8. ust. 1 i § 9. ust. 1 oraz kosztów, o których mowa w § 8. ust. 2-3 oraz
§ 9. ust. 3.

2. Ponadto zakresem ochrony obejmowane sà nast´pujàce koszty:
1) wynagrodzenia rzeczoznawców powo∏anych przez Ubezpieczajàcego lub osoby bliskie w razie zaistnienia

sporu co do odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska za szkod´ lub wysokoÊci nale˝nego odszkodowania,
przy czym SIGNAL IDUNA Polska ma prawo do weryfikacji wartoÊci rachunków do wysokoÊci Êrednich stawek
rynkowych stosowanych przez ekspertów z danej bran˝y,

2) koszty poszukiwania przyczyny szkody w ubezpieczonym mieniu, przez które rozumie si´ udokumentowane
i uzasadnione koszty poniesione przez Ubezpieczajàcego lub osoby bliskie wskutek koniecznoÊci
poszukiwania elementów, których uszkodzenie bàdê wada by∏y bezpoÊrednià przyczynà zdarzenia obj´tego
ochronà ubezpieczeniowà oraz szkody powsta∏e wskutek powy˝szego poszukiwania, przy czym odpowiedzialnoÊç
SIGNAL IDUNA Polska za ww. koszty mo˝e wystàpiç pod warunkiem uzyskania wczeÊniejszej pisemnej zgody
SIGNAL IDUNA Polska.

3. Suma ubezpieczenia dla kosztów wymienionych w ust. 2 nie mo˝e przekroczyç 5% ∏àcznej sumy ubezpieczenia
lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego wskazanego w umowie ubezpieczenia wraz z elementami sta∏ymi
lub sumy ubezpieczenia elementów sta∏ych je˝eli lokal mieszkalny bàdê budynek mieszkalny nie zosta∏ obj´ty
ochronà ubezpieczeniowà.

Suma ubezpieczenia i wartoÊç ubezpieczenia

§ 11.

1. Suma ubezpieczenia okreÊlona przez Ubezpieczajàcego w umowie ubezpieczenia dla poszczególnych kategorii
mienia obj´tego ubezpieczeniem stanowi górnà granic´ odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska.

2. Suma ubezpieczenia ustalana jest:
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1) dla budynków mieszkalnych oraz stanowiàcych ich cz´Êci sk∏adowe pomieszczeƒ przynale˝nych lub budowli
i obiektów ma∏ej architektury - wed∏ug wartoÊci odtworzeniowej (nowej) lub wartoÊci rzeczywistej,

2) dla lokali mieszkalnych - wed∏ug wartoÊci rynkowej,
3) dla sta∏ych elementów wyposa˝enia (nie ubezpieczonych w ramach substancji budynku/ lokalu mieszkalnego)

- wed∏ug wartoÊci odtworzeniowej (nowej) lub wartoÊci rzeczywistej,
4) dla sta∏ych elementów wyposa˝enia oraz ruchomoÊci domowych ubezpieczanych w ramach grupowego

ubezpieczenia mieszkaƒ - wed∏ug wartoÊci odtworzeniowej (nowej),
5) dla ruchomoÊci domowych - wed∏ug wartoÊci odtworzeniowej (nowej),
6) dla domu w budowie - wed∏ug wartoÊci ogólnej robót budowlanych wykonywanych i planowanych

do wykonania w okresie ubezpieczenia,
7) dla mienia specjalnego - wed∏ug wyceny dokonanej przez rzeczoznawc´ lub wed∏ug wartoÊci odpowiadajàcej

cenie ich zakupu, o ile Ubezpieczajàcy przedstawi∏ rachunki za zakup mienia przed zawarciem umowy
ubezpieczenia,

8) dla gotówki - wed∏ug wartoÊci nominalnej; dla zagranicznych znaków pieni´˝nych jest to równowartoÊç
w z∏otych wed∏ug Êredniego kursu NBP z dnia ustalenia sumy ubezpieczenia.

3. Mienie okreÊlone w ust. 2 pkt: 1), 2), 3), 4), 5), 6) ubezpiecza si´ na sumy sta∏e, natomiast mienie wymienione
w ust. 2 pkt. 8) ubezpiecza si´ na pierwsze ryzyko.

Limity odpowiedzialnoÊci

§ 12.

1. W ramach sumy ubezpieczenia ruchomoÊci domowych od ognia i innych zdarzeƒ losowych w wariancie
podstawowym, SIGNAL IDUNA Polska wyp∏aca odszkodowanie do wysokoÊci nast´pujàcych limitów:
1) sprz´t elektroniczny, audiowizualny i radiofoniczny - do 60% sumy ubezpieczenia ruchomoÊci domowych,
2) gotówka - do 5% sumy ubezpieczenia ruchomoÊci domowych nie wi´cej ni˝ 500 z∏otych,
3) bi˝uteria - do 20% sumy ubezpieczenia ruchomoÊci domowych nie wi´cej ni˝ 2.000 z∏otych,
4) elementy sta∏e i ruchomoÊci domowe znajdujàce si´ w pomieszczeniach przynale˝nych - do 10% sumy

ubezpieczenia ruchomoÊci domowych,
5) mienie s∏u˝àce do prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej - do wysokoÊci sumy ubezpieczenia ruchomoÊci

domowych okreÊlonej we wniosku nie wi´cej ni˝ 20.000 z∏otych.

2. W ramach sumy ubezpieczenia ruchomoÊci domowych od ognia i innych zdarzeƒ losowych w wariancie
rozszerzonym, SIGNAL IDUNA Polska wyp∏aca odszkodowanie do wysokoÊci nast´pujàcych limitów:
1) sprz´t elektroniczny, audiowizualny i radiofoniczny - do 70% sumy ubezpieczenia ruchomoÊci domowych,
2) gotówka - do 5% sumy ubezpieczenia ruchomoÊci domowych nie wi´cej ni˝ 1.000 z∏otych,
3) bi˝uteria - do 20% sumy ubezpieczenia ruchomoÊci domowych nie wi´cej ni˝ 5.000 z∏otych,
4) elementy sta∏e i ruchomoÊci domowe znajdujàce si´ w pomieszczeniach przynale˝nych - do 10% sumy

ubezpieczenia ruchomoÊci domowych,
5) mienie s∏u˝àce do prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej - do wysokoÊci sumy ubezpieczenia ruchomoÊci

domowych okreÊlonej we wniosku nie wi´cej ni˝ 20.000 z∏otych,
6) szkody spowodowane przepi´ciem - do 30% sumy ubezpieczenia ruchomoÊci domowych,
7) rozmro˝enie - do 500 z∏otych.

3. W granicach sumy ubezpieczenia ruchomoÊci domowych od ognia i innych zdarzeƒ losowych w wariancie
pe∏nym, SIGNAL IDUNA Polska wyp∏aca odszkodowanie do wysokoÊci nast´pujàcych limitów:
1) sprz´t elektroniczny, audiowizualny i radiofoniczny - do 80% sumy ubezpieczenia ruchomoÊci domowych,
2) gotówka - do 5% sumy ubezpieczenia ruchomoÊci domowych nie wi´cej ni˝ 1.500 z∏otych,
3) bi˝uteria - do 20% sumy ubezpieczenia ruchomoÊci domowych nie wi´cej ni˝ 10.000 z∏otych,
4) elementy sta∏e i ruchomoÊci domowe znajdujàce si´ w pomieszczeniach przynale˝nych - do 10% sumy

ubezpieczenia ruchomoÊci domowych,
5) mienie s∏u˝àce do prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej - do wysokoÊci sumy ubezpieczenia ruchomoÊci

domowych okreÊlonej we wniosku nie wi´cej ni˝ 20.000 z∏otych,
6) szkody spowodowane przepi´ciem - do 60% sumy ubezpieczenia ruchomoÊci domowych,
7) rozmro˝enie - do 1.000 z∏otych.

Wy∏àczenia szczegó∏owe

§ 13.

1. Z zachowaniem wy∏àczeƒ ogólnych opisanych w § 4. SIGNAL IDUNA Polska nie ponosi odpowiedzialnoÊci
za szkody powsta∏e wskutek:
1) umyÊlnego dzia∏ania lub ra˝àcego niedbalstwa Ubezpieczajàcego,
2) umyÊlnego dzia∏ania osoby, z którà Ubezpieczajàcy pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
3) zawilgocenia lub zalania wywo∏anego z∏ym stanem dachu lub nienale˝ytym zabezpieczeniem otworów
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dachowych albo innych elementów wskazanego w umowie ubezpieczenia lokalu mieszkalnego, budynku
mieszkalnego lub pomieszczeƒ przynale˝nych, je˝eli na Ubezpieczajàcym, osobach bliskich lub osobach,
za które Ubezpieczajàcy ponosi odpowiedzialnoÊç, spoczywa obowiàzek utrzymania nale˝ytego stanu
technicznego lub zabezpieczenia tych elementów,

4) przesiàkania wód gruntowych i opadowych, w sytuacji gdy szkody te nie by∏y bezpoÊrednim nast´pstwem
powodzi lub deszczu nawalnego, jak te˝ powsta∏e wskutek przemarzania Êcian lub systematycznego
zawilgacania wskazanego w umowie ubezpieczenia lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego lub pomieszczeƒ
przynale˝nych a tak˝e zgromadzonych w tych pomieszczeniach ruchomoÊciach domowych,

5) nieszczelnoÊci urzàdzeƒ wodno-kanalizacyjnych, technologicznych i innych instalacji lub urzàdzeƒ,
je˝eli na Ubezpieczajàcym, osobach bliskich lub osobach, za które Ubezpieczajàcy ponosi odpowiedzialnoÊç,
spoczywa obowiàzek utrzymania nale˝ytego stanu technicznego lub zabezpieczenia tych elementów,
urzàdzeƒ i instalacji, chyba ˝e nieszczelnoÊci te zosta∏y spowodowane awarià,

6) pleÊni i zagrzybienia, je˝eli szkody te nie by∏y bezpoÊrednim nast´pstwem zdarzenia szkodowego,
7) b´dàce nast´pstwem wad konstrukcyjnych ubezpieczonego budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego,

domu letniskowego, pomieszczeƒ przynale˝nych lub budowli,
8) b´dàce nast´pstwem Êwiadomego u˝ycia wadliwych lub niew∏aÊciwych materia∏ów budowlanych,
9) powsta∏e w lokalach mieszkalnych, budynkach mieszkalnych, domach letniskowych, pomieszczeniach

przynale˝nych oraz budowlach wybudowanych lub przebudowanych bez wymaganych zezwoleƒ lub
nie spe∏niajàcych warunków prawa budowlanego, a tak˝e w ruchomoÊciach domowych w nich zgromadzonych.

2. W razie ubezpieczenia kosztów wynaj´cia lokalu lub domu zast´pczego, SIGNAL IDUNA Polska nie ponosi
odpowiedzialnoÊci równie˝ za koszty, które powsta∏y z tego powodu, ˝e Ubezpieczony nie dokonuje naprawy
ubezpieczonego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego z przyczyn le˝àcych po jego stronie.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIE˚Y Z W¸AMANIEM LUB ROZBOJU

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§ 14.

1. Ubezpieczenie mienia od kradzie˝y z w∏amaniem lub rozboju mo˝e obejmowaç:
1) ruchomoÊci domowe jeÊli znajdujà si´ one:

a) we wskazanym w umowie ubezpieczenia lokalu mieszkalnym lub budynku mieszkalnym,
b) w pomieszczeniach przynale˝nych do wskazanego w umowie ubezpieczenia lokalu mieszkalnego

lub budynku mieszkalnego,
2) mienie specjalne i gotówka jeÊli znajdujà si´ one we wskazanym w umowie ubezpieczenia lokalu mieszkalnym

lub budynku mieszkalnym,
3) elementy sta∏e wskazanego w umowie ubezpieczenia lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego

oraz pomieszczeƒ przynale˝nych.

2. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do poszczególnych kategorii mienia udzielana jest w wybranym przez
Ubezpieczajàcego, wskazanym w umowie ubezpieczenia wariancie ubezpieczenia:
1) podstawowym,
2) rozszerzonym,
3) pe∏nym,

3. W granicach sumy ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska odpowiada za szkody w ubezpieczonym mieniu powsta∏e
wskutek:
1) kradzie˝y z w∏amaniem,
2) rozboju,
3) wandalizmu w zwiàzku z dokonanà lub usi∏owanà kradzie˝à z w∏amaniem.

4. Ponadto w wariancie ubezpieczenia pe∏nym, SIGNAL IDUNA Polska w ramach op∏aconej sk∏adki ponosi
odpowiedzialnoÊç za szkody powsta∏e w wyniku oszustwa polegajàcego na zaborze ubezpieczonego przedmiotu
poprzez wprowadzenie w b∏àd, wykorzystanie b∏´du lub niezdolnoÊci do nale˝ytego pojmowania dzia∏ania przez
osoby do 18 roku ˝ycia, osoby niedo∏´˝ne, niepe∏nosprawne, w podesz∏ym wieku lub upoÊledzone umys∏owo
- do limitu 20% sumy ubezpieczenia ruchomoÊci domowych.

Wymagane zabezpieczenia

§ 15.

