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Wykaz informacji zamieszczonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia Twoje Gospodarstwo
Rolne zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Rodzaj informacji

Numer zapisu z wzorca umownego
§ 1 ust. 4; § 3; § 5; § 11; § 13; § 23; § 24 ust. 1;
§ 25; § 27 ust. 2 i 3; § 31; § 33; § 34; §35;
§ 36 ust. 1-3; § 37 ust. 1; § 39; § 40; § 41;
§ 42; §44; § 45 ust. 1- 4, ust. 6-8; § 46 ust. 1;
§ 47 ust. 1-2; § 48 ust. 1-2; § 50 ust. 1-4 i 6;
§ 51; § 53; § 55; § 56; § 57; § 59; § 60; § 65;
§ 66; § 67
przy uwzględnieniu odpowiednich definicji
zawartych w § 2

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

§ 19 ust. 2 i 3; § 20; § 21; § 26; § 32;
§ 36 ust. 4; §37 ust.15; § 38; § 43; § 45 ust. 5;
§ 46 ust. 2-6; § 47 ust. 3-4, ust. 6; § 48 ust. 3;
§ 49; § 50 ust. 5 i 7; § 58; § 62
przy uwzględnieniu odpowiednich definicji
zawartych w § 2
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1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje zakład ubezpieczeń do wypłaty świadczenia/odszkodowania lub wartości wykupu
ubezpieczenia
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ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej OWU) zawierające wykaz informacji stanowią integralną część umów ubezpieczenia Twoje Gospodarstwo Rolne zawieranych na ich podstawie
pomiędzy UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zwanym dalej UNIQA TU S.A., a osobami fizycznymi.
2. Osoba zawierająca z UNIQA TU S.A. umowę, zwana dalej Ubezpieczającym może zawrzeć umowę ubezpieczenia także na cudzy
rachunek.
3. Osoba, na rachunek której zawarto umowę ubezpieczenia, zwana
jest dalej Ubezpieczonym.
4. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest Ubezpieczony wskazany
w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia oraz jego osoby bliskie na stałe i wspólnie z nim zamieszkujące i prowadzące gospodarstwo domowe.
5. Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, do Umowy Ubezpieczenia stosuje się prawo polskie.
6. UNIQA TU S.A. z siedzibą w Łodzi (90-520) przy ul. Gdańskiej 132
w związku z zawartą umową ubezpieczenia Twoje gospodarstwo
rolne informuje, że:
1) jest administratorem powierzonych mu danych osobowych;
2) powierzone dane osobowe będą wykorzystywane oraz przetwarzane w prawnie uzasadnionym celu, przez który rozumie
się:
a) obsługę i wykonywanie umowy ubezpieczenia;
b) rozliczanie z pośrednikami ubezpieczeniowymi;
c) cele analityczne i archiwalne;
d) marketing bezpośredni produktów i usług własnych przez
UNIQA TU S.A.;
e) obsługę Programu Lojalnościowego UNIQA BonusClub,
o ile Ubezpieczający/Ubezpieczony wyraził wolę uczestnictwa w tym programie.
7.

Ubezpieczający/Ubezpieczony zachowuje prawo dostępu do danych
osobowych oraz ich poprawiania.

Definicje
§2
Dla pojęć używanych w niniejszym OWU przyjęto następujące znaczenia:
1) akcja ratownicza - działania podjęte przez Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego oraz służby publiczne (m.in. Straż Pożarną, Policję
Państwową) w celu zapobieżenia powstaniu lub zmniejszenia rozmiarów szkody będącej następstwem objętego ochroną wypadku
ubezpieczeniowego;
2) bieżąca konserwacja - czynności wykonywane w istniejącym
obiekcie budowlanym, których celem jest:
a) utrzymanie obiektu w dobrym stanie,
b) zmniejszenie szybkości zużycia obiektu budowlanego lub jego
elementów,
c) umożliwienie użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa tego użytkowania;
3) budowla - trwale związany z gruntem obiekt budowlany, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczną i użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;
4) budynek - obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach wraz ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami technicznymi służącymi do korzystania z budynku i jego
eksploatacji zgodnie z jego przeznaczeniem;
5) budynek gospodarczy - budynek o przeznaczeniu innym niż
mieszkalne wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, wolnostojący lub przynależny do budynku mieszkalnego, znajdujący
się pod tym samym adresem na terenie gospodarstwa rolnego
co ubezpieczony budynek mieszkalny, nie związany z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność agroturystyczna lub rolnicza;
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6) budynek mieszkalny - budynek służący zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych oraz wykonywanej działalności agroturystycznej,
stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość;
7) budynek wchodzący w skład gospodarstwa rolnego - obiekt
budowlany o powierzchni powyżej 20 m2 określony w art.3
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r.
Nr 106, poz 1126 z późn. zm.), będący w posiadaniu rolnika;
8) czyste straty finansowe - szkody, nie wynikające ze szkód rzeczowych ani osobowych;
9) deszcz nawalny - opad deszczu o współczynniku wydajności
co najmniej 4, przy ocenie intensywności opadów bierze się pod
uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscach ich powstania
i w bezpośrednim sąsiedztwie świadczące wyraźnie o działaniu
deszczu nawalnego; w przypadku braku możliwości dokonania
oceny i uznania opadu za deszcz nawalny decyduje ekspertyza
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej;
10) dewastacja - uszkodzenie bądź zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, mające bezpośredni związek z dokonaniem
lub usiłowaniem dokonania kradzieży z włamaniem, także w sytuacji, gdy nie doszło do pokonania zabezpieczeń;
11) dym - lotny produkt niepełnego spalania ciał stałych, ciekłych oraz
gazowych, który nagle wydobył się z palenisk, instalacji i urządzeń
elektrycznych lub grzewczych znajdujących się w miejscu ubezpieczenia, z wyjątkiem szkód powstałych w wyniku ciągłego i powolnego oddziaływania dymu;
12) działalność agroturystyczna - działalność prowadzona przez rolnika lub osobę bliską, polegająca na wynajmie pokoi gościnnych,
sprzedaży posiłków turystom wynajmujących pokoje w okresie
przebywania przez nich w gospodarstwie rolnym w celach wypoczynkowo - turystycznych dla którego działalność ta stanowi
dodatkowe źródło dochodu obok prowadzenia gospodarstwa rolnego i nie wymaga rejestracji działalności gospodarczej, a jedynie
jeżeli istnieje taki wymóg zgłoszenie tej działalności do właściwego
organu administracji państwowej;
13) dzieła sztuki - przedmioty o wartości artystycznej, historycznej
lub muzealnej, których wartość określana jest na podstawie wycen
uprawnionych rzeczoznawców, ekspertów domów aukcyjnych, biegłych sądowych oraz / lub na podstawie faktur potwierdzających
ich nabycie w punktach trudniących się handlem dziełami sztuki;
14) garaż - obiekt budowlany wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, z pełnym wydzieleniem przegrodami budowlanymi,
w szczególności ścianami i zamykanymi otworami (okna, drzwi,
bramy wjazdowe i wyjazdowe), przeznaczony do przechowywania i niezawodowej obsługi pojazdów mechanicznych, posiadający
maksymalnie dwa miejsca postojowe będący:
a) samodzielnym obiektem budowlanym lub częścią innego
obiektu budowlanego (tzw. garaż wolnostojący),
b) częścią budynku mieszkalnego (tzw. garaż w bryle budynku);
15) grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu;
16) gospodarstwo agroturystyczne - gospodarstwo rolne, w którym
prowadzona jest działalność agroturystyczna;
17) gospodarstwo rolne - obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne, gruntów
pod zabudowaniami niezależnie od ich powierzchni;
18) gotówka - krajowe i zagraniczne znaki pieniężne;
19) huragan - działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s,
przy ocenie wystąpienia huraganu bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscach ich powstania oraz w bezpośrednim sąsiedztwie, świadczące wyraźnie o masowymi niszczycielskim działaniu wiatru; w przypadku braku możliwości dokonania
oceny i uznania wiatru za huragan decyduje ekspertyza Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej;
20) huk ponaddźwiękowy - uderzeniowa fala dźwiękowa wywołana
przez statek powietrzny podczas przekraczania prędkości dźwięku;
21) instalacje/sieci wodno-kanalizacyjne - połączone na trwałe
z gruntem obiekty budowlane/ urządzenia wraz z przyłączami nie
będące budynkami, a znajdujące się poza ubezpieczonym budynkiem doprowadzające/odprowadzające wodę/ścieki do ubezpieczonego mienia tj. studnie głębinowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków;
22) inwentarz żywy - zwierzęta gospodarskie tj. konie, bydło, trzoda
chlewna, owce, kozy, oraz do 100 szt. drobiu i do 50 szt. królików;
23) jednostka pływająca - każda konstrukcja zdolna do samodzielnego unoszenia się na powierzchni wody, z napędem własnym
ew. cudzym (holowana lub pchana) lub też zakotwiczona na stałe;
24) klasa palności - klasyfikacja budynku do odpowiedniej grupy
według posiadanej konstrukcji:

a) I klasa palności: budynki, których elementy konstrukcji nośnej
(ściany, słupy, podciągi i ramy) wykonane są w całości z materiałów niepalnych (z cegły, prefabrykatów, kamienia, pustaków,
suporeksu, szkła i innych materiałów niepalnych) oraz mające
pokrycie dachowe wykonane z materiałów niepalnych takich
jak: blacha, eternit, dachówka ceramiczna, cementowa itp.,
Do I klasy palności zaliczone są również budynki, w których
palne pokrycie dachu (np. papa bitumiczna) jest położone
na niepalnym podłożu (np. betonowa wylewka stropodachu),
jak również budynki o drewnianej więźbie dachowej i niepalnym pokryciu dachu (np. blacha, dachówka ceramiczna, eternit),
b) II klasa palności: budynki, których elementy konstrukcji nośnej
lub pokrycie dachowe wykonane są z innych materiałów niż
wymienione w lit. a) oraz budynki, w których palne pokrycie
dachu(np. papa bitumiczna) jest położone na palnym podłożu;
25) koszty akcji ratowniczej - poniesione i udokumentowane koszty
wynikłe z zastosowania przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,
w razie zajścia objętego ochroną wypadku ubezpieczeniowego,
dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, o ile
te środki były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne;
26) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie - poniesione
konieczne koszty rozbiórki i uprzątnięcia pozostałości po szkodzie powstałej w wyniku wypadku ubezpieczeniowego objętego
umową ubezpieczenia;
27) koszty wymiany lub naprawy zabezpieczeń - poniesione
konieczne koszty wymiany lub naprawy zabezpieczeń uszkodzonych w wyniku usiłowania lub dokonania objętej zakresem umowy
ubezpieczenia kradzieży z włamaniem i rabunku, w tym wymiany
zamków;
28) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów - udokumentowane koszty poniesione na wynagrodzenie rzeczoznawców i ekspertów, powołanych w porozumieniu i za zgodą UNIQA
TU S.A., świadczących usługi na rzecz Ubezpieczonego w związku
ze szkodą w ubezpieczonym mieniu zaistniałą i wynikającą
z wypadku ubezpieczeniowego objętego zakresem umowy ubezpieczenia;
29) kradzież z włamaniem - usiłowanie zaboru lub zabór mienia
w celu jego przywłaszczenia dokonany przez sprawcę z zamkniętego i zabezpieczonego zgodnie z warunkami określonymi w §37
budynku mieszkalnego w gospodarstwie rolnym lub pokoju gościnnego lub schowka w gospodarstwie agroturystycznym,objętego
ubezpieczeniem:
a) po uprzednim usunięciu zabezpieczenia siłą lub przy użyciu
narzędzia albo
b) po uprzednim otworzeniu zabezpieczenia kluczem podrobionym, dopasowanym lub innym narzędziem albo
c) po uprzednim otworzeniu zabezpieczenia kluczem oryginalnym, który sprawca zdobył w wyniku kradzieży z włamaniem
do innego lokalu/budynku lub w wyniku rabunku;
30) kradzież zwykła - bezprawny zabór mienia w celu jego przywłaszczenia;
31) lawina - gwałtowne zsuwanie lub staczanie się po stromym zboczu
górskim leżącego na jego powierzchni materiału np. śniegu, lodu,
błota, skał lub kamieni;
32) mienie związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego maszyny, urządzenia, sprzęt rolniczy, narzędzia, a także opał,
nawozy sztuczne, środki ochrony roślin, pasza dla zwierząt;
33) odwilż - termin oznaczający okres ocieplenia przychodzący
po okresie zamarzania;
34) ogień - działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub
powstał bez paleniska i rozszerzył się o własnej sile, w tym podpalenie przez osoby trzecie;
35) osuwanie się ziemi - ruch ziemi na stokach, nie spowodowany
działalnością ludzką;
36) osoba bliska - współmałżonek, konkubina, konkubent, rodzeństwo, wstępni, zstępni, teściowie, zięciowie, synowe, ojczym,
macocha, pasierb, pasierbica oraz osoby pozostające w stosunku
przysposobienia zamieszkujące na stałe wspólnie z Ubezpieczonym
i prowadzące z nim wspólnie gospodarstwo domowe; osoby bliskie,
o których mowa w niniejszych OWU traktowane są jak Ubezpieczony, przy czym w przypadku ubezpieczenia od zdarzeń losowych
pod warunkiem, iż posiadają tytuł własności do przedmiotów objętych ochroną ubezpieczeniową. Oznacza to, iż zapisy OWU dotyczące Ubezpieczonego stosuje się odpowiednio do osób bliskich,
o których mowa w zdaniu poprzednim;
37) osoba trzecia - osoba pozostająca poza stosunkiem umownym
wynikającym z niniejszej umowy ubezpieczenia, inna niż Ubezpieczony, Ubezpieczający i osoba bliska;

38) porażenie prądem elektrycznym - powodujące śmierć lub
konieczność uboju porażonego zwierzęcia zdarzenie powstałe
w wyniku działania prądu elektrycznego;
39) powódź - zalanie terenów w następstwie podniesienia się stanu
wody w korytach wód płynących lub zbiornikach wód stojących
na skutek nadmiernych opadów atmosferycznych, topnienia śniegu
i lodu, tworzenia się zatorów lodowych lub spływu wód po stokach, zboczach górskich i falistych lub podniesienia się poziomu
morskich wód przybrzeżnych;
40) produkty rolne - ziemiopłody zebrane i złożone w budynkach;
41) przepięcie - gwałtowna zmiana napięcia w sieci elektrycznej lub
elektronicznej, powodująca wystąpienie napięcia przekraczającego
wartości dopuszczalne, określone przez producenta dla danego
urządzenia spowodowana bezpośrednim (w ubezpieczony przedmiot), lub pośrednim (w inny przedmiot) uderzeniem pioruna
i związanym z nim impulsem elektromagnetycznym przekazywanym do sieci energetycznej;
42) rabunek - zabór mienia:
a) przy użyciu przemocy fizycznej wobec Ubezpieczonego albo
jego osób bliskich, bądź osoby uprawnionej do przechowywania kluczy do zamków albo groźby natychmiastowego użycia
takiej przemocy lub
b) przy doprowadzeniu Ubezpieczonego albo jego osoby bliskiej
lub osoby uprawnionej do przechowywania kluczy do stanu
nieprzytomności lub bezbronności lub
c) przy użyciu podstępu wobec osób małoletnich, niedołężnych,
będących w podeszłym wieku lub nie w pełni sprawnych, o ile
sprawca został zatrzymany i skazany za ten czyn prawomocnym wyrokiem sądu;
43) rekreacja - forma aktywności umysłowej lub fizycznej podejmowana poza obowiązkami zawodowymi, społecznymi, domowymi
i nauką; stosowana w celu odpoczynku i rozrywki;
44) rekreacyjne uprawianie sportu - takie uprawianie sportu, które
nie jest podejmowane w drodze rywalizacji dla uzyskania maksymalnych wyników sportowych, ani w celach zarobkowych, a jedynie dla wypoczynku lub odnowy sił psychofizycznych oraz niezwiązane z uczestnictwem w wyczynowych zawodach i konkursach
sportowych lub oficjalnych treningach do tych imprez, a także
w wyprawach i podróżach odbywanych w ramach ekspedycji
i survivalu;
45) rolnik - osoba fizyczna, w której posiadaniu lub współposiadaniu
jest gospodarstwo rolne;
46) ruchomości domowe - ruchomości znajdujące się w miejscu ubezpieczenia i stanowiące własność Ubezpieczonego i/lub jego osób
bliskich, a w szczególności:
a) urządzenia domowe, meble, sprzęt zmechanizowany, dywany,
wykładziny,
b) odzież i inne przedmioty osobistego użytku,
c) sprzęt elektroniczny, audiowizualny, fotograficzny, komputerowy oraz instrumenty muzyczne, sprzęt medyczny wykorzystywany przez Ubezpieczonego lub jego osoby bliskie,
d) gotówka i wartości pieniężne,
e) zapasy gospodarstwa domowego,
f) rowery, wózki inwalidzkie nie podlegające rejestracji, sprzęt
turystyczny, sportowy i rehabilitacyjny,
g) urządzenia warsztatów chałupniczych;
47) sadza - czarny proszek złożony z kryształków grafitu powstały
wskutek niepełnego spalania lub termicznego rozkładu związków
węgla(w tym gazu ziemnego lub węglowodorów), który nagle
wydobył się z palenisk, instalacji oraz urządzeń elektrycznych
lub grzewczych znajdujących się w miejscu ubezpieczenia, bądź
powstał na skutek pożaru ubezpieczonego mienia z wyjątkiem
szkód powstałych w wyniku ciągłego i powolnego oddziaływania
sadzy;
48) stałe elementy budynku mieszkalnego - znajdujące się w miejscu ubezpieczenia i stanowiące własność Ubezpieczonego lub
jego osób bliskich oraz zamontowane w sposób trwały i uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi elementy wyposażenia /wykończenia, których koszt naprawy, wymiany i konserwacji
obciąża Ubezpieczonego lub jego osoby bliskie, w tym m.in.:
a) meble wbudowane, zestawy mebli kuchennych tzw. eurokuchnie, trzony kuchenne,
b) wszelkie trwale związane z podłożem okładziny ścian, sufitów,
podłóg, wraz z tynkami i powłokami malarskimi,
c) kotły co, grzejniki i ich obudowy, piece, bojlery, kominki,
d) drzwi i okna wraz z oszkleniem, zamknięciami i urządzeniami
zabezpieczającymi,
e) parapety wewnętrzne i zewnętrzne,
f) rynny i rury spustowe,
g) oszklenie dachowe,
h) schody wewnętrzne,
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i)
j)