1. Pomieszczenia, w których znajduje si´ ubezpieczone mienie wymienione w § 14. ust. 1 powinny spe∏niaç
nast´pujàce wymagania:
1) wszystkie drzwi zewn´trzne do budynku lub lokalu oraz okna i inne zewn´trzne przeszklone otwory znajdujà

si´ w nale˝ytym stanie technicznym i sà tak skonstruowane, osadzone i zamkni´te, ˝e ich wy∏amanie
lub wywa˝enie nie jest mo˝liwe bez u˝ycia si∏y lub narz´dzi, a otwarcie - bez u˝ycia podrobionych lub
dopasowanych kluczy lub narz´dzi,
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2) wszystkie wejÊcia do budynku lub lokalu mieszkalnego zabezpieczone sà pe∏nymi drzwiami zewn´trznymi,
prawid∏owo osadzonymi, które sà zamkni´te na co najmniej dwa zamki wielozastawkowe lub jeden
posiadajàcy atest (Instytutu Mechaniki Precyzyjnej lub innej instytucji uprawnionej do jego wydania),

3) drzwi zewn´trzne do budynku lub lokalu mieszkalnego zawierajàce w swej konstrukcji elementy szklane
muszà byç zabezpieczone w sposób uniemo˝liwiajàcy wejÊcie do pomieszczeƒ lub otwarcie w tych
drzwiach zamka przez otwór wybity w szybie; za wystarczajàce zabezpieczenie drzwi zewn´trznych posiadajàcych
elementy szklane uwa˝a si´ krat´ wewn´trznà bàdê przeszklenie wype∏nione szk∏em antyw∏amaniowym
o klasie odpornoÊci co najmniej P3,

4) wejÊcie do piwnicy, gara˝u, budynku gospodarczego lub innego pomieszczenia gospodarczego zabezpieczone
jest drzwiami, które sà zamkni´te na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy, k∏ódk´ wielozastawkowà
lub inny atestowany system zabezpieczenia, o ile nie stanowià drzwi zewn´trznych budynku lub lokalu 
mieszkalnego; w przeciwnym razie stosuje si´ wymogi zawarte w pkt. 2). Elektryczny system zamykania drzwi
gara˝owych bàdê drzwi gara˝owe zamkni´te na jeden zamek wielozastawkowy, których konstrukcja nie
przewiduje zainstalowania 2 zamków wielozastawkowych jest uwa˝any za nale˝yte zabezpieczenie, tak˝e
w przypadku je˝eli drzwi te stanowià jednoczeÊnie wejÊcie do budynku mieszkalnego,

5) drzwi balkonowe, drzwi tarasowe o konstrukcji drzwi balkonowych oraz okna sà prawid¸owo osadzone
i zamkni´te, w sposób uniemo˝liwiajàcy otwarcie ich przez osoby trzecie bez u˝ycia si∏y i narz´dzi,
z zastrze˝eniem postanowieƒ pkt. 7),

6) klucze do zamków i k∏ódek znajdujà si´ w wy∏àcznym posiadaniu Ubezpieczajàcego, osób jemu bliskich
lub osób upowa˝nionych do ich przechowywania,

7) otwory w Êcianach i stropach sà zabezpieczone w sposób uniemo˝liwiajàcy dokonanie kradzie˝y bez
w∏amania.

2. SIGNAL IDUNA Polska mo˝e podjàç decyzj´ o odstàpieniu od wymaganych zabezpieczeƒ okreÊlonych w ust. 1,
a tak˝e mo˝e okreÊliç w umowie ubezpieczenia dodatkowe warunki i wymogi dotyczàce zabezpieczenia mienia,
od których spe∏nienia uzale˝nione zostanie udzielenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie kradzie˝y z w∏amaniem
lub rozboju.

Suma ubezpieczenia i limity odpowiedzialnoÊci

§ 16.

1. Suma ubezpieczenia okreÊlona przez Ubezpieczajàcego w umowie ubezpieczenia dla poszczególnych kategorii
mienia obj´tego ubezpieczeniem stanowi górnà granic´ odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska.

2. Suma ubezpieczenia w odniesieniu do poszczególnych kategorii mienia ustalana jest na pierwsze ryzyko.

3. W zale˝noÊci od wykupionego wariantu ubezpieczenia, SIGNAL IDUNA Polska wyp∏aca odszkodowanie
do wysokoÊci limitów dla poszczególnych grup mienia.

4. Warunkiem obj´cia ochronà ubezpieczeniowà mienia ruchomego o wartoÊci jednostkowej równej bàdê przekraczajàcej
kwot´ 2.000 z∏otych jest za∏àczenie do umowy ubezpieczenia wykazu tych przedmiotów wraz z okreÊleniem:
rodzaju, typu, marki, daty produkcji i wartoÊci ka˝dego z nich.

Wariant podstawowy

§ 17.

W granicach sumy ubezpieczenia ruchomoÊci domowych od kradzie˝y z w∏amaniem lub rozboju w wariancie
podstawowym, SIGNAL IDUNA Polska wyp∏aca odszkodowanie do wysokoÊci nast´pujàcych limitów:

1) sprz´t elektroniczny, audiowizualny i radiofoniczny - do 60% sumy ubezpieczenia ruchomoÊci domowych
i elementów sta∏ych,

2) gotówka - do 5% sumy ubezpieczenia ruchomoÊci domowych nie wi´cej ni˝ 500 z∏otych,
3) bi˝uteria - do 20% sumy ubezpieczenia ruchomoÊci domowych nie wi´cej ni˝ 2.000 z∏otych,
4) elementy sta∏e i ruchomoÊci domowe znajdujàce si´ w pomieszczeniach przynale˝nych - do 10% sumy

ubezpieczenia ruchomoÊci domowych i elementów sta∏ych.

Wariant rozszerzony

§ 18.

W granicach sumy ubezpieczenia ruchomoÊci domowych od kradzie˝y z w∏amaniem lub rozboju w wariancie
rozszerzonym, SIGNAL IDUNA Polska wyp∏aca odszkodowanie do wysokoÊci nast´pujàcych limitów:

1) sprz´t elektroniczny, audiowizualny i radiofoniczny - do 70% sumy ubezpieczenia ruchomoÊci domowych
i elementów sta∏ych,

2) gotówka - do 5% sumy ubezpieczenia ruchomoÊci domowych nie wi´cej ni˝ 1.000 z∏otych,
3) bi˝uteria - do 20% sumy ubezpieczenia ruchomoÊci domowych nie wi´cej ni˝ 5.000 z∏otych,
4) elementy sta∏e i ruchomoÊci domowe znajdujàce si´ w pomieszczeniach przynale˝nych - do 10% sumy

ubezpieczenia ruchomoÊci domowych i elementów sta∏ych.
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Wariant pe∏ny

§ 19.

W granicach sumy ubezpieczenia ruchomoÊci domowych od kradzie˝y z w∏amaniem lub rozboju w wariancie pe∏nym,
SIGNAL IDUNA Polska wyp∏aca odszkodowanie do wysokoÊci nast´pujàcych limitów:

1) sprz´t elektroniczny, audiowizualny i radiofoniczny - do 100% sumy ubezpieczenia ruchomoÊci domowych
i elementów sta∏ych,

2) gotówka - do 5% sumy ubezpieczenia ruchomoÊci domowych nie wi´cej ni˝ 1.500 z∏otych,
3) bi˝uteria - do 20% sumy ubezpieczenia ruchomoÊci domowych nie wi´cej ni˝ 10.000 z∏otych,
4) elementy sta∏e i ruchomoÊci domowe znajdujàce si´ w pomieszczeniach przynale˝nych - do 10% sumy

ubezpieczenia ruchomoÊci domowych i elementów sta∏ych.

Wy∏àczenia szczegó∏owe

§ 20.

Z zachowaniem wy∏àczeƒ ogólnych opisanych w § 4. oraz wy∏àczeƒ szczegó∏owych opisanych w § 13. SIGNAL
IDUNA Polska nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody:

1) powsta∏e w wyniku kradzie˝y z w∏amaniem w ka˝dym przypadku gdy pomieszczenie, w którym znajduje si´
ubezpieczone mienie, nie by∏o nale˝ycie zabezpieczone zgodnie z wymogami okreÊlonymi w § 15.
lub w umowie ubezpieczenia,

2) powsta∏e w wyniku kradzie˝y bez znamion w∏amania oraz straty polegajàce na zagini´ciu przedmiotu
ubezpieczenia w niewyjaÊnionych okolicznoÊciach,

3) powsta∏e w cz´Êciach wspólnych nieruchomoÊci oraz w ruchomoÊciach domowych zgromadzonych
w pomieszczeniach znajdujàcych si´ w cz´Êciach wspólnych nieruchomoÊci.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WANDALIZMU

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§ 21.

1. Na wniosek Ubezpieczajàcego i za op∏atà dodatkowej sk∏adki oraz pod warunkiem zawarcia ubezpieczenia mienia
wymienionego w § 5. od ognia i innych zdarzeƒ losowych lub kradzie˝y z w∏amaniem lub rozboju ochrona
ubezpieczeniowa mo˝e byç rozszerzona o ubezpieczenie mienia od wandalizmu.

2. Ubezpieczenie mienia od ryzyka wandalizmu mo˝e obejmowaç:
1) elementy sta∏e wskazanego w umowie ubezpieczenia lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego

oraz pomieszczeƒ do nich przynale˝nych,
2) ruchomoÊci domowe znajdujàce si´ we wskazanym w umowie ubezpieczenia budynku lub lokalu mieszkalnym

oraz pomieszczeniach do nich przynale˝nych,
3) budowle oraz obiekty ma∏ej architektury, pod warunkiem, ˝e mienie to zosta∏o obj´te ubezpieczeniem

od ognia i innych zdarzeƒ losowych lub kradzie˝y z w∏amaniem lub rozboju.
3. W ramach podanej w umowie sumy ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska pokrywa równie˝ koszty:

1) demonta˝u i ponownego monta˝u uszkodzonych elementów,
2) transportu uszkodzonych elementów do miejsca naprawy i z powrotem do miejsca ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia

§ 22.

1. Suma ubezpieczenia okreÊlona przez Ubezpieczajàcego w umowie ubezpieczenia ∏àczna jest dla wszystkich
kategorii ubezpieczanego mienia i stanowi górnà granic´ odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska.

2. Suma ubezpieczenia w odniesieniu mienia obj´tego ubezpieczeniem ustalana jest na pierwsze ryzyko.

Wy∏àczenia szczegó∏owe

§ 23.

Z zachowaniem wy∏àczeƒ ogólnych opisanych w § 4. oraz wy∏àczeƒ szczegó∏owych opisanych w § 13., SIGNAL
IDUNA Polska w ramach ubezpieczenia mienia od wandalizmu nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody:
1) w szkle, oszkleniu i witra˝ach o wartoÊci artystycznej,
2) powsta∏e w wyniku kradzie˝y z w∏amaniem.

UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD ST¸UCZENIA

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§ 24.

1. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od st∏uczenia mo˝e obejmowaç nast´pujàce mienie:
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1) szyby okienne,
2) oszklenie drzwi zewn´trznych i wewn´trznych,
3) oszklenie Êcian i dachów,
4) szklane przegrody Êcienne,
5) lustra zamontowane na sta∏e lub stanowiàce integralnà cz´Êç szaf,
6) szklane elementy mebli,
7) akwaria i terraria,
8) witra˝e,
9) ceramiczne kuchenne p∏yty grzewcze,

10) szklane, ceramiczne i kamienne blaty, wyk∏adziny Êcian, sufitów, s∏upów i filarów,
11) szklane elementy wk∏adów kominkowych, pod warunkiem, ˝e mienie to zosta∏o obj´te ubezpieczeniem

w zakresie od ognia i innych zdarzeƒ losowych lub kradzie˝y z w∏amaniem lub rozboju.

2. W ramach okreÊlonej w umowie sumy ubezpieczenia, SIGNAL IDUNA Polska pokrywa równie˝ nast´pujàce koszty:
1) demonta˝u i ponownego monta˝u uszkodzonych przedmiotów,
2) transportu uszkodzonych przedmiotów do miejsca naprawy i z powrotem do miejsca ubezpieczenia

- do wysokoÊci limitu 500 z∏otych.
Suma ubezpieczenia

§ 25.

1. Suma ubezpieczenia okreÊlona przez Ubezpieczajàcego w umowie ubezpieczenia stanowi górnà granic´
odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska.

2. Suma ubezpieczenia w odniesieniu do mienia obj´tego ubezpieczeniem ustalana jest na pierwsze ryzyko.

Wy∏àczenia szczegó∏owe

§ 26.

Z zachowaniem wy∏àczeƒ ogólnych opisanych w § 4. oraz wy∏àczeƒ szczegó∏owych opisanych w §13 SIGNAL IDUNA
Polska nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody powsta∏e w:

1) szkle, oszkleniu i witra˝ach o wartoÊci artystycznej,
2) szklanych, ceramicznych i kamiennych wyk∏adzinach pod∏ogowych, ok∏adzinach Êcian, s∏upów i filarów

na skutek osiadania budynku,
3) mieniu, polegajàce na zmianie barwy lub odpryÊni´ciu kawa∏ków jego powierzchni,
4) ramie lub oprawie, w której znajduje si´ ubezpieczony przedmiot,
5) mieniu podlegajàcym naprawom gwarancyjnym.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W ˚YCIU PRYWATNYM

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§ 27.

1. Na wniosek Ubezpieczajàcego i za op∏atà dodatkowej sk∏adki ochrona ubezpieczeniowa udzielana przez SIGNAL
IDUNA Polska obejmuje odpowiedzialnoÊç cywilnà Ubezpieczajàcego i osób bliskich wspólnie z nim zamieszkujàcych
we wskazanym w umowie ubezpieczenia lokalu mieszkalnym lub budynku mieszkalnym, wymienionych
w umowie ubezpieczenia (z których ka˝da zwana jest dalej w niniejszym rozdziale „Ubezpieczonym”), za szkody
osobowe lub rzeczowe poniesione przez osoby trzecie powsta∏e w okresie ubezpieczenia i obj´te zakresem
odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska.

2. W granicach sumy gwarancyjnej okreÊlonej w umowie dla ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej w ˝yciu
prywatnym SIGNAL IDUNA Polska wyp∏aca osobie uprawnionej nale˝ne odszkodowanie ustalone wed∏ug zasad
odpowiedzialnoÊci cywilnej Ubezpieczonego.

3. SIGNAL IDUNA Polska ma prawo wyp∏aciç odszkodowanie w wysokoÊci uznanego przez siebie roszczenia bez
zgody Ubezpieczonego.

4. W ramach sumy gwarancyjnej pokrywane sà nast´pujàce koszty:
1) dzia∏aƒ podj´tych w celu za˝egnania lub zminimalizowania szkody, tak˝e bezskutecznych, je˝eli istnia∏o

uzasadnione prawdopodobieƒstwo ich skutecznoÊci (koszty za˝egnania lub minimalizacji szkody),
2) wynagrodzenia rzeczoznawców powo∏anych za zgodà SIGNAL IDUNA Polska w celu ustalenia okolicznoÊci

lub rozmiarów szkody,
3) wynagrodzenie adwokata zaproponowanego przez SIGNAL IDUNA Polska lub powo∏anego przez Ubezpieczonego

zgodnie z zawartà z nim umowà. Pokryte wynagrodzenie adwokata nie mo˝e przekroczyç czterokrotnoÊci
ustawowych stawek minimalnych za danà czynnoÊç okreÊlonych odpowiednimi przepisami prawa,

4) koszty sàdowe, w∏àcznie z wynagrodzeniem Êwiadków i bieg∏ych powo∏anych przez sàd,
5) koszty opinii bieg∏ego zamówionej przez Ubezpieczonego, je˝eli wczeÊniej SIGNAL IDUNA Polska wyrazi∏a

pisemnà zgod´ na ich pokrycie,
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6) koszty t∏umaczenia dokumentów, je˝eli zosta∏o to nakazane przez sàd.

5. Ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej w ˝yciu prywatnym mo˝e byç zawarte w jednym z dowolnie wybranych
zakresów ubezpieczenia:
1) dom,
2) Polska,
3) Êwiat.

Wariant DOM

§ 28.

W wariancie DOM, w ramach op∏aconej sk∏adki, ochronà ubezpieczeniowà SIGNAL IDUNA Polska obj´ta jest
odpowiedzialnoÊç cywilna za szkody powsta∏e wskutek wykonywania przez osoby, o których mowa w § 27 ust. 1
czynnoÊci ˝ycia prywatnego zwiàzane tylko i wy∏àcznie z u˝ytkowaniem lub/i posiadaniem wskazanego w umowie
ubezpieczenia lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego, pomieszczeƒ przynale˝nych oraz ruchomoÊci domowych
w nich znajdujàcych si´, budowli oraz obiektów ma∏ej architektury, pod warunkiem, ˝e czynnoÊci te wykonywane
by∏y na terenie posesji, na której znajduje si´ powy˝szy lokal mieszkalny, budynek mieszkalny, pomieszczenia
przynale˝ne, budowle oraz obiekty ma∏ej architektury.

Wariant POLSKA

§ 29.

1. W wariancie ubezpieczenia POLSKA, z zachowaniem zakresu ubezpieczenia wynikajàcego z § 28 w ramach
op∏aconej sk∏adki SIGNAL IDUNA Polska ponosi odpowiedzialnoÊç ubezpieczeniowà za szkody osobowe i rzeczowe
powsta∏e wskutek wykonywania przez osoby, o których mowa w § 27 ust. 1 czynnoÊci ˝ycia prywatnego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za szkody:
1) powsta∏e w zwiàzku z posiadaniem przez Ubezpieczonego zwierzàt domowych, z wy∏àczeniem psów

ras zaliczanych do niebezpiecznych oraz zwierzàt z natury dzikich, odmiennie ni˝ stanowi § 32 pkt. 15),
2) wynikajàce z posiadania przez Ubezpieczonego pszczó∏ do 5 uli, odmiennie ni˝ stanowi § 32 pkt. 16),
3) wyrzàdzone przez dzieci Ubezpieczonego (osoby do 18 roku ˝ycia) oraz inne osoby zamieszka∏e wspólnie

z Ubezpieczonym we wskazanym w umowie ubezpieczenia lokalu mieszkalnym lub budynku mieszkalnym,
za których czyny Ubezpieczony ponosi odpowiedzialnoÊç z mocy prawa,

4) powstale w zwiàzku z wykonywaniem przez pomoc domowà, zatrudnionà przez Ubezpieczonego, niezale˝nie
od podstawy prawnej zatrudnienia i formy umowy, w odniesieniu do szkód wyrzàdzonych osobom
trzecim w zwiàzku ze Êwiadczeniem takiej pomocy na rzecz Ubezpieczonego,

5) powsta∏e w zwiàzku z rekreacyjnym uprawianiem sportu przez Ubezpieczonego,
6) powsta∏e podczas wyjazdu prywatnego wskutek wykonywania przez Ubezpieczonego czynnoÊci ˝ycia

prywatnego zwiàzane z u˝ytkowaniem:
a) wynajmowanych przez Ubezpieczonego domków rekreacyjnych lub pokoi w hotelach, pensjonatach,
    motelach, zajazdach lub gospodarstwach agroturystycznych,
b) ruchomoÊci domowych znajdujàcych si´ w tych pomieszczeniach i stanowiàcych ich wyposa˝enie.

Wariant ÂWIAT

§ 30.

W wariancie ubezpieczenia ÂWIAT z zachowaniem zakresu ubezpieczenia wynikajàcego z § 28 i § 29 w ramach
op∏aconej sk∏adki, SIGNAL IDUNA Polska ponosi odpowiedzialnoÊç za szkody powsta∏e w zwiàzku z tymczasowym
pobytem Ubezpieczonego przez okres do jednego roku poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z wy∏àczeniem USA
i Kanady.

Suma gwarancyjna

§ 31.

Suma gwarancyjna wskazana w dokumencie ubezpieczenia stanowi górnà granic´ odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA
Polska na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Wy∏àczenia szczegó∏owe

§ 32.

Z zachowaniem wy∏àczeƒ ogólnych opisanych w § 4 oraz wy∏àczeƒ szczegó∏owych opisanych w § 13 ust. 1 pkt.
3)-9) i ust. 2, SIGNAL IDUNA Polska nie ponosi odpowiedzialnoÊci za roszczenia:

1) powsta∏e wskutek umyÊlnego dzia∏ania,
2) z tytu∏u szkód powsta∏ych w zwiàzku z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej lub innej dzia∏alnoÊci zarobkowej,

wykonywania zawodu, pe∏nienia slu˝by, sprawowania urz´du, dzia∏alnoÊci w stowarzyszeniach lub innych
organizacjach,
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3) osób bliskich Ubezpieczonemu,
4) wnoszone pomi´dzy osobami, których odpowiedzialnoÊç cywilna obj´ta jest ochronà ubezpieczeniowà

na mocy tej samej umowy ubezpieczenia,
5) opiekunów lub pe∏nomocników osób nie posiadajàcych w ogóle lub posiadajàcych ograniczonà zdolnoÊç

do czynnoÊci prawnych, je˝eli roszczenie ma zwiàzek ze sprawowanà opiekà,
6) z tytu∏u szkód zwiàzanych z posiadaniem, u˝ytkowaniem lub prowadzeniem pojazdów mechanicznych

podlegajàcych obowiàzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnoÊci cywilnej,
7) powsta∏e wskutek, bàdê w nast´pstwie zara˝enia chorobami Bovine Spongiform Encephalopathy

(BSE), Scrapie, Transmissible Mink Encephalopathy (TME), Chronic Wasting (CWD), Creuztzfelda-Jacoba
(CJD), Gerstmanna-Strausslera-Scheinkera (GSS), Kuru, Fatal Familiar, Insomia (FFI),

8) powsta∏e w wyniku uszkodzenia kodu genetycznego,
9) spowodowane przez wirus HIV,

10) powsta∏e na skutek przeniesienia choroby zakaênej oraz szkód na mieniu powsta∏ych wskutek choroby
zwierzàt nale˝àcych do Ubezpieczajàcego lub przez niego sprzedanych w sytuacji, gdy wiedzia∏ on o ich
chorobie lub wiedzieç powinien,

11) z tytu∏u szkód, je˝eli ochrona ubezpieczeniowa nie zosta∏a rozszerzona - z tytu∏u szkód spowodowanych
w najmowanych cudzych lokalach lub budynkach mieszkalnych,

12) z tytu∏u szkód majàtkowych nie b´dàcych nast´pstwem szkód rzeczowych lub osobowych,
13) z tytu∏u grzywien i kar administracyjnych lub sàdowych oraz innych kar pieni´˝nych w tym równie˝ odszkodowaƒ

o charakterze karnym (exemplary & punitive damages).
14) powsta∏e w zwiàzku z posiadaniem mienia s∏u˝àcego do celów zarobkowych,
15) wynikajàce z posiadania zwierzàt,
16) wynikajàce z posiadania pszczó∏.

UBEZPIECZENIE HOME ASSISTANCE

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§ 33.

1. Przedmiotem ubezpieczenia sà koszty zwiàzane z udzieleniem przez SIGNAL IDUNA Polska - za poÊrednictwem
Centrum Alarmowego - pomocy HOME ASISTANCE w zakresie i na zasadach okreÊlonych w niniejszych OWU.

2. Koszty pomocy, o których mowa w ust. 1 pokrywane sà pod warunkiem wyst´powania odpowiedzialnoÊci
SIGNAL IDUNA Polska z tytu∏u ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeƒ losowych lub ubezpieczenia
mienia od kradzie˝y z w∏amaniem lub rozboju.

3. Ubezpieczenie obejmuje organizacj´ i pokrycie kosztów:
1) interwencji Êlusarza, hydraulika, elektryka lub innego specjalisty odpowiedniego ze wzgl´du na rodzaj szkody

zaistnia∏ej w miejscu ubezpieczenia, je˝eli istnieje realne ryzyko utraty lub dalszego uszkodzenia mienia,
2) dozoru mienia na maksymalny czas 72 godzin po zaistnia∏ym zdarzeniu szkodowym, je˝eli po zaistnieniu

szkody z powodu nieobecnoÊci Ubezpieczonego lub osób bliskich wspólnie z nim zamieszkujàcych w miejscu
ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia, zachodzi koniecznoÊç zabezpieczenia mienia w miejscu
ubezpieczenia przed jego utratà lub uszkodzeniem,

3) dojazdu, rezerwacji i pobytu w hotelu, w przypadku gdy rodzaj lub rozmiar szkody uniemo˝liwia zamieszkiwanie
w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym Ubezpieczonego i osób jemu bliskich - przez maksymalnie
3 doby hotelowe,

4) przejazdu powrotnego Ubezpieczonego lub osób bliskich z hotelu do miejsca zamieszkania, je˝eli transport
do hotelu by∏ organizowany przez przedstawiciela SIGNAL IDUNA Polska,

5) przejazdu Ubezpieczonego lub osób bliskich wspólnie z nim zamieszkujàcych w miejscu ubezpieczenia oraz
przewozu ich baga˝u podr´cznego do wyznaczonej przez niego osoby mieszkajàcej na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej (bilet kolejowy pierwszej klasy na pociàg pospieszny lub bilet autobusowy) oraz póêniejszego
powrotu do miejsca zamieszkania, je˝eli transport lub przesy∏ka by∏y organizowane przez przedstawiciela
SIGNAL IDUNA Polska.

6) pomocy domowej - po zakoƒczeniu hospitalizacji Ubezpieczajàcego lub osoby bliskiej, spowodowanej
nieszcz´Êliwym wypadkiem i trwajàcej co najmniej 7 dni, gdy istnieje medycznie uzasadniona i stwierdzona
przez lekarza koniecznoÊç pomocy w miejscu zamieszkania.

Suma ubezpieczenia, limity odpowiedzialnoÊci

§ 34.

1. SIGNAL IDUNA Polska ponosi odpowiedzialnoÊç w ramach ubezpieczenia HOME ASSISTANCE do wysokoÊci
nast´pujàcych limitów:
1) dla kosztów interwencji specjalisty, okreÊlonych w § 33 ust. 3 pkt. 1) - nie wi´cej ni˝ 500 z∏otych,
2) dla kosztów poniesionych na transport, rezerwacj´ i pobyt w hotelu, okreÊlonych w § 33 ust. 3 pkt. 3)

i 4) - nie wi´cej ni˝ 300 z∏otych na osob´,
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3) dla kosztów poniesionych na pomoc domowà, okreÊlonych w § 33 ust. 3 pkt. 6) - nie d∏u˝ej ni˝ 5 dni i nie
wi´cej ni˝ 250 z∏otych ∏àcznie.

2. Po spe∏nieniu Êwiadczenia z zakresu ASSISTANCE, suma ubezpieczenia dla danego rodzaju Êwiadczenia
ulega zmniejszeniu o kwot´ stanowiàcà równowartoÊç kosztów, jakie ponios∏a SIGNAL IDUNA Polska,
a˝ do ca∏kowitego jej wyczerpania.

Wy∏àczenia szczegó∏owe

§ 35.

Z zachowaniem wy∏àczeƒ ogólnych opisanych w § 4 oraz wy∏àczeƒ szczegó∏owych opisanych w § 13, SIGNAL
IDUNA Polska w ramach ubezpieczenia ASSISTANCE nie ponosi odpowiedzialnoÊci za koszty:

1) poniesione przez Ubezpieczonego samodzielnie, bez uprzedniego uzyskania zgody Centrum Alarmowego,
nawet je˝eli sà one obj´te zakresem ubezpieczenia, a ich wysokoÊç mieÊci si´ w granicach sumy ubezpieczenia,

2) pomocy organizacji i konserwacji mienia oraz koszty zwiàzane z zak∏óceniem lub zaprzestaniem funkcjonowania
urzàdzeƒ wodno-kanalizacyjnych,

3) powsta∏e podczas lub przy okazji organizacji Êwiadczeƒ, o których mowa w § 33 ust. 3.

ROZDZIA¸ III

UMOWA UBEZPIECZENIA

Zawarcie umowy ubezpieczenia i czas jej trwania

§ 36.

1. Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na podstawie wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, sporzàdzonego
w formie pisemnej.

2. Wniosek powinien zawieraç co najmniej nast´pujàce dane:
1) nazw´ i adres Ubezpieczajàcego,
2) miejsce ubezpieczenia,
3) przedmiot ubezpieczenia,
4) zakres ubezpieczenia,
5) sum´ ubezpieczenia,
6) okres ubezpieczenia,
7) liczb´ i wielkoÊç szkód w okresie ostatnich czterech lat,
8) informacje o istniejàcych zabezpieczeniach przeciwpo˝arowych i przeciwkradzie˝owych.

3. SIGNAL IDUNA Polska mo˝e uzale˝niç zawarcie umowy Ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych informacji
zwiàzanych z umowà lub od indywidualnej oceny ryzyka dokonanej przez upowa˝nionego przez siebie
przedstawiciela lub inny podmiot wyspecjalizowany w zakresie oceny ryzyka.

4. Je˝eli na podstawie wniosku, z∏o˝onego dokumentu lub oÊwiadczenia Ubezpieczajàcy uzyska∏ nienale˝nà obni˝k´
sk∏adki, SIGNAL IDUNA Polska przys∏uguje prawo ˝àdania dop∏aty sk∏adki wraz z odsetkami lub wypowiedzenia
umowy.

5. Umow´ uwa˝a si´ za zawartà z chwilà dor´czenia Ubezpieczajàcemu dokumentu ubezpieczenia (wniosku-polisy).

§ 37.

1. Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na okres jednego roku, chyba ˝e strony umówià si´ inaczej.

2. Za poczàtek okresu ubezpieczenia uwa˝a si´ dat´ uzgodnionà przez strony umowy.

3. Je˝eli nie umówiono si´ inaczej, odpowiedzialnoÊç SIGNAL IDUNA Polska rozpoczyna si´ od dnia nast´pujàcego
po zawarciu umowy, nie wczeÊniej jednak ni˝ od dnia nast´pnego po zap∏aceniu sk∏adki lub jej pierwszej raty.

4. Je˝eli SIGNAL IDIUNA Polska ponosi odpowiedzialnoÊç jeszcze przed zap∏aceniem sk∏adki lub jej pierwszej raty,
a sk∏adka lub jej pierwsza rata nie zosta∏a zap∏acona w terminie, SIGNAL IDUNA Polska mo˝e wypowiedzieç
umow´ ze skutkiem natychmiastowym i ˝àdaç zap∏aty sk∏adki za okres, przez który ponosi∏ odpowiedzialnoÊç.
W braku wypowiedzenia umowy wygasa ona z koƒcem okresu, za który przypada∏a niezap∏acona sk∏adka.