antresole,
wyposażenie instalacji znajdujących się wewnątrz budynku
(np.: armatura sanitarna, grzejniki, podgrzewacze wody, włączniki, gniazda wtykowe, czujki, sygnalizatory, wewnętrzna instalacja alarmowa);
49) stałe elementy działki - połączone na trwałe z gruntem obiekty
budowlane nie będące budynkami, a znajdujące się poza budynkiem w miejscu ubezpieczenia takie jak:
a) nawierzchnia chodników, podjazdów, placów utwardzonych,
b) ogrodzenie posesji wraz z bramą i/lub furtką wraz z napędami,
c) oświetlenie posesji,
d) studnie i instalacje studzienne wraz z przykryciami,
e) pergole,
f) fontanny,
g) oczka wodne,
h) wiaty, altany, pomosty, murowane grille, piece do wędzenia,
i) śmietniki, przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki na nieczystości (szambo),
j) inspekty ogrodnicze, szklarnie przydomowe o powierzchni
do 10 metrów kwadratowych;
50) szkoda w ubezpieczeniu mienia - strata majątkowa w postaci
uszkodzenia, zniszczenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia, powstała w wyniku wypadku ubezpieczeniowego objętego
ochroną;
51) szkoda w ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej - szkoda
będąca następstwem wypadku ubezpieczeniowego polegająca
na stracie majątkowej w postaci uszkodzenia lub zniszczenia mienia osoby trzeciej (szkoda rzeczowa) lub na spowodowaniu śmierci,
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia osoby trzeciej (szkoda osobowa), za którą odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony;
52) szkoda całkowita - zniszczenie mienia lub uszkodzenie o rozmiarze takim, że przywrócenie mienia do stanu przed wystąpieniem
wypadku ubezpieczeniowego wymaga poniesienia nakładów
finansowych w wysokości co najmniej 70% wartości tego mienia
z dnia ustalania wysokości odszkodowania;
53) trzęsienie ziemi - niespowodowane działalnością człowieka, gwałtowne wstrząsy skorupy ziemskiej wywołane przez nieodwracalne
deformacje ośrodka skalnego w głębi Ziemi, czemu towarzyszy
naruszenie ciągłości ośrodka skalnego i emisja fal sejsmicznych;
54) turysta - osoba, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim
stałym miejscem pobytu, dla której celem nie jest podjęcie stałej
pracy w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej przez jedną noc;
54) ubezpieczenie od ryzyk nazwanych - ubezpieczenie od wymienionych w OWU nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń losowych
z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności określonych w odpowiednich zapisach niniejszych OWU;
55) Ubezpieczający - wskazana w umowie ubezpieczenia i zawierająca
umowę ubezpieczenia osoba fizyczna;
56) Ubezpieczony - wskazana w umowie ubezpieczenia osoba
fizyczna;
57) uderzenie pioruna - gwałtowne odprowadzenie ładunku elektrycznego z atmosfery do ziemi bezpośrednio przez ubezpieczony
obiekt, pozostawiające wyraźne ślady świadczące o jego działaniu w postaci śladów działania wysokiej temperatury, uszkodzeń
mechanicznych;
58) udział własny - określona procentowo w umowie ubezpieczenia
część należnego z tej umowy odszkodowania, którą Ubezpieczony
ponosi we własnym zakresie;
59) upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie - nie będące
następstwem działalności człowieka upadek drzew lub ich elementów, części budowli, budynków, obiektów małej architektury
na ubezpieczone mienie;
60) upadek statku powietrznego - katastrofa bądź przymusowe lądowanie obiektu latającego wyprodukowanego przez człowieka,
a także upadek jego części lub przewożonego w nim ładunku
na ubezpieczone mienie;
61) urządzenia techniczne - urządzenia zapewniające możliwość użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem;
62) wartość rzeczywista - wartość nowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne;
63) wartość nowa - wartość odpowiadająca kosztom odtworzenia mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszonego tj.:
a) w przypadku ruchomości i stałych elementów budynku mieszkalnego - wartość odpowiadająca kosztom odtworzenia,
tj. zakupu lub naprawy uszkodzonych, zniszczonych lub utraconych ruchomości domowych, stałych elementów budynku
mieszkalnego znajdujących się w miejscu ubezpieczenia,
b) w przypadku sprzętu elektronicznego - koszt nabycia nowego
sprzętu tego samego rodzaju i wydajności lub o najbardziej
zbliżonych parametrach technicznych;
4

64) wartości pieniężne - wyroby ze złota, srebra, platyny, kamieni szlachetnych i pereł oraz monety złote i srebrne;
65) wybuch - gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy wywołane ich właściwością rozprzestrzeniania się (eksplozja); w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych podobnych zbiorników,
warunkiem uznania szkody za spowodowaną wybuchem jest, aby
ściany tych urządzeń uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy, nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień; za wybuch uważa się również implozję polegającą
na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego przez ciśnienie
zewnętrzne;
66) wypadek ubezpieczeniowy - zdarzenie powodujące powstanie
szkody, zaistniałe w okresie odpowiedzialności UNIQA TU S.A.
z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia; wszystkie szkody będące
następstwem tego samego zdarzenia lub wynikające z tej samej
przyczyny, niezależnie od liczby poszkodowanych, uważa się
za jeden wypadek ubezpieczeniowy i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili wystąpienia pierwszego zdarzenia;
67) zalanie - działanie na ubezpieczone mienie wody, pary, cieczy lub
innych substancji, które wydostały się w sposób niezamierzony
i niekontrolowany spowodowane przez:
a) awarię instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych,
grzewczych, pomp wodnych, instalacji gaśniczych, klimatyzacyjnych, domowych urządzeń AGD typu pralki, wirówki, zmywarki, lodówki,
b) nieumyślne pozostawienie otwartych zaworów na skutek przerwy w dopływie wody,
c) samoczynne uruchomienie się instalacji gaśniczych z przyczyn
innych niż pożar oraz naprawa/modernizacja/przebudowa
instalacji,
d) cofnięcie się wody lub ścieków z ogólnodostępnej sieci wodociągowej albo kanalizacyjnej,
oraz szkody spowodowane przez:
e) zalanie przez nieszczelne dachy,
f) topnienie mas śniegu lub lodu na skutek gwałtownej zmiany
temperatury;
68) zamek mechaniczno-elektroniczny - zamek, którego uruchomienie następuje przy zastosowaniu systemu elektronicznego;
69) zamek wielopunktowy - zamek powodujący ryglowanie skrzydła
drzwi w ościeżnicy, w kilku odległych od siebie miejscach;
70) zamek wielozastawkowy - zamek, do którego klucz posiada
w łopatce więcej niż jedno żłobienie prostopadłe do trzonu;
71) zapadanie się ziemi - nagłe obniżenie się terenu z powodu zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni w gruncie, które powstały
wskutek procesów naturalnych, a nie w następstwie jakiejkolwiek
działalności człowieka;
72) zbiór kolekcjonerski - zbiór zgromadzonych przedmiotów o ustalonym zakresie merytorycznym, topograficznym lub chronologicznym;
73) zewnętrzne elementy budynku mieszkalnego - trwale zamontowane na budynku mieszkalnym urządzenia i osprzęt tj.:
a) anteny wszelkiego rodzaju;
b) kolektory słoneczne;
c) zabudowa balkonów, tarasów i loggii;
d) zewnętrzne elementy instalacji alarmowych, wentylacyjnych
lub klimatyzacyjnych, domofonowych, video-domofonowych;
e) zewnętrzne elementy oświetlenia zamontowane na budynku
mieszkalnym;
74) zewnętrzne elementy ogrodzenia - trwale zamontowane
na ogrodzeniu urządzenia i osprzęt tj:
a) automatyka bram;
b) zewnętrzne elementy instalacji alarmowych, domofonowych,
video-domofonowych;
75) zużycie techniczne - utrata wartości mienia stanowiącego przedmiot szkody wynikająca z okresu eksploatacji, jakości i trwałości
materiałów z jakich został wykonany, jakości prac budowlanych
i instalacyjnych, sposobu użytkowania oraz prowadzonej gospodarki remontowej.
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA - POSTANOWIENIA OGÓLNE
§3
1. Na wniosek Ubezpieczającego i opłatą składki, na podstawie niniejszych OWU zawiera się umowy ubezpieczenia, w których przedmiotem ubezpieczenia mogą być następujące rodzaje mienia stanowiące własność Ubezpieczonego lub osób bliskich zamieszkałych
z nim na stałe i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe:
1) ruchomości domowe;
2) stałe elementy budynków mieszkalnych;

3)
4)
5)
6)

stałe elementy działki;
produkty rolne;
mienie związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego;
inwentarz żywy.