5. W razie op∏acenia sk∏adki w ratach, niezap∏acenie kolejnej raty sk∏adki w wyznaczonym terminie powoduje ustanie
odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska, pod warunkiem, i˝ SIGNAL IDUNA Polska po up∏ywie terminu p∏atnoÊci
sk∏adki wezwa∏a Ubezpieczajàcego do zap∏aty zaleg∏ej sk∏adki z zagro˝eniem, ˝e brak zap∏aty w terminie
7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialnoÊci.

§ 38.

1. Je˝eli umow´ zawarto na okres d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy Ubezpieczajàcy ma prawo odstàpienia od umowy
ubezpieczenia w ciàgu 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczajàcy jest przedsi´biorcà w terminie 7 dni, od daty
zawarcia umowy lub zmiany jej warunków. Odstàpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczajàcego od obowiàzku
zap∏aty sk∏adki za okres, w którym SIGNAL IDUNA Polska udziela∏a ochrony ubezpieczeniowej.
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2. Ka˝da ze stron mo˝e wypowiedzieç umow´ ubezpieczenia w ciàgu 30 dni od dnia wyp∏aty odszkodowania
lub dor´czenia Ubezpieczajàcemu decyzji o odmowie wyp∏aty, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia,
przy czym wypowiedzenie dokonane przez Ubezpieczyciela mo˝e byç dokonane tylko z wa˝nych przyczyn
wskazanych w przepisach powszechnie obowiàzujàcych, umowie ubezpieczenia, bàdê niniejszych ogólnych
warunkach ubezpieczenia. Wypowiedzenie jest wa˝ne tylko w przypadku, gdy zostanie dor´czone drugiej stronie
w ciàgu 30 dni od dnia wyp∏aty odszkodowania lub dor´czenia Ubezpieczajàcemu decyzji o odmowie wyp∏aty
odszkodowania. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczajàcego od obowiàzku zap∏aty
sk∏adki za okres, w którym SIGNAL IDUNA Polska udziela∏a ochrony ubezpieczeniowej.

3. W razie ujawnienia okolicznoÊci, która pociàga za sobà istotnà zmian´ prawdopodobieƒstwa wypadku, ka˝da
ze stron mo˝e za˝àdaç odpowiedniej zmiany wysokoÊci sk∏adki, poczynajàc od chwili, w której zasz∏a okolicznoÊç,
nie wczeÊniej jednak ni˝ od poczàtku bie˝àcego okresu ubezpieczenia. W razie zg∏oszenia takiego ˝àdania druga
strona mo˝e w terminie 14 wypowiedzieç umow´ ze skutkiem natychmiastowym.

4. Ochrona Ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA Polska wygasa z chwilà:
1) zakoƒczenia okresu ubezpieczenia,
2) odstàpienia od umowy ubezpieczenia lub jej rozwiàzania,
3) wyczerpania si´ wszystkich sum ubezpieczenia, chyba ˝e nastàpi ich podwy˝szenie (doubezpieczenie), o którym

mowa w §39 ust. 4,

5. Umowa przelewu (cesja) wierzytelnoÊci ubezpieczeniowej wymaga uprzedniej, wyra˝onej na dokumencie
ubezpieczenia, zgody SIGNAL IDUNA Polska.

Sk∏adka ubezpieczeniowa

§ 39.

1. WysokoÊç sk∏adki ubezpieczeniowej ustalana jest na podstawie taryfy stawek obowiàzujàcej w dniu zawarcia
umowy ubezpieczenia lub w szczególnych przypadkach - na podstawie indywidualnej oceny ryzyka.

2. Sk∏adka ubezpieczeniowa jest ustalana na podstawie oceny ryzyka, z uwzgl´dnieniem zadeklarowanej przez
Ubezpieczajàcego sumy ubezpieczenia/gwarancyjnej, wybranego zakresu ubezpieczenia oraz konstrukcji
budynku/ budowli.

3. Sk∏adka minimalna z umowy za roczny okres ubezpieczenia, niezale˝nie od iloÊci wykupionych ryzyk, sumy
ubezpieczenia/ gwarancyjnej oraz zastosowanych zni˝ek wynosi 70 z∏.

4. W przypadku doubezpieczenia, sk∏adk´ nale˝nà oblicza si´ proporcjonalnie do czasu trwania ochrony, dzielàc
sk∏adk´ rocznà przez 365 i mno˝àc przez liczb´ dni faktycznej ochrony.

5. Ubezpieczajàcy op∏aca sk∏adk´ za roczny okres ubezpieczenia - zgodnie z zasadami ustalonymi w umowie
ubezpieczenia - jednorazowo lub w ratach (pó∏rocznych lub kwartalnych), wyliczonych zgodnie z taryfà sk∏adek
obowiàzujàcà w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.

6. W przypadku roz∏o˝enia p∏atnoÊci sk∏adki na raty stosuje si´ zwy˝k´ sk∏adki w wartoÊci okreÊlonej w taryfie.
7. Sk∏adk´ uwa˝a si´ za op∏aconà w dniu dokonania zlecenia przelewu lub z∏o˝enia polecenia zap∏aty w banku

lub w urz´dzie pocztowym na wskazany rachunek bankowy SIGNAL IDUNA Polska, przy czym warunkiem uznania
sk∏adki za op∏aconà jest wp∏yw pe∏nej kwoty sk∏adki lub raty sk∏adki na rachunek SIGNAL IDUNA Polska.

8. W przypadku wygaÊni´cia stosunku ubezpieczenia przed up∏ywem okresu na jaki zosta∏a zawarta umowa,
ubezpieczajàcemu przys∏uguje zwrot sk∏adki za okres niewykorzystanej ochrony.

Prawa i obowiàzki stron umowy

A. Obowiàzki SIGNAL IDUNA Polska

§ 40.

SIGNAL IDUNA Polska jest obowiàzana:
1) dor´czyç Ubezpieczajàcemu tekst OWU przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
2) wydaç Ubezpieczajàcemu polis´ lub inny dokument potwierdzajàcy zawarcie umowy ubezpieczenia,
3) udzieliç Ubezpieczajàcemu informacji o sposobie i trybie rozpatrywania skarg i za˝aleƒ oraz o organie w∏aÊciwym

do ich rozpatrzenia,
4) przedstawiç Ubezpieczajàcemu, w formie pisemnej, ró˝nice mi´dzy postanowieniami umowy, a OWU,
5) je˝eli dokument ubezpieczenia zawiera postanowienia, które odbiegajà na niekorzyÊç Ubezpieczajàcego

od treÊci z∏o˝onej przez niego oferty lub od OWU, SIGNAL IDUNA Polska obowiàzana jest zwróciç
Ubezpieczajàcemu na to uwag´ na piÊmie przy dor´czaniu tego dokumentu oraz wyznaczyç Ubezpieczajàcemu
co najmniej siedmiodniowy termin do zg∏oszenia sprzeciwu,

6) zwróciç Ubezpieczajàcemu, w granicach sumy ubezpieczenia, poniesione koszty wynik∏e z zastosowania
Êrodków w celu zmniejszenia szkody w ubezpieczonym mieniu oraz w celu zabezpieczenia bezpoÊrednio
zagro˝onego mienia przed szkodà, je˝eli Êrodki te by∏y celowe, chocia˝by okaza∏y si´ bezskuteczne,

7) powiadomiç Ubezpieczajàcego i Ubezpieczonego pisemnie bàdê drogà elektronicznà o otrzymaniu zawiadomienia
o zajÊciu zdarzenia losowego obj´tego ochronà ubezpieczeniowà, w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego



OW_DOM 11/5/09 11:48 AM Page 20 

C M Y CM MY CY CMY K

20 Ogólne Warunki Ubezpieczenia budynków, lokali mieszkalnych i ruchomoÊci domowych PAKIET DOM

zawiadomienia a tak˝e poinformowaç Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy
ubezpieczenia o dokumentach potrzebnych do ustalenia odszkodowania,

8) udost´pniç Ubezpieczajàcemu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia akta szkodowe
i umo˝liwiç im sporzàdzenie kopii dokumentów,

9) udost´pniç na ˝àdanie Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego, Uprawnionego z umowy ubezpieczenia lub
poszkodowanego posiadane informacje zwiàzane ze zdarzeniem b´dàcym podstawà ustalenia odpowiedzialnoÊci
oraz wysokoÊci odszkodowania.

B. Obowiàzki Ubezpieczajàcego

§ 41.

1. Przed zawarciem umowy Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest udzieliç SIGNAL IDUNA Polska odpowiedzi na pytania
zamieszczone we wniosku, formularzu lub skierowane do niego w innych pismach oraz podaç wszystkie znane
mu okolicznoÊci, istotne dla oceny ryzyka i ustalenia wysokoÊci sk∏adki, o które to by∏ zapytywany we wniosku,
formularzu, lub które zosta∏y do niego skierowane w innych pismach.

2. Je˝eli Ubezpieczajàcy z winy umyÊlnej zatai∏ lub poda∏ we wniosku ubezpieczeniowym informacje niezgodne
z prawdà, SIGNAL IDUNA Polska nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody wynikajàce z tych okolicznoÊci.

3. W okresie ubezpieczenia Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany zg∏aszaç Ubezpieczycielowi zmiany okolicznoÊci,
o które zapytywa∏ w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach, niezw∏ocznie po
otrzymaniu o nich wiadomoÊci, zw∏aszcza w przypadku gdy nastàpi zmiana okolicznoÊci dotyczàcych poni˝szych
kwestii:
a) budynek lub lokal zostanie przebudowany lub poddany innym robotom budowlanym lub je˝eli znaczna jego

cz´Êç nie b´dzie u˝ywana,
b) w ubezpieczonym budynku lub lokalu podj´ta zosta∏a dzia∏alnoÊç gospodarcza lub zmieniony jej rodzaj.

4. Je˝eli Ubezpieczajàcy z winy umyÊlnej zatai∏ fakt zwi´kszenia ryzyka, o którym mowa w ust. 3, SIGNAL IDUNA
Polska nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody wynikajàce z tych okolicznoÊci.

5. Ubezpieczajàcy ma obowiàzek poinformowania Ubezpieczonego, i˝ zawar∏ umow´ ubezpieczenia na jego
rachunek.

6. W razie ujawnienia okolicznoÊci, która pociàga za sobà istotnà zmian´ okolicznoÊci wypadku, ka˝da ze stron mo˝e
˝àdaç zmiany wysokoÊci sk∏adki poczynajàc od chwili, w której zasz∏a ta okolicznoÊç, nie wczeÊniej jednak
ni˝ od poczàtku bie˝àcego okresu ubezpieczenia. W razie zg∏oszenia takiego ˝àdania druga strona mo˝e w terminie
14 dni wypowiedzieç umow´ ze skutkiem natychmiastowym.

7. Wrazie nabycia nowego mienia, Ubezpieczajàcy ma obowiàzek zg∏oszenia tego mienia w celu ubezpieczenia
do SIGNAL IDUNA Polska w terminie 30 dni od daty jego nabycia, a mienie do up∏ywu tego terminu jest obj´te
ochronà ubezpieczeniowà.

§ 42.

1. W okresie ubezpieczenia Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany:
1) zabezpieczaç ubezpieczony budynek lub lokal przed swobodnym dost´pem osób trzecich zgodnie

z wymogami okreÊlonymi w §15 ust. 1 niniejszych OWU,
2) przestrzegaç wszelkich przepisów dotyczàcych przedmiotu ubezpieczenia, a w szczególnoÊci przepisów

prawa budowlanego, ochrony przeciwpo˝arowej, zasad i norm dotyczàcych budowy i eksploatacji
urzàdzeƒ technicznych, eksploatacji budynków, budowli, maszyn i urzàdzeƒ, jak równie˝ utrzymywaç
przedmiot ubezpieczenia w nale˝ytym stanie technicznym,

3) niezw∏ocznie powiadomiç SIGNAL IDUNA Polska na piÊmie o wzroÊcie wartoÊci ubezpieczonego mienia
o ponad 20%,

4) nie pozostawiaç budynku lub lokalu niezamieszkanego bez przerwy przez okres d∏u˝szy ni˝ 45 dni; w razie
d∏u˝szej nieobecnoÊci Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany do uzgodnienia z SIGNAL IDUNA Polska warunków
opieki nad budynkiem lub lokalem,

5) utrzymywaç w pomieszczeniach temperatur´ uniemo˝liwiajàcà zamarzanie instalacji wodnych lub zamknàç
zawory i usunàç wod´ z instalacji,

6) utrzymywaç budynek lub lokal w nale˝ytym stanie technicznym, przez co rozumiane jest bezzw∏oczne
likwidowanie awarii lub uszkodzeƒ; dotyczy to zw∏aszcza dachów oraz instalacji doprowadzajàcej i odprowadzajàcej
wod´.

7) informowaç SIGNAL IDUNA Polska o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby firmy.

2. Je˝eli Ubezpieczajàcy z powodu winy umyÊlnej lub ra˝àcego niedbalstwa nie dope∏ni∏ któregokolwiek z obowiàzków
o których mowa w ust. 1, SIGNAL IDUNA Polska mo˝e odpowiednio zmniejszyç Êwiadczenie, je˝eli naruszenie
przyczyni∏o si´ do zwi´kszenia szkody lub uniemo˝liwi∏o ustalenie okolicznoÊci i skutków zdarzenia ubezpieczeniowego.
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ROZDZIA¸ IV

USTALENIE ROZMIARU SZKODY, WYSOKOÂCI ODSZKODOWANIA

Zasady ustalania wysokoÊci szkody i odszkodowania dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia

§ 43.