2. Mienie określone w ust.1 może zostać objęte ochroną w zakresie
ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.
3. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia mienia wskazanego
w ust. 1 pkt 2)-6) w zakresie określonym w ust.2 jest zawarcie ubezpieczenia ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych.
4. Umowa ubezpieczenia zawarta zgodnie z zasadami określonymi
w ust 2-3 na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą składki może
zostać rozszerzona poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji.
5. Na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki może
zostać zawarta umowa ubezpieczenia:
1) Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności
agroturystycznej, w zakresie następujących klauzul:
Klauzula 1 - Odpowiedzialność Cywilna z tytułu wynajmu
pokoi turystom w okresie przebywania przez nich
w celach wypoczynkowo - turystycznych w gospodarstwie agroturystycznym
Klauzula 2 - Odpowiedzialność Cywilna za produkt; serwowanie posiłków dla turystów przygotowywanych
z produktów/półproduktów, których producentem/wytwórcą jest Ubezpieczony, w okresie przebywania turysty w celach wypoczynkowo - turystycznych w gospodarstwie agroturystycznym,
Klauzula 3 - Odpowiedzialność Cywilna za szkody w mieniu
przechowywanym
Klauzula 4 - Odpowiedzialność Cywilna za szkody wyrządzone
przez konie i zaprzęgi konne
2) Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym;
3) NNW.
6. Postanowienia odnoszące się bezpośrednio do poszczególnych
umów ubezpieczenia zawartych na podstawie niniejszych OWU
stanowią postanowienia szczególne, a ich zapisy mają pierwszeństwo przed odpowiednimi zapisami ogólnymi OWU.
7.

W zakresie nieuregulowanym w postanowieniach odnoszących się
bezpośrednio do poszczególnych umów ubezpieczenia zawartych
na podstawie niniejszych OWU stosuje się odpowiednie postanowienia ogólne i końcowe OWU.

OGÓLNE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
§4
1. UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody i ich następstwa:
1) powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) nie przekraczające równowartości 200 zł;
3) wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, chyba że zapłata
odszkodowania z tytułu szkód wynikających z rażącego niedbalstwa odpowiada w danych okolicznościach względom
słuszności;
4) wyrządzone umyślnie przez osoby bliskie zamieszkałe i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe;
5) w stopniu, w jakim powstanie lub rozmiar szkody wynikał
z pozostawania przez Ubezpieczonego/Ubezpieczającego lub
jego osoby bliskie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub
innych środków odurzających, lekarstw lub innych substancji
wyłączających lub ograniczających zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swoim postępowaniem;
6) polegające na zapłacie kar pieniężnych, w tym należności
podatkowych lub innych obciążeń publicznoprawnych, grzywien sądowych lub administracyjnych, odsetek, należności
pieniężnych związanych z zaciąganiem kredytów, udzielaniem
zabezpieczeń zapłaty;
7) podlegające systemowi ubezpieczeń obowiązkowych zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa;
8) powstałe na skutek usiłowania popełnienia lub popełnienia
przez Ubezpieczonego/Ubezpieczającego przestępstwa lub
samobójstwa;
9) w postaci utraconych korzyści.

2. Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w ust.1 UNIQA
TU S.A. nie ponosi również odpowiedzialności za szkody i ich
następstwa:
1) związane z wpływem pól magnetycznych i elektromagnetycznych, oddziaływania energii jądrowej, skażenia radioaktywnego oraz promieni laserowych;
2) geologiczne i górnicze w rozumieniu prawa geologicznego
i górniczego;
3) powstałe w gruntach, glebie, zbiornikach wodnych, o ile
umowa nie stanowi inaczej;
4) spowodowane eksplozją wszelkich materiałów wybuchowych,
pirotechnicznych lub innych substancji niebezpiecznych, jeżeli
były one przechowywane przez Ubezpieczonego w miejscach
do tego nieprzeznaczonych lub niezgodnie z przepisami o przechowywaniu takich materiałów lub powstałe wskutek użycia
materiałów pirotechnicznych lub wybuchowych;
5) będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem decyzji
administracyjnej lub powstałe na skutek konfiskaty, zajęcia,
zniszczenia lub uszkodzenia z nakazu organów administracji
rządowej, samorządowej lub sądów;
6) powstałe na skutek defraudacji, sprzeniewierzenia;
7) powstałe w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi;
8) będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem działania
złośliwego oprogramowania lub wirusa komputerowego;
9) wynikające z naruszenia osobistych lub majątkowych praw
autorskich lub innych praw i dóbr osobistych osób trzecich;
10) wyrządzone w środowisku naturalnym;
11) powstałe wskutek działań wojennych, strajków, lokautów,
demonstracji;
12) powstałe wskutek aktów terrorystycznych, zamieszek i rozruchów o ile umowa ubezpieczenia nie stanowi inaczej;
13) powstałe w wyniku ciągłego i powolnego działania hałasu,
temperatury, gazów, pary, cieczy, wilgoci, pyłu, wyciekania;
14) powstałe na skutek długotrwałych wstrząsów, wibracji w tym
wibracji związanych z ruchem pojazdów lądowych, podziemnych lub statków powietrznych;
15) powstałe w programach lub danych komputerowych.
SUMA UBEZPIECZENIA/SUMA GWARANCYJNA
§5
1. Ustalona w umowie suma ubezpieczenia, a w przypadku ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności UNIQA TU S.A. za szkody
powstałe ze wszystkich wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych
w okresie ubezpieczenia, z uwzględnieniem limitów i podlimitów
podanych w niniejszych OWU.
2. Suma ubezpieczenia/gwarancyjna ulega każdorazowo pomniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania (zasada konsumpcji
sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej).
3. W sytuacji określonej w ust.2 suma ubezpieczenia/suma gwarancyjna może na wniosek Ubezpieczającego i po opłacie dodatkowej
składki zostać uzupełniona do pierwotnej wysokości.
4. W czasie trwania umowy ubezpieczenia, na wniosek Ubezpieczającego i po opłacie dodatkowej składki, suma ubezpieczenia/suma
gwarancyjna może zostać podwyższona.
5. Podwyższona suma ubezpieczenia lub suma gwarancyjna stanowi
górną granicę odpowiedzialności UNIQA TU S.A. od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki.
6. W razie zmiany sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej dodatkowa składka lub zwrot składki ustalone zostaną na podstawie taryf
obowiązujących w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.
7.