1. WysokoÊç szkody dla poszczególnych kategorii ubezpieczonego mienia okreÊla si´ w granicach zadeklarowanych
przez Ubezpieczajàcego sum ubezpieczenia i przyj´tych przez SIGNAL IDUNA Polska limitów odpowiedzialnoÊci,
na podstawie ich wartoÊci z dnia ustalenia odszkodowania:
1) dla budynków mieszkalnych, domów letniskowych oraz stanowiàcych ich cz´Êci sk∏adowe pomieszczeƒ

przynale˝nych lub budowli i obiektów ma∏ej architektury:
a) wed∏ug zadeklarowanej wartoÊci odtworzeniowej (nowej), jako koszty naprawy, odbudowy lub remontu

uszkodzonego lub zniszczonego obiektu z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju
zastosowanych materia∏ów wraz z nak∏adami na roboty wykoƒczeniowe; za koszt odbudowy przyjmuje si´
koszt wykonania robót budowlanych i instalacyjnych z uwzgl´dnieniem nak∏adów na opracowanie
dokumentacji projektowej i nadzoru nad budowà. Koszty te, muszà byç wyliczone zgodnie z obowiàzujàcymi
zasadami kalkulacji ustalania cen dla robót budowlanych z uwzgl´dnieniem Êrednich cen rynkowych us∏ug
i materia∏ów obowiàzujàcych na danym terenie. Koszty te powinny byç udokumentowane rachunkiem
wykonawcy wraz ze szczegó∏owà specyfikà wykonanych prac lub szczegó∏owà kalkulacjà w∏asnà bez
naliczonego narzutu zysku,

b) wed∏ug zadeklarowanej wartoÊci rzeczywistej - wartoÊci odtworzeniowej (nowej) pomniejszonej o stopieƒ
technicznego zu˝ycia.

2) dla domu w budowie - wed∏ug ogólnej wartoÊci robót budowlanych i instalacyjnych (wodno-kanalizacyjnych,
grzewczych i elektrycznych) planowanych do wykonania w okresie ubezpieczenia; koszty te wyliczone
muszà byç zgodne z obowiàzujàcymi zasadami kalkulacji i ustalania cen dla robót budowlanych;
koszty te powinny byç udokumentowane rachunkiem wykonawcy wraz ze szczegó∏owà specyfikà wykonanych
prac, rachunkami zakupu materia∏ów, surowców i pó∏fabrykatów lub szczegó∏owà kalkulacjà w∏asnà
bez naliczonego narzutu zysku,

3) dla lokali mieszkalnych (mieszkaƒ) - wed∏ug wartoÊci rynkowej, jako koszt zakupu, odtworzenia, odbudowy
lub w przypadku szkody cz´Êciowej nie wyczerpujàcej sumy ubezpieczenia - jako koszty odbudowy,
remontu w tym samym miejscu, z zastosowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, technologii
i materia∏ów, bez ulepszeƒ udokumentowane rachunkiem wykonawcy wraz ze szczegó∏owà specyfikà wykonanych
prac lub szczegó∏owà kalkulacjà w∏asnà bez naliczonego narzutu zysku,

4) dla sta∏ych elementów wyposa˝enia oraz ruchomoÊci domowych:
a) wed∏ug zadeklarowanej wartoÊci odtworzeniowej (nowej), jako koszt naprawy lub koszt zakupu lub koszt

wytworzenia nowego przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju, tej samej (lub zbli˝onej) marki przy
uwzgl´dnieniu Êrednich cen rynkowych obowiàzujàcych na danym terenie z uwzgl´dnieniem kosztów
monta˝u i transportu. Koszty te powinny byç potwierdzone rachunkiem nabycia lub rachunkiem wykonawcy
ze szczegó∏owà specyfikà kosztów lub szczegó∏owà kalkulacjà w∏asnà bez naliczonego narzutu zysku,

b) wed∏ug zadeklarowanej wartoÊci rzeczywistej - wartoÊci odtworzeniowej (nowej) pomniejszonej o stopieƒ
technicznego zu˝ycia.

5) dla mienia specjalnego - wed∏ug wyceny dokonanej przez rzeczoznawc´ lub wed∏ug wartoÊci odpowiadajàcej
cenie ich zakupu, o ile Ubezpieczajàcy przedstawi∏ rachunki za zakup mienia przed zawarciem umowy
ubezpieczenia,

6) dla gotówki - wed∏ug wartoÊci nominalnej; dla zagranicznych znaków pieni´˝nych jest to równowartoÊç
w z∏otych wed∏ug Êredniego kursu NBP z dnia ustalenia wysokoÊci odszkodowania,

7) dla szyb i przedmiotów szklanych - jako koszt naprawy lub zakupu wraz z kosztami zabezpieczenia oraz
kosztami transportu i monta˝u st∏uczonych lub uszkodzonych przedmiotów.

2. Dla potrzeb okreÊlenia górnej granicy odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska, wszystkie szkody b´dàce wynikiem
tego samego zdarzenia, bezpoÊrednio powodujàcego szkod´, uwa˝a si´ za powsta∏e w wyniku jednego zdarzenia.

3. WysokoÊç szkody zmniejsza si´ o wartoÊç pozosta∏oÊci, które mogà byç wykorzystane do dalszego u˝ytku, przeróbki
lub sprzeda˝y.

4. Je˝eli Ubezpieczony jest wspó∏w∏aÊcicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
albo jest jednà z osób, którym przys∏uguje spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe prawo do lokalu mieszkalnego, odszkodowanie
mo˝e byç wyp∏acone Ubezpieczonemu, za uprzednià pisemnà zgodà wszystkich osób, na rzecz których umowa
ubezpieczenia zosta∏a zawarta.

5. W przypadku szkody polegajàcej na naruszeniu elementów konstrukcyjnych budynku, w którym znajduje si´
ubezpieczony lokal mieszkalny, zajmowany na podstawie spó∏dzielczego w∏asnoÊciowego prawa do lokalu
mieszkalnego, w takim stopniu, ˝e niemo˝liwe jest dalsze zamieszkiwanie w tym lokalu lub budynku z powodu
jego ca∏kowitego zniszczenia lub dlatego, ˝e zagra˝a to ˝yciu i zdrowiu lokatorów, odszkodowanie wyp∏aca si´
do wysokoÊci sumy ubezpieczenia ustalonej dla tego lokalu.
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  6. Ubezpieczony winien przedstawiç SIGNAL IDUNA Polska wykaz utraconych bàdê zniszczonych przedmiotów
ubezpieczenia oraz inne dokumenty uzasadniajàce wysokoÊç roszczenia. W przypadku braku dokumentów
potwierdzajàcych wartoÊç utraconego mienia przyjmuje si´ najni˝szà wartoÊç zakupu przedmiotu o podobnych
lub najbardziej zbli˝onych parametrach.

  7. WysokoÊç odszkodowania ustalona wed∏ug kosztów naprawy nie mo˝e przekroczyç wartoÊci przedmiotu
okreÊlonego w umowie ubezpieczenia.

  8. Koszt naprawy winien byç udokumentowany rachunkiem przed∏o˝onym do SIGNAL IDUNA Polska w terminie
3 miesi´cy od dnia zaistnienia szkody, w przeciwnym wypadku roszczenia zostanà zaspokojone kosztorysowym
wyliczeniem wysokoÊci odszkodowania. Rachunki naprawy powinny zawieraç wyszczególnienie zakresu uszkodzeƒ
przyj´tych w protokole szkody. Przed∏o˝ony przez Ubezpieczonego lub poszkodowanego rachunek ka˝dorazowo
podlega weryfikacji przez SIGNAL IDUNA Polska co do zakresu naprawy oraz cen rynkowych stosowanych
w regionie, na którym powsta∏a szkoda.

  9. W przypadku kosztorysowego rozliczenia szkody, przedstawiona przez poszkodowanego kalkulacja kosztów
naprawy podlega weryfikacji, do wysokoÊci kosztów naprawy wyliczonych zgodnie z zasadami stosowanymi
w budownictwie. W przypadku braku dokumentacji okreÊlonej w ust. 8 przy ustalaniu wysokoÊci odszkodowania
nale˝y uwzgl´dniç Êrednie ceny rynkowe us∏ug i materia∏ów obowiàzujàcych na danym terenie, potwierdzone
rachunkiem wykonawcy i kosztorysem.

10. WysokoÊç szkody ustala si´ wed∏ug cen z dnia ustalenia odszkodowania.

11. Przy ustalaniu wysokoÊci szkody nie uwzgl´dnia si´:
1) wartoÊci naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej lub pamiàtkowej,
2) kosztów wynikajàcych z braku cz´Êci zamiennych lub materia∏ów potrzebnych do przywrócenia stanu

istniejàcego przed szkodà,
3) kosztów innowacji i ulepszeƒ,
4) podatku od towarów i us∏ug podlegajàcego odliczeniu zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami, chyba

˝e suma ubezpieczenia zosta∏a ustalona w wysokoÊci uwzgl´dniajàcej podatek od towarów i us∏ug,
wtedy wysokoÊç szkody b´dzie uwzgl´dniaç ten podatek, natomiast jeÊli suma ubezpieczenia zosta∏a ustalona
w wysokoÊci nie obejmujàcej podatku od towarów i us∏ug, wysokoÊç szkody tak˝e nie b´dzie go uwzgl´dnia∏a.

12. W przypadku utraty lub uszkodzenia jakiegokolwiek przedmiotu (jakichkolwiek przedmiotów) stanowiàcego
(stanowiàcych) par´ lub zestaw, odpowiedzialnoÊç SIGNAL IDUNA Polska b´dzie ograniczona wy∏àcznie
do takich elementów (cz´Êci) pary lub zestawu, które zosta∏y utracone lub uszkodzone, niezale˝nie od tego jakà
wartoÊç posiada dany przedmiot jako para lub zestaw. Niezale˝nie od powy˝szego odpowiedzialnoÊç SIGNAL
IDUNA Polska nie b´dzie wi´ksza od proporcji, jakà stanowià utracone lub uszkodzone elementy (cz´Êci)
do wartoÊci takiej pary lub zestawu.

13. SIGNAL IDUNA Polska nie ponosi odpowiedzialnoÊci za brak cz´Êci zamiennych i materia∏ów niezb´dnych
do odtworzenia mienia do stanu sprzed szkody. WysokoÊç szkody w przypadku, gdy nie ma mo˝liwoÊci dokonania
naprawy uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia ustala si´ procentowo w stosunku do stopnia uszkodzenia,
tj. wartoÊç mienia pomniejszona zostaje o pozosta∏oÊç po szkodzie. Postanowienia zdania poprzedzajàcego
nie stosuje si´ do sytuacji, kiedy zniszczenia przekraczajà 60% wartoÊci mienia dotkni´tego szkodà.

14. Przy wyp∏acie odszkodowania zastosowanie ma:
1) franszyza integralna w wysokoÊci 100 z∏otych w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej

w ˝yciu prywatnym za szkody rzeczowe na terenie RP,
2) franszyza redukcyjna w wysokoÊci 300 z∏otych w ubezpieczeniu odpowiedzialnoÊci cywilnej najemcy,
3) franszyza redukcyjna w wysokoÊci 1.000 z∏otych w ubezpieczeniu odpowiedzialnoÊci cywilnej w ˝yciu

prywatnym za szkody rzeczowe poza granicami RP,
4) franszyza redukcyjna w wysokoÊci 1.000 z∏otych w ubezpieczeniu domu w budowie,
5) franszyza redukcyjna w wysokoÊci 300 z∏otych w ubezpieczeniu nagrobków i grobowców,
6) franszyza redukcyjna w wysokoÊci 100 z∏otych w pozosta∏ych ryzykach.

15. SIGNAL IDUNA Polska wyp∏aca odszkodowanie z tytu∏u odpowiedzialnoÊci cywilnej w ˝yciu prywatnym
Ubezpieczonego lub osób bliskich na podstawie uznania, ugody lub prawomocnego orzeczenia sàdowego.
Bez uprzedniej zgody SIGNAL IDUNA Polska, Ubezpieczony ani osoby bliskie nie sà uprawnieni do uznania
lub zaspokojenia roszczenia ani te˝ do zawarcia ugody z osobà poszkodowanà. W przypadku naruszenia
powy˝szego postanowienia, SIGNAL IDUNA Polska jest zwolnione z obowiàzku Êwiadczenia, chyba ˝e z uwagi
na okolicznoÊci sprawy, nie mo˝na by∏o postàpiç inaczej.

16. Po wyp∏acie odszkodowania suma ubezpieczenia/gwarancyjna okreÊlona w umowie ubezpieczenia dla danej
kategorii mienia/ryzyka obj´tego ubezpieczeniem ulega obni˝eniu o wyp∏aconà kwot´, przy czym wyp∏ata
odszkodowaƒ o ∏àcznej wartoÊci równej sumie ubezpieczenia danej kategorii mienia/ryzyka obj´tego ubezpieczeniem
powoduje zakoƒczenie odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska w stosunku do tej kategorii mienia/ryzyka,
chyba ˝e nastàpi podwy˝szenie sumy ubezpieczenia (doubezpieczenie), o którym mowa w § 39 ust. 4.

17. Je˝eli po zawarciu umowy wartoÊç ubezpieczonego mienia uleg∏a zmniejszeniu, Ubezpieczajàcy mo˝e ˝àdaç
odpowiedniego zmniejszenia sumy ubezpieczenia.
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18. Zmniejszenie sumy ubezpieczenia pociàga za sobà odpowiednie zmniejszenie sk∏adki poczàwszy od dnia
pierwszego tego miesiàca, w którym Ubezpieczajàcy za˝àda∏ zmniejszenia sumy ubezpieczenia.

19. W przypadku wystàpienia szkody w mieniu, którego stopieƒ zu˝ycia technicznego lub technologicznego przekracza
50% na dzieƒ wystàpienia zdarzenia szkodowego, odszkodowanie ustala si´ wed∏ug wartoÊci rzeczywistej.

§ 44.

1. W przypadku, gdy w dniu wystàpienia szkody zadeklarowana przez Ubezpieczajàcego suma ubezpieczenia
poszczególnych kategorii mienia by∏a ni˝sza od ich wartoÊci, to SIGNAL IDUNA Polska ustali odszkodowanie
w takiej proporcji do wysokoÊci ca∏ej szkody, w jakiej zadeklarowana suma ubezpieczenia pozostaje do wartoÊci
mienia w dniu powstania szkody. Zasada proporcji jest stosowana, je˝eli niedoubezpieczenie przekracza 20%
zadeklarowanej sumy ubezpieczenia. PoprawnoÊç zadeklarowanych sum ubezpieczenia jest weryfikowana
dla poszczególnych kategorii ubezpieczonego mienia oddzielnie.

2. Wspomnianej w ust. 2 zasady proporcji nie stosuje si´ w odniesieniu do ubezpieczenia w systemie na pierwsze
ryzyko oraz kosztów wymienionych w § 8 ust. 2.

ROZDZIA¸ V

POST¢POWANIE W SPRAWIE ROSZCZE¡ UBEZPIECZENIOWYCH

Post´powanie po zajÊciu zdarzenia ubezpieczeniowego

§ 45.

1. W przypadku powstania zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do:
1) niezw∏ocznego powiadomienia SIGNAL IDUNA Polska o zajÊciu zdarzenia ubezpieczeniowego, nie póêniej

jednak ni˝ w terminie 3 dni roboczych od powzi´cia wiadomoÊci o jego zajÊciu,
2) umo˝liwienia osobom upowa˝nionym przez SIGNAL IDUNA Polska dokonania ustalenia okolicznoÊci powstania

szkody, wyceny rozmiaru szkody i zasadnoÊci roszczenia oraz udzielenia w tym celu wszelkiej pomocy
i wyjaÊnieƒ.

2. W przypadku powstania zdarzenia ubezpieczeniowego powodujàcego szkod´ w mieniu, Ubezpieczajàcy
obowiàzany jest do:
1) u˝ycia dost´pnych mu Êrodków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobie˝enia szkodzie

lub zmniejszenia jej rozmiarów, uwzgl´dniajàc przy tym zalecenia SIGNAL IDUNA Polska, o ile zezwalajà
na to okolicznoÊci,

2) podj´cia aktywnej wspó∏pracy z SIGNAL IDUNA Polska w celu wyjaÊnienia wszelkich okolicznoÊci powstania
szkody i ustalenia jej rozmiaru,

3) niezw∏ocznego powiadomienia policji w przypadku uzasadnionego podejrzenia pope∏nienia przest´pstwa
i uzyskania pisemnego potwierdzenia tego faktu z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów,

4) niezw∏ocznego powiadomienia administracji budynku o ka˝dym przypadku zalania,
5) niedokonywania i niedopuszczania do dokonania ˝adnych zmian w przedmiocie ubezpieczenia przed

przeprowadzeniem ogl´dzin przez osob´ upowa˝nionà przez SIGNAL IDUNA Polska, chyba ˝e:
a) narusza to interes publiczny,
b) zmiana taka jest niezb´dna w celu zabezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia po szkodzie lub zmniejszenia

jej rozmiarów,
c) ogl´dziny miejsca i przedmiotu szkody nie zosta∏y przeprowadzone przez SIGNAL IDUNA Polska w terminie

7 dni od daty powiadomienia o szkodzie,
6) niezw∏ocznego zastrze˝enia zaginionych dokumentów finansowych,
7) jeÊli przedmiotem roszczenia jest dom w budowie Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest przedstawiç do wglàdu

SIGNAL IDUNA Polska pozwolenie na budow´, dziennik budowy, kosztorys, o ile Ubezpieczajàcy jest
w jego posiadaniu, ewentualne protoko∏y odbiorów cz´Êciowych i koƒcowych, rachunki zakupu materia∏ów,
surowców i pó∏fabrykatów oraz inne dokumenty uzasadniajàce roszczenie, w terminie 7 dni od powiadomienia
SIGNAL IDUNA Polska o powstaniu szkody,

8) przed∏o˝enia SIGNAL IDUNA Polska nie póêniej ni˝ w ciàgu 14 dni od daty zg∏oszenia szkody wykazu
uszkodzonych, zniszczonych lub utraconych rzeczy wraz ze sporzàdzonym na w∏asny koszt rachunkiem
poniesionych strat.

3. SIGNAL IDUNA Polska zastrzega sobie prawo weryfikacji wszelkich dokumentów sk∏adanych przez Ubezpieczajàcego
i dotyczàcych zaistnia∏ego zdarzenia ubezpieczeniowego.

4. W przypadku zaistnienia zdarzenia obj´tego ubezpieczeniem HOME ASSISTANCE, Ubezpieczony powinien
niezw∏ocznie, przed podj´ciem jakichkolwiek dzia∏aƒ we w∏asnym zakresie, skontaktowaç si´ z Centrum Alarmowym
czynnym ca∏à dob´ podajàc:
1) imi´ i nazwisko,
2) numer polisy,
3) adres zamieszkania (miejscowoÊç, ulic´, numer domu i mieszkania),
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4) numer telefoniczny, pod którym Centrum Alarmowe mo˝e skontaktowaç si´ z Ubezpieczonym i osobami
wyznaczonymi,

5) krótki opis zdarzenia oraz rodzaj potrzebnej pomocy,
6) wszelkie inne informacje, o które zostanie poproszony, niezb´dne do realizacji us∏ug HOME ASSISTANCE.

§ 46.

1. SIGNAL IDUNA Polska ma prawo do wyznaczenia na w∏asny koszt niezale˝nego eksperta w celu okreÊlenia
przyczyny, rozmiaru szkody, nale˝nego odszkodowania oraz w celu udzielenia Ubezpieczajàcemu instrukcji
i wskazówek dotyczàcych post´powania zmierzajàcego do zminimalizowania rozmiarów szkody.

2. Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany dostarczyç do SIGNAL IDUNA Polska lub wyznaczonemu przez nie ekspertowi
wszelkie dokumenty, które SIGNAL IDUNA Polska lub wyznaczony ekspert uwa˝a za niezb´dne do rozpatrzenia
wniosku o wyp∏at´ odszkodowania.

§ 47.

1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajÊciu zdarzenia losowego obj´tego ochronà ubezpieczeniowà, SIGNAL IDUNA
Polska w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia poinformuje o tym Ubezpieczajàcego
oraz przeprowadzi post´powanie dotyczàce ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoÊci zg∏oszonych roszczeƒ
i wysokoÊci odszkodowania a tak˝e poinformuje Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego - pisemnie lub drogà
elektronicznà, jakie dokumenty sà potrzebne do ustalenia odszkodowania.

2. SIGNAL IDUNA Polska obowiàzana jest do wyp∏aty odszkodowania w terminie 30 dni od daty otrzymania
zawiadomienia,

3. Je˝eli w terminie okreÊlonym w ust. 2 wyjaÊnienie okolicznoÊci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoÊci
SIGNAL IDUNA Polska albo wysokoÊci odszkodowania okaza∏o si´ niemo˝liwe, odszkodowanie wyp∏aca si´
w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci wyjaÊnienie tych okolicznoÊci by∏o
mo˝liwe. Jednak˝e bezspornà cz´Êç odszkodowania SIGNAL IDUNA Polska wyp∏aca w terminie okreÊlonym
w ust. 2.

§ 48.

1. Je˝eli SIGNAL IDUNA Polska w terminach okreÊlonych w § 47 ust. 2 i 3 nie wyp∏aci odszkodowania, zobowiàzane
jest do pisemnego zawiadomienia osoby zg∏aszajàcej roszczenie o przyczynach niemo˝noÊci zaspokojenia jej
roszczeƒ w ca∏oÊci lub w cz´Êci a tak˝e do wyp∏acenia bezspornej cz´Êci odszkodowania.

2. Je˝eli odszkodowanie nie przys∏uguje lub przys∏uguje w innej wysokoÊci, ni˝ okreÊlone w zg∏oszonym roszczeniu,
SIGNAL IDUNA Polska poinformuje o tym pisemnie osob´ wyst´pujàcà z roszczeniem w terminach, o których
mowa w § 47 ust. 2 i 3, wskazujàc na okolicznoÊci oraz podstaw´ prawnà uzasadniajàcà ca∏kowità lub cz´Êciowà
odmow´ wyp∏aty odszkodowania, która zawieraç b´dzie pouczenie o mo˝liwoÊci dochodzenia roszczeƒ
na drodze sàdowej.

3. Na ˝àdanie Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego SIGNAL IDUNA Polska udost´pni posiadane przez siebie informacje
zwiàzane ze zdarzeniem b´dàce podstawà ustalenia odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska oraz ustalenia
okolicznoÊci zdarzenia losowego jak równie˝ wysokoÊci odszkodowania.

4. W przypadku szkody, która wymaga sporzàdzenia ekspertyzy rzeczoznawców SIGNAL IDUNA Polska wyp∏aca
odszkodowanie w terminie 14 dni od otrzymania koƒcowego raportu rzeczoznawców lub równoznacznych
dowodów na zaistnienie szkody i potwierdzajàcych jej wysokoÊç.

5. Je˝eli w sprawie powsta∏ej szkody zosta∏o wdro˝one post´powanie karne, którego wynik mo˝e mieç istotne
znaczenie dla ustalenia odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska lub wysokoÊci odszkodowania, bezspornà cz´Êç
odszkodowania wyp∏aca si´ w terminie okreÊlonym w § 47 ust. 2, natomiast pozosta∏a cz´Êç odszkodowania
jest wyp∏acana w terminie 14 dni po uzyskaniu przez SIGNAL IDUNA Polska informacji o wynikach post´powania
przygotowawczego lub uprawomocnieniu si´ orzeczenia sàdowego.

6 SIGNAL IDUNA Polska wyp∏aca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia w wyniku w∏asnych ustaleƒ
dokonanych w post´powaniu wyjaÊniajàcym, zawartym z Ubezpieczajàcym, Ubezpieczonym lub osobà uprawnionà,
ugody lub prawomocnego orzeczenia sàdu.

§ 49.

1. W przypadku odzyskania przedmiotów ubezpieczenia w stanie nieuszkodzonym, SIGNAL IDUNA Polska wolna
jest od obowiàzku wyp∏aty odszkodowania, a gdy odszkodowanie zosta∏o ju˝ wyp∏acone, Ubezpieczajàcy
zobowiàzany jest niezw∏ocznie zwróciç SIGNAL IDUNA Polska wyp∏aconà kwot´, zaÊ w przypadku odzyskania
przedmiotów w stanie uszkodzonym lub zmienionym przedstawiç je do ogl´dzin SIGNAL IDUNA Polska w celu
weryfikacji wysokoÊci odszkodowania.
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2. Z dniem wyp∏aty odszkodowania przez SIGNAL IDUNA Polska, roszczenia Ubezpieczajàcego przeciwko osobie
trzeciej odpowiedzialnej za szkod´ przechodzà z mocy prawa na SIGNAL IDUNA Polska, do wysokoÊci wyp∏aconego
odszkodowania. Przy czym nie przechodzà na ubezpieczyciela roszczenia Ubezpieczajàcego przeciwko
osobom, z którymi Ubezpieczajàcy pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba ˝e sprawca
wyrzàdzi∏ szkod´ umyÊlnie. Je˝eli SIGNAL IDUNA Polska pokry∏a tylko cz´Êç szkody, Ubezpieczajàcemu przys∏uguje
pierwszeƒstwo zaspokojenia pozosta∏ej cz´Êci roszczeƒ przed roszczeniem SIGNAL IDUNA Polska.

3. Je˝eli Ubezpieczajàcy bez zgody SIGNAL IDUNA Polska zrzek∏ si´ roszczenia przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej
za szkod´, SIGNAL IDUNA Polska mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania lub je zmniejszyç. Je˝eli zrzeczenie
si´ lub ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione po wyp∏aceniu odszkodowania SIGNAL IDUNA Polska mo˝e
za˝àdaç od Ubezpieczajàcego zwrotu ca∏oÊci lub cz´Êci wyp∏aconego odszkodowania.

§ 50.

1. Je˝eli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest Ubezpieczony od tego samego ryzyka
u dwóch lub wi´cej Ubezpieczycieli na sumy, które ∏àcznie przewy˝szajà jego wartoÊç ubezpieczeniowà,
ubezpieczajàcy nie mo˝e ˝àdaç Êwiadczenia przenoszàcego wysokoÊç szkody. Mi´dzy Ubezpieczycielami ka˝dy
z nich odpowiada w takim stosunku, w jakim przyj´ta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do ∏àcznych
sum wynikajàcych z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia.

2. Je˝eli w którejkolwiek z umów ubezpieczenia, o jakich mowa w ust. 1, uzgodniono, ˝e suma wyp∏acona przez
ubezpieczyciela z tytu∏u ubezpieczenia mo˝e byç wy˝sza od poniesionej szkody, zap∏aty Êwiadczenia w cz´Êci
przenoszàcej wysokoÊç szkody Ubezpieczajàcy mo˝e ˝àdaç tylko od tego Ubezpieczyciela. W takim przypadku
dla okreÊlenia odpowiedzialnoÊci mi´dzy Ubezpieczycielami nale˝y przyjàç, ˝e w ubezpieczeniu, o którym mowa,
suma ubezpieczenia równa jest wartoÊci ubezpieczeniowej.

§ 51.

Je˝eli Uprawniony do wystàpienia z roszczeniem nie zgadza si´ z ustaleniami SIGNAL IDUNA Polska, co do odmowy
zaspokojenia roszczenia albo co do wysokoÊci odszkodowania, mo˝e w ciàgu 30 dni zg∏osiç na piÊmie - za
poÊrednictwem oddzia∏u SIGNAL IDUNA Polska - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarzàd SIGNAL
IDUNA Polska. Nie pozbawia to uprawnionego dochodzenia roszczeƒ na drodze sàdowej.

§ 52.

1. Skargi i za˝alenia zwiàzane z wykonywaniem niniejszej umowy ubezpieczenia rozpatrywane sà przez Zarzàd
SIGNAL IDUNA Polska.

2. Skargi i za˝alenia nale˝y wnosiç na piÊmie i powinny zawieraç w szczególnoÊci:
1) imi´ i nazwisko, adres i telefon osoby wnoszàcej skarg´ lub za˝alenie,
2) numer polisy i ewentualnie szkody oraz nazw´ Ubezpieczajàcego,
3) opis sytuacji, której dotyczy skarga lub za˝alenie,
4) uzasadnienie ˝àdania z przytoczeniem ewentualnych dowodów.

3. Powództwo o roszczenia wynikajàce z umowy ubezpieczenia mo˝na wytoczyç albo wed∏ug przepisów o w∏aÊciwoÊci
ogólnej albo przed sàdem w∏aÊciwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego
lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

Postanowienia koƒcowe

§ 53.

1. Wszystkie zawiadomienia i oÊwiadczenia kierowane do SIGNAL IDUNA Polska powinny byç sk∏adane na piÊmie
za pokwitowaniem lub przes∏ane listem poleconym.

2. Je˝eli Ubezpieczajàcy zmieni∏ adres lub siedzib´ i nie zawiadomi∏ o tym SIGNAL IDUNA Polska, przyjmuje si´,
˝e SIGNAL IDUNA Polska dope∏ni∏a swojego obowiàzku zawiadomienia lub oÊwiadczenia, je˝eli pismo zosta∏o
wys∏ane pod ostatni znany jej adres siedziby Ubezpieczajàcego.

3. Je˝eli SIGNAL IDUNA Polska zmieni∏a adres lub siedzib´ i nie zawiadomi∏a o tym Ubezpieczajàcego lub
Ubezpieczonych, przyjmuje si´, ˝e Ubezpieczajàcy i Ubezpieczony dope∏nili swojego obowiàzku zawiadomienia
lub oÊwiadczenia, je˝eli pismo zosta∏o wys∏ane pod ostatni znany mu adres siedziby SIGNAL IDUNA Polska.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU stosuje si´ przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 22 maja
2003 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej.

5. Niniejsze OWU zosta∏y przyj´te na mocy uchwa∏y Zarzàdu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A.
nr 34 z dnia 26 czerwca 2008 roku i majà zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych po 1 lipca 2008 r.

Wiceprezes Zarzàdu

Jürgen Reimann

Prezes Zarzàdu

Alojzy Choda
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KLAUZULA UBEZPIECZENIA PRZEDMIOTÓW CODZIENNEGO U˚YTKU OD ROZBOJU

Z zachowaniem pozosta∏ych, niezmienionych niniejszà klauzulà postanowieƒ Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA Polska obowiàzujàcych w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz op∏aceniu dodatkowej sk∏adki
strony uzgodni∏y ˝e:

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§ 1.

1. Pod warunkiem wykupienia ubezpieczenia mienia od kradzie˝y z w∏amaniem lub rozboju w wariancie pe∏nym,
na wniosek Ubezpieczajàcego, w granicach odr´bnie okreÊlonej sumy ubezpieczenia i za op∏atà dodatkowej
sk∏adki, ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA Polska obejmuje równie˝ przedmioty codziennego u˝ytku od
rozboju poza miejscem ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia, na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

2. Przez przedmioty codziennego u˝ytku od rozboju nale˝y rozumieç przedmioty stanowiàce w∏asnoÊç Ubezpieczajàcego
lub osób bliskich wspólnie z nim zamieszkujàcych takie jak: teczki, torby, plecaki, portfele, etui na dokumenty,
dokumenty to˝samoÊci, dowód rejestracyjny pojazdu stanowiàcego w∏asnoÊç lub wspó∏w∏asnoÊç Ubezpieczonego,
gotówka, klucze do miejsca zamieszkania, okulary optyczne lub przeciws∏oneczne, kosmetyki, przybory do
pisania, telefony komórkowe, zegarki, papieroÊnice, zapalniczki, parasole oraz bi˝uteria.

Suma ubezpieczenia i limity odpowiedzialnoÊci

§ 2.

OkreÊlona w umowie suma ubezpieczenia dla przedmiotów codziennego u˝ytku od rozboju ustalana jest na pierwsze
ryzyko i nie mo˝e przekroczyç 10% sumy ubezpieczenia okreÊlonej ∏àcznie dla ruchomoÊci domowych i elementów
sta∏ych w ramach ubezpieczenia mienia od kradzie˝y z w∏amaniem lub rozboju oraz nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 10.000
z∏otych.

Ustalenie rozmiaru szkody, wysokoÊci odszkodowania

§ 3.

Ustalenie rozmiaru szkody i wysokoÊci odszkodowania dla przedmiotów codziennego u˝ytku od rozboju odbywa
si´ w nast´pujàcy sposób:

a) dla dokumentów - jako koszt wykonania duplikatów lub nowych dokumentów,
b) dla kluczy do miejsca zamieszkania - jako koszt wymiany zamków (zakup nowych oraz ich monta˝), za∏o˝onych

w miejsce tych zamków, do których klucze zosta∏y zrabowane,
c) dla pozosta∏ych przedmiotów codziennego u˝ytku - jako koszt naprawy lub koszt nabycia nowego przedmiotu

tego samego lub podobnego rodzaju.

KLAUZULA UBEZPIECZENIA DOMU LETNISKOWEGO

Z zachowaniem pozosta∏ych, niezmienionych niniejszà klauzulà postanowieƒ Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA Polska obowiàzujàcych w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz op∏aceniu dodatkowej sk∏adki
strony uzgodni∏y ˝e:

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Na wniosek Ubezpieczajàcego i za op∏atà dodatkowej sk∏adki oraz pod warunkiem zawarcia ubezpieczenia mienia
wymienionego w § 5 OWU od ognia i innych zdarzeƒ losowych lub kradzie˝y z w∏amaniem lub rozboju ochronà
ubezpieczeniowà mo˝e zostaç obj´ty dom letniskowy.

2. Umowa ubezpieczenia domu letniskowego jest zawierana pod warunkiem, ˝e dom letniskowy jest zamieszkany
czasowo. Poprzez zamieszkiwanie czasowe rozumie si´ przebywanie w domu letniskowym z przerwami nie
przekraczajàcymi jednorazowo 6 miesi´cy w ciàgu roku kalendarzowego.

3. Dom letniskowy mo˝e zostaç ubezpieczony w zakresie:
a) od ognia i innych zdarzeƒ losowych,
b) od kradzie˝y z w∏amaniem lub rozboju.

A. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeƒ losowych

Przedmiot ubezpieczenia

§ 2.

Ochronà ubezpieczeniowà mogà zostaç obj´te:
1) dom letniskowy u˝ytkowany przez Ubezpieczajàcego na podstawie prawa w∏asnoÊci, pomieszczenia przynale˝ne,

elementy sta∏e tego domu i pomieszczeƒ przynale˝nych oraz budowle i obiekty ma∏ej architektury,

KLAUZULE DODATKOWE
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2) ruchomoÊci domowe:
a) znajdujàce si´ we wskazanym w umowie ubezpieczenia domu letniskowym,
b) znajdujàce si´ w pomieszczeniach przynale˝nych do wskazanego w umowie ubezpieczenia domu letniskowego.

Zakres ubezpieczenia

§ 3.

1. SIGNAL IDUNA Polska odpowiada za szkody w ubezpieczonym mieniu, które zosta∏o zniszczone, utracone lub
uszkodzone bezpoÊrednio wskutek:
1) po˝aru,
2) huraganu,
3) uderzenia pioruna,
4) eksplozji,
5) upadku statku powietrznego,
6) lawiny,
7) deszczu nawalnego,
8) huku ponaddêwi´kowego,
9) zalania,

10) gradu,
11) trz´sienia ziemi,
12) osuwania si´ ziemi,
13) zapadni´cia si´ ziemi,
14) dymu i sadzy
oraz nast´pstw akcji ratowniczej zwiàzanej z powy˝szymi zdarzeniami.

2. W granicach sum ubezpieczenia podanych w umowie ubezpieczenia dla poszczególnych grup mienia, okreÊlonych
w § 2 niniejszej klauzuli, SIGNAL IDUNA Polska zwraca udokumentowane i uzasadnione koszty, o których mowa
w § 8 ust. 2 pkt. 1-2 OWU i które poniesione zosta∏y przez Ubezpieczonego lub osoby bliskie w nast´pstwie
zajÊcia jednego lub kilku zdarzeƒ obj´tych umowà ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia i limity odpowiedzialnoÊci

§ 4.

1. Suma ubezpieczenia dla poszczególnych kategorii mienia wymienionego w § 2 niniejszej klauzuli ustalana jest
wed∏ug wartoÊci odtworzeniowej (nowej) lub w wartoÊci rzeczywistej.

2. Poszczególne kategorie mienia wymienione w § 2 niniejszej klauzuli ubezpieczane sà na sumy sta∏e.

3. Suma ubezpieczenia okreÊlona przez Ubezpieczajàcego w umowie ubezpieczenia dla poszczególnych kategorii
mienia obj´tego ubezpieczeniem stanowi górnà granic´ odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska.

4. Je˝eli postanowienia umowy ubezpieczenia nie stanowià inaczej, w granicach sumy ubezpieczenia podanej
w umowie ubezpieczenia dla grupy mienia okreÊlonego w § 2 niniejszej klauzuli, SIGNAL IDUNA Polska wyp∏aca
odszkodowanie za utracone, uszkodzone bàdê zniszczone ruchomoÊci domowe znajdujàce si´ w pomieszczeniach
przynale˝nych do wysokoÊci kwoty odpowiadajàcej 10% sumy ubezpieczenia ruchomoÊci domowych.

Wy∏àczenia szczegó∏owe

§ 5.

Z zachowaniem wy∏àczeƒ ogólnych opisanych w §4 OWU oraz wy∏àczeƒ szczegó∏owych opisanych w §13 OWU
SIGNAL IDUNA Polska nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody w nast´pujàcych ruchomoÊciach domowych
przechowywanych w domach letniskowych: mieniu specjalnym, bi˝uterii, gotówce, futrach, odzie˝y skórzanej.

B. Ubezpieczenie od kradzie˝y z w∏amaniem lub rozboju

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§ 6.

1. SIGNAL IDUNA Polska obejmuje ochronà ubezpieczeniowà:
1) ruchomoÊci domowe, jeÊli znajdujà si´ one:

a) we wskazanym w umowie ubezpieczenia domu letniskowym,
b) w pomieszczeniach przynale˝nych do wskazanego w umowie ubezpieczenia domu letniskowego,

2) elementy sta∏e wskazanego w umowie ubezpieczenia domu letniskowego oraz pomieszczeƒ przynale˝nych
do tego domu letniskowego,

2. W granicach sumy ubezpieczenia okreÊlonej ∏àcznie dla ruchomoÊci domowych i elementów sta∏ych domu
letniskowego, SIGNAL IDUNA Polska odpowiada za szkody w ubezpieczonym mieniu polegajàce na bezpoÊredniej
utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia, powsta∏e wskutek:
1) kradzie˝y z w∏amaniem,
2) rozboju.
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3. Warunkiem odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska za ruchomoÊci domowe o wartoÊci jednostkowej co najmniej
1.000 z∏otych, jest za∏àczenie do dokumentacji ubezpieczeniowej wykazu tych przedmiotów wraz z okreÊleniem:
rodzaju, typu, marki, daty produkcji i wartoÊci ka˝dego z nich.

Wymagane zabezpieczenia

§ 7.

1. Dom letniskowy oraz pomieszczenia do niego przynale˝ne, w których znajduje si´ mienie obj´te ochronà
ubezpieczeniowà, powinny byç nale˝ycie zabezpieczone przed dost´pem osób trzecich.

2. Obowiàzek nale˝ytego zabezpieczenia mienia uwa˝a si´ za spe∏niony, gdy zachodzà jednoczeÊnie wszystkie
warunki, o których mowa w § 15 ust. 1 OWU, a ponadto:
a) wszystkie okna, drzwi balkonowe lub tarasowe o konstrukcji drzwi balkonowych sà dodatkowo zabezpieczone

na ca∏ej powierzchni kratami sta∏ymi lub ruchomymi, atestowanymi roletami lub ˝aluzjami antyw∏amaniowymi,
atestowanymi szybami antyw∏amaniowymi o odpornoÊci minimum P3 lub okiennicami zamykanymi
na minimum jeden zamek wielozastawkowy lub k∏ódk´ wielozastawkowà lub te˝ zasuwy, których konstrukcja
uniemo˝liwia otworzenie ich z zewnàtrz,

b) drzwi zewn´trzne prowadzàce do domu letniskowego i pomieszczeƒ przynale˝nych sà pe∏ne.

3. Postanowienia § 15 ust. 2 OWU stosuje si´ odpowiednio.

KLAUZULA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ NAJEMCY

Z zachowaniem pozosta∏ych, niezmienionych niniejszà klauzulà postanowieƒ Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA Polska obowiàzujàcych w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz op∏aceniu dodatkowej sk∏adki
strony uzgodni∏y ˝e:

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§ 1.

1. Na wniosek Ubezpieczajàcego i pod warunkiem op∏aty dodatkowej sk∏adki, w granicach sumy gwarancyjnej
okreÊlonej w umowie dla odpowiedzialnoÊci cywilnej w ˝yciu prywatnym, ochronà ubezpieczeniowà obj´ta
jest odpowiedzialnoÊç cywilna Ubezpieczonego wobec osób trzecich jako najemcy za szkody rzeczowe.

2. W zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej SIGNAL IDUNA Polska obejmuje szkody rzeczowe powsta∏e
we wskazanych w umowie ubezpieczenia w:
a) lokalu mieszkalnym lub budynku mieszkalnym,
b) pomieszczeniach przynale˝nych,
c) sta∏ych elementach tych lokali, budynków i pomieszczeƒ przynale˝nych,
d) budowlach i obiektach ma∏ej architektury,
e) ruchomoÊciach domowych, które Ubezpieczony bierze w posiadanie zale˝ne na podstawie umowy najmu,

dzier˝awy lub innej umowy cywilno - prawnej o podobnym charakterze z zamiarem ich u˝ywania
do celów prywatnych.

Suma gwarancyjna

§ 2.

Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej najemcy stanowi podlimit sumy gwarancyjnej okreÊlonej
dla odpowiedzialnoÊci cywilnej w ˝yciu prywatnym i stanowi górnà granic´ odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA
Polska na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Wy∏àczenia szczegó∏owe

§ 3.

Z zachowaniem wy∏àczeƒ ogólnych opisanych w § 4 OWU oraz wy∏àczeƒ szczegó∏owych opisanych w § 13
i w § 32 OWU SIGNAL IDUNA Polska nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody powsta∏e w wyniku:

1) uszkodzenia lub zniszczenia instalacji grzewczych, maszynowych, kot∏owych i uzdatniajàcych wod´
oraz urzàdzeniach elektrycznych i gazowych,

2) p´kni´cia lub st∏uczenia szk∏a i szyb.

Ustalenie rozmiaru szkody, wysokoÊci odszkodowania

§ 4.

Od wyliczonego odszkodowania dla odpowiedzialnoÊci cywilnej najemcy potràca si´ franszyz´ redukcyjnà w wysokoÊci
300 z∏otych.
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KLAUZULA UBEZPIECZENIA BAGA˚U PODRÓ˚NEGO

Z zachowaniem pozosta∏ych, niezmienionych niniejszà klauzulà postanowieƒ Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA Polska obowiàzujàcych w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz op∏aceniu dodatkowej sk∏adki
strony uzgodni∏y ˝e:

Przedmiot i miejsce ubezpieczenia

§ 1.

1. Na wniosek Ubezpieczajàcego i za op∏atà dodatkowej sk∏adki oraz pod warunkiem zawarcia ubezpieczenia mienia
wymienionego w § 5 OWU od ognia i innych zdarzeƒ losowych oraz kradzie˝y z w∏amaniem lub rozboju ochrona
ubezpieczeniowa mo˝e byç rozszerzona o ubezpieczenie baga˝u podró˝nego.

2. Przedmiotem ubezpieczenia jest baga˝ podró˝ny. Za baga˝ podró˝ny uwa˝a si´ przedmioty osobistego u˝ytku
zwyczajowo zabierane w podró˝ stanowiàce w∏asnoÊç Ubezpieczonego, np.: walizy, nesesery, torby, paczki lub
inne pojemniki baga˝u wraz z ich zawartoÊcià, do której zalicza si´ jedynie: odzie˝, obuwie, Êrodki higieny
osobistej, kosmetyki, kosmetyczki, ksià˝ki, zegarki, okulary i inne pojedyncze przedmioty przewo˝one w formie
upominku, aparaty fotograficzne, kamery video.

3. Baga˝ podró˝ny jest obj´ty ochronà ubezpieczeniowà jedynie wówczas, gdy znajduje si´ pod bezpoÊrednià opiekà
Ubezpieczonego lub osób bliskich wspólnie z nim zamieszkujàcych w miejscu ubezpieczenia lub gdy:
1) oddano go za pokwitowaniem do przechowalni baga˝u,
2) powierzono go zawodowemu przewoênikowi do przewozu na podstawie dokumentu przewozowego,
3) znajduje si´ w zamkni´tym indywidualnym pomieszczeniu baga˝owym na dworcu lub w hotelu,
4) zostawiono go w zamkni´tym pomieszczeniu, w miejscu zakwaterowania Ubezpieczonego (z wy∏àczeniem namiotu),
5) zamkni´to go w baga˝niku w pojeêdzie samochodowym lub w lukach baga˝owych, bàdê w zamkni´tej

kabinie przyczepy pod warunkiem, i˝ pojazdy te zosta∏y pozostawione na parkingu strze˝onym.

4. SIGNAL IDUNA Polska odpowiada za szkody powsta∏e na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Zakres ubezpieczenia

§ 2.

SIGNAL IDUNA Polska odpowiada za szkody powsta∏e w baga˝u podró˝nym, tj. utrat´ lub ubytek wartoÊci
ubezpieczonych rzeczy z powodu ich zniszczenia, uszkodzenia i zagini´cia wskutek:

1) ognia, huraganu, gradu, powodzi, uderzenia pioruna, eksplozji, lawiny, deszczu nawalnego, trz´sienia ziemi,
usuwania i zapadania si´ ziemi, upadku statku powietrznego oraz wydostania si´ wody z urzàdzeƒ
wodno-kanalizacyjnych,

2) nieszcz´Êliwego wypadku lub nag∏ego zachorowania Ubezpieczajàcego lub osób bliskich wspólnie z nim
zamieszkujàcych w miejscu ubezpieczenia, w wyniku którego utraci on w sposób nag∏y mo˝liwoÊç opiekowania
si´ baga˝em,

3) kradzie˝y z w∏amaniem z pomieszczeƒ wymienionych w §1 ust. 3 niniejszej klauzuli, do limitu 50% sumy
ubezpieczenia baga˝u podró˝nego,

4) udokumentowanego rabunku - bez wzgl´du na miejsce jego dokonania,
5)  wypadku w komunikacji làdowej, wodnej lub powietrznej.

Suma ubezpieczenia

§ 3.

1. Suma ubezpieczenia okreÊlona przez Ubezpieczajàcego w umowie ubezpieczenia stanowi górnà granic´
odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska.

2. Suma ubezpieczenia dla ubezpieczenia baga˝u podró˝nego ustalana jest na pierwsze ryzyko i nie mo˝e przekroczyç
20% sumy ubezpieczenia ruchomoÊci domowych ubezpieczonych od kradzie˝y z w∏amaniem lub rozboju,
nie wi´cej jednak ni˝ 7.000 z∏otych.

Wy∏àczenia szczegó∏owe

§ 4.

Z zachowaniem wy∏àczeƒ ogólnych opisanych w §4 OWU oraz wy∏àczeƒ szczegó∏owych opisanych w §13 OWU,
SIGNAL IDUNA Polska nie obejmuje ochronà ubezpieczeniowà szkód:

1) polegajàcych wy∏àcznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojemników baga˝u (waliz, kufrów itp.),
2) powsta∏ych w urzàdzeniach elektrycznych wskutek ich wad oraz dzia∏ania pràdu elektrycznego podczas

eksploatacji, chyba ˝e dzia∏anie pràdu elektrycznego spowodowa∏o po˝ar,
3) b´dàcych skutkiem zatrzymania, zniszczenia lub konfiskaty przez organa celne lub inne w∏adze,
4) w mieniu, które uleg∏o st∏uczeniu.
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Ustalenie rozmiaru szkody, wysokoÊci odszkodowania

§ 5.

WysokoÊç szkody i odszkodowania dla baga˝u podró˝nego ustala si´ wed∏ug wartoÊci odtworzeniowej (nowej), jako
koszt nabycia nowych przedmiotów tego samego lub podobnego rodzaju, tej samej (lub zbli˝onej) marki przy
uwzgl´dnieniu Êrednich cen rynkowych.

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA ZWIERZÑT DOMOWYCH

Z zachowaniem pozosta∏ych, niezmienionych niniejszà klauzulà postanowieƒ Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA Polska obowiàzujàcych w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz op∏aceniu dodatkowej sk∏adki
strony uzgodni∏y ˝e:

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§1.

1. Na wniosek Ubezpieczajàcego i po op∏aceniu dodatkowej sk∏adki i pod warunkiem zawarcia ubezpieczenia mienia
od ognia i innych zdarzeƒ losowych lub kradzie˝y z w∏amaniem lub rozboju, przedmiotem ubezpieczenia mogà
zostaç obj´te:
1) koszty leczenia zwierzàt domowych zwiàzane z nieszcz´Êliwym wypadkiem zwierz´cia tj. nag∏ym zdarzeniem,

wywo∏anym przyczynà zewn´trznà, w nast´pstwie którego zwierz´ dozna∏o uszkodzenia cia∏a, rozstroju zdrowia
lub ponios∏o Êmierç;

2) koszty pochówku psa tj. pogrzebania zw∏ok zwierz´cia w wyznaczonym do tego celu miejscu, w ciàgu 7 dni
od dnia Êmierci zwierz´cia, padni´cia (Êmierci zwierz´cia) lub uÊpienia z koniecznoÊci - o ile padni´cie zwierz´cia
nastàpi∏o w zwiàzku z kradzie˝à z w∏amaniem lub rozbojem - obj´tych ochronà ubezpieczeniowà. Za zdarzenie
polegajàce na uÊpieniu zwierz´cia z koniecznoÊci SIGNAL IDUNA Polska odpowiada w przypadku, jeÊli lekarz
weterynarii stwierdzi∏ na piÊmie, ˝e:
a) rozpoznanie stadium choroby zwierz´cia by∏o nieuleczalne i istnia∏o prawdopodobieƒstwo padni´cia

zwierz´cia w najbli˝szym czasie,
b) konieczne by∏o bezzw∏oczne skrócenie cierpieƒ zwierz´cia, które uleg∏o wypadkowi na skutek powsta∏ej

kradzie˝y z w∏amaniem lub rozbojem, w razie niemo˝noÊci przybycia na miejsce wypadku lekarza weterynarii,
stwierdzenia tego mo˝e dokonaç jedna z osób wymienionych w aktualnie obowiàzujàcej ustawie
o ochronie zwierzàt.

2. Za koszty leczenia uwa˝a si´ powsta∏e na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej koszty, niezb´dne z medycznego
punktu widzenia, które dla ratowania ˝ycia zwierz´cia poniesiono w okresie pierwszych trzech dni, od dnia
wystàpienia nieszcz´Êliwego wypadku (w tym wypadku spowodowanego zdarzeniami losowymi, o których mowa
w § 14 ust. 3 pkt. 1-2 OWU) tj:
1) koszty pobytu zwierzàt w klinice,
2) koszty badaƒ, leków, zabiegów ambulatoryjnych i operacyjnych.

3. Do kosztów wymienionych w ust 1. pkt. 2 niniejszej klauzuli zalicza si´: udokumentowanà wartoÊç zwierz´cia,
koszty jego uÊpienia, koszty pochówku.

Suma ubezpieczenia i limity odpowiedzialnoÊci

§ 2.

1. Suma ubezpieczenia dla ubezpieczenia kosztów leczenia zwierzàt domowych ustalana jest na pierwsze ryzyko.

2. Suma ubezpieczenia okreÊlona przez Ubezpieczajàcego w umowie ubezpieczenia stanowi górnà granic´
odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska. Górnà granic´ odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska, w granicach
sumy ubezpieczenia, stanowià kwoty:
1) dla zdarzeƒ opisanych w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszej klauzuli - nie wi´cej ni˝ 2.000 z∏otych,
2) dla zdarzeƒ obj´tych w § 1 ust. 1 pkt 2 niniejszej klauzuli - nie wi´cej ni˝ 4.000 z∏otych, z czego górnà granicà

odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska dla kosztów pochówku stanowi kwota 500 z∏otych.

Wy∏àczenia szczegó∏owe

§ 3.

Z zachowaniem wy∏àczeƒ ogólnych opisanych w § 4 OWU oraz wy∏àczeƒ szczegó∏owych opisanych w § 13 OWU,
SIGNAL IDUNA Polska w ramach ubezpieczenia kosztów leczenia zwierzàt domowych nie ponosi odpowiedzialnoÊci
za koszty poniesione w nast´pstwie:

1) schorzeƒ istniejàcych przed zawarciem umowy oraz ich powik∏aƒ,
2) zachorowaƒ b´dàcych skutkiem zaniedbania szczepieƒ ochronnych,
3) opieki zwiàzanej z cià˝à lub porodem, z wyjàtkiem nieoczekiwanych powik∏aƒ cià˝y,
4) operacji plastycznych, z wyjàtkiem operacji, które sà niezb´dne dla usuni´cia nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków,
5) zabiegów dentystycznych,
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6) badaƒ kontrolnych i opieki lekarskiej nie wynikajàcej z nieszcz´Êliwego wypadku,
7) rehabilitacji i fizykoterapii oraz kosztów protez,
8) leczenia schorzeƒ wyrzàdzonych umyÊlnie przez Ubezpieczajàcego lub osoby bliskie wspólnie z nim zamieszkujàce

we wskazanym w umowie ubezpieczenia budynku/ lokalu mieszkalnym,
9) szkód w hodowli prowadzonej niezgodnie z jej wymogami oraz nie zapewnienia zwierz´tom w∏aÊciwych

warunków bytowania lub piel´gnacji,
10) przewo˝enia zwierzàt niezgodnie z obowiàzujàcymi przepisami,
11) uÊmiercania zwierzàt w wyniku realizacji obowiàzujàcych przepisów o ochronie zwierzàt,
12) roszczeƒ zwiàzanych z leczeniem, padni´ciem lub pochówkiem zwierzàt podlegajàcych obowiàzkowej rejestracji

i op∏acaniu podatku, bez dope∏nionych tych obowiàzków przez w∏aÊciciela przed dniem wystàpienia zdarzenia
ubezpieczeniowego.

Ustalenie rozmiaru szkody, wysokoÊci odszkodowania

§ 4.

WysokoÊç rozmiaru szkody i wysokoÊci odszkodowania dla ubezpieczenia rozmiaru szkody i odszkodowania dla
kosztów leczenia zwierzàt domowych ustala si´ na podstawie faktycznie poniesionych kosztów leczenia zwierz´cia,
udokumentowanych rachunkiem z lecznicy, a w przypadku Êmierci zwierz´cia jest to rynkowa wartoÊç zwierz´cia
bezpoÊrednio przed wystàpieniem zachorowania lub wypadku obj´tego zakresem ubezpieczenia.

KLAUZULA UBEZPIECZENIA NAGROBKÓW I GROBOWCÓW

Z zachowaniem pozosta∏ych, niezmienionych niniejszà klauzulà postanowieƒ Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA Polska obowiàzujàcych w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz op∏aceniu dodatkowej sk∏adki
strony uzgodni∏y ˝e:

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§ 1.

1. Na wniosek Ubezpieczajàcego, po op∏aceniu dodatkowej sk∏adki, ubezpieczeniem mogà zostaç obj´te nagrobki
lub grobowce znajdujàce si´ na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem zawarcia ubezpieczenia mienia
w zakresie od ognia i innych zdarzeƒ losowych lub kradzie˝y z w∏amaniem lub rozboju.

2. Przez nagrobek nale˝y rozumieç budowl´ naziemnà postawionà w miejscu pochówku, wybudowanà za zgodà
Zarzàdcy Cmentarza.

3. Przez grobowiec nale˝y rozumieç budowl´ z cz´Êcià podziemnà i naziemnà przeznaczonà do pochówku,
wybudowanà za zgodà Zarzàdcy Cmentarza.

4. SIGNAL IDUNA Polska odpowiada za szkody w nagrobkach lub grobowcach powsta∏e wskutek:
1) zdarzeƒ losowych:

a) po˝aru,
b) huraganu,
c) uderzenia pioruna,
d) eksplozji,
e) upadku pojazdu powietrznego,
f) lawiny,
g) deszczu nawalnego,
h) powodzi,
i) gradu,
j) trz´sienia ziemi.

2) kradzie˝y,
3) wandalizmu.

Suma ubezpieczenia

§ 2.

1. Suma ubezpieczenia okreÊlona przez Ubezpieczajàcego w umowie ubezpieczenia ustalana jest na pierwsze ryzyko,
maksymalnie do wysokoÊci 15.000 z∏otych.

2. Suma ubezpieczenia okreÊlona w umowie ubezpieczenia stanowi górnà granic´ odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA
Polska.

Wy∏àczenia szczegó∏owe

§ 3.

Z zachowaniem wy∏àczeƒ ogólnych opisanych w §4 OWU oraz wy∏àczeƒ szczegó∏owych opisanych w §13 OWU
SIGNAL IDUNA Polska nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody powsta∏e:

1) w elementach dekoracyjnych nagrobka/ grobowca takich jak: zdj´cia, misy, wazony, roÊliny, ∏awki itp.,
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2) wskutek osuwania si´ lub zapadania si´ ziemi,
3) wskutek zabrudzenia, opalenia, wylania wosku,
4) wskutek dzia∏alnoÊci Zarzàdów Cmentarzy, firm pogrzebowych, kamieniarskich,
5) wskutek ruchu pojazdów mechanicznych.

Ustalenie rozmiaru szkody, wysokoÊci odszkodowania

§ 4.

1. WysokoÊç rozmiaru szkody i wysokoÊci odszkodowania dla nagrobków i grobowców ustala si´ w wartoÊci
rzeczywistej, jako koszt naprawy lub koszt odbudowy uszkodzonego/ zniszczonego obiektu z zachowaniem
dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materia∏ów wraz z nak∏adami na roboty
wykoƒczeniowe, pomniejszony o stopieƒ technicznego zu˝ycia.

2. W ubezpieczeniu nagrobków i grobowców z wyliczonego odszkodowania potràca si´ franszyz´ redukcyjnà
w wysokoÊci 300 z∏otych.
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