Na wniosek Ubezpieczającego i za zwyżką składki dodatkowej
możliwe jest zniesienie określonej w ust.2 zasady konsumpcji sumy
ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej.

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
§6
1. Składka ubezpieczeniowa jest ustalana na podstawie taryfy składek
obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, a jej wysokość zależy od:
1) długości okresu ubezpieczenia;
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

zakresu ubezpieczenia;
wysokości sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej;
częstotliwości opłacania składek;
dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia;
stażu ubezpieczeniowego Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
w UNIQA TU S.A.;
rodzaju mienia przyjętego do ubezpieczenia;
rodzaju wartości według jakiej mienie zostało zadeklarowane
do ubezpieczenia;
rodzaju zastosowanych środków zabezpieczenia;
ilości osób objętych ochroną;
lokalizacji mienia objętego ochroną;
oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

2. Zniżki składki udzielane są z tytułu:
1) bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia w UNIQA TU S.A.,
2) bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia u innego Ubezpieczyciela; przy czym zniżka za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia u innego Ubezpieczyciela naliczana jest według zasad
określonych w UNIQA TU S.A;
3) kontynuacji ubezpieczenia w UNIQA TU S.A.
4) udzielonej karencji polegającej na braku odpowiedzialności UNIQA TU S.A. za szkody powstałe na skutek powodzi lub
przenikania wód gruntowych w jej wyniku w ciągu pierwszych
30 dni od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, o ile
umowa ubezpieczenia nie jest kontynuacją poprzedniej umowy
w UNIQA TU S.A. obejmującej zakresem ochrony zdarzenie
losowe w postaci powodzi;
5) posiadania zabezpieczeń:
a) w przypadku ubezpieczenia mienia w budynkach mieszkalnych od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji
w postaci:
I. atestowanych drzwi antywłamaniowych,
II. blokad antywyważeniowych w drzwiach zewnętrznych,
z zastrzeżeniem, że zniżki wymienione w pkt. I - II nie znajdują zastosowania w przypadkach określonych w niniejszych OWU gdzie zabezpieczenia te określa się jako wymagane;
6) jednorazowej opłaty składki.
3. Zwyżki składki udzielane są z tytułu:
1) zapłaty składki w ratach;
2) zakwalifikowania budynków w których przechowywane jest/
znajduje się objęte ochroną mienie do II klasy palności;
3) szkodowego przebiegu ubezpieczenia objętego zakresem
umowy ubezpieczenia;
4) zniesienia zasady konsumpcji sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej;
5) ubezpieczeniu ruchomości domowych i/lub stałych elementów
budynku mieszkalnego w wartości nowej.
§7
1. Wysokość składki, termin oraz sposób jej zapłaty są określone
w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia.
2. Jeżeli nie umówiono się inaczej składka powinna być zapłacona jednorazowo przy zawarciu umowy ubezpieczenia.
3. Składka na wniosek Ubezpieczającego, może być rozłożona
na raty, których wysokość i termin płatności określone są w polisie
lub innym dokumencie ubezpieczenia.
4. Składkę lub poszczególne raty składki należy wpłacać do rąk upoważnionego przedstawiciela UNIQA TU S.A., przekazem pocztowym lub przelewem na wskazany przez UNIQA TU S.A. rachunek
bankowy.
5. W przypadku dokonania płatności składki przekazem pocztowym
lub przelewem bankowym za datę opłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej raty uznaje się datę stempla pocztowego lub bankowego
uwidocznioną na dokumencie przekazu pocztowego lub przelewu
bankowego.
6. W razie opłacania składki w ratach niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki spowoduje ustanie odpowiedzialności UNIQA
TU S.A., o ile po upływie terminu wezwało ono Ubezpieczającego
do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności, a rata
składki w wyznaczonym terminie nie została zapłacona.
7.
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Jeżeli UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata

nie została zapłacona w terminie, UNIQA TU S.A. może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki
za okres, przez który ponosiło odpowiedzialność. W braku wypowiedzenia umowy wygasa ona z końcem okresu, na który przypadała niezapłacona składka.
8. W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem
okresu na jaki umowa została zawarta, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
9. W ubezpieczeniu mienia w przypadku powstania szkody przed
opłaceniem składki ubezpieczeniowej, UNIQA TU S.A. zastrzega
sobie prawo potrącenia wymagalnej składki z kwoty przyznanego
odszkodowania.
10. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną
zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać
odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili,
w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku
bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona, może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę
ze skutkiem natychmiastowym.
ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
§8
1. Umowę zawiera się na wniosek Ubezpieczającego.
2. Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia powinien zawierać
co najmniej następujące dane:
1) imię i nazwisko, PESEL oraz adres Ubezpieczającego;
2) adres gospodarstwa rolnego w którym ubezpieczane jest mienie (miejsce ubezpieczenia);
3) okres ubezpieczenia;
4) wybrany rodzaj ubezpieczenia i ryzyka dodatkowe;
5) w przypadku ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń
losowych: wybrany wariant ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami §33;
6) proponowaną wysokość sumy ubezpieczenia (w ubezpieczeniach Odpowiedzialności Cywilnej sumy gwarancyjnej i limitu/
podlimitu, jeżeli został ustalony);
7) informacje dotyczące przedmiotu ubezpieczenia, w tym posiadane zabezpieczenia, klasę palności budynku;
8) informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia w ciągu ostatnich trzech lat (informacje o zgłoszonych szkodach i wypłaconych odszkodowaniach, z uwzględnieniem ich przyczyny, ilości, rodzaju i rozmiaru każdej z nich); w przypadku gdy ilość
szkód przekracza 3 rocznie, za zgodą UNIQA TU S.A. można
odstąpić od podania rozmiaru i rodzaju każdej ze szkód wykazując ich łączną roczną wysokość oraz ilość określając przy tym
rodzaj szkód głównie występujących w danym roku;
9) informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej w miejscu
ubezpieczenia i jej rodzaju;
10) informacje o innych ubezpieczeniach zawartych w UNIQA
TU S.A.;
11) informacje czy przedmiot ubezpieczenia jest jednocześnie
ubezpieczony u innego ubezpieczyciela i w jakim zakresie.
3. UNIQA TU S.A. może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia
od uzyskania dodatkowych informacji o przedmiocie ubezpieczenia, o które zwróci się w formie pisemnej do Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego.
§9
Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zobowiązany do:
1) podania do wiadomości UNIQA TU S.A. wszelkich znanych sobie
okoliczności, o które UNIQA TU S.A. zapytywało we wniosku ubezpieczeniowym albo przed zawarciem umowy w innych pismach;
2) zgłaszania w formie pisemnej do UNIQA TU S.A. w czasie trwania
umowy ubezpieczenia, wszelkich zmian w okolicznościach, o których mowa w pkt 1) niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości.
§ 10
UNIQA TU S.A. zastrzega sobie prawo wglądu do ksiąg i dokumentów
związanych z przedmiotem ubezpieczenia, lub budynkiem/budowlą
w których ubezpieczone mienie jest przechowywane, jednocześnie
zobowiązując się do zachowania tajemnicy w zakresie uzyskanych
informacji.

d) braku zgody na przedstawienie przedmiotu ubezpieczenia
i dokonania jego lustracji, o którą UNIQA TU S.A. wystąpiło
w drodze pisemnej.

§ 11
Zawarcie umowy ubezpieczenia UNIQA TU S.A. potwierdza polisą lub
innym dokumentem ubezpieczenia.
§ 12

2. Inne ważne powody wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez
UNIQA TU S.A. muszą być pod rygorem nieważności wymienione
w umowie ubezpieczenia.

W przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek Ubezpieczony może
żądać, aby UNIQA TU S.A. udzieliło mu informacji o postanowieniach
zawartej umowy ubezpieczenia oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków Ubezpieczonego.

3. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim UNIQA
TU S.A. udzielało ochrony ubezpieczeniowej.

CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 17

§ 13

W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający zobowiązany jest do zapłacenia składki za okres, w jakim UNIQA TU S.A.
udzielało ochrony ubezpieczeniowej. W odniesieniu do zwrotu składki
przez UNIQA TU S.A. zastosowanie znajduje §7 ust. 8.

1. W braku odmiennego postanowienia stron umowę ubezpieczenia
zawiera się na okres roczny.
2. Odpowiedzialność UNIQA TU S.A. rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki lub pierwszej raty składki w wysokości
ustalonej w umowie, chyba że strony umówiły się inaczej.

OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO/UBEZPIECZONEGO

§14

Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia miejsca ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami
§37;
2) utrzymywania miejsca ubezpieczenia w odpowiednim stanie technicznym oraz do natychmiastowego usuwania usterek i uszkodzeń
w mieniu, w szczególności dotyczy to instalacji i urządzeń;
3) zapewnienia wystarczającego ogrzewania budynków mieszkalnych
w okresie występowania mrozów, a w razie potrzeby zakręcenia
zaworów i spuszczenia wody z rur;
4) przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących właścicieli
nieruchomości;
5) przestrzegania zaleceń producenta dotyczących składowania mienia objętego ubezpieczeniem;
6) poinformowania UNIQA TU S.A. w przypadku zawarcia z innym
ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia obejmującej ochroną
ubezpieczeniową te same zdarzenia, podając przy tym dane ubezpieczyciela oraz sumy ubezpieczenia;
7) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów mających na celu zapobieganie powstawaniu szkód, w tym przepisów
o ochronie przeciwpożarowej.

1. Odpowiedzialność UNIQA TU S.A. ustaje, a umowa ubezpieczenia
rozwiązuje się:
1) z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia;
2) z dniem upływu okresu ubezpieczenia, na jaki umowa ubezpieczenia została zawarta;
3) z upływem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
4) z dniem doręczenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach
określonych w §7 ust. 7 i 10;
5) z dniem wyczerpania się sumy ubezpieczenia/gwarancyjnej,
o ile umowa nie stanowi inaczej;
6) z upływem 7 dni od otrzymania przez Ubezpieczającego
wezwania do zapłaty kolejnej raty składki, wysłanego przez
UNIQA TU S.A. po upływie terminu jej płatności, w przypadku
o którym mowa w §7 ust. 6;
7) w przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia, z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę, chyba że prawa
z umowy ubezpieczenia zostały, za zgodą UNIQA TU S.A. przeniesione na nabywcę.
2. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć
miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest
przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubezpieczyciel nie poinformował
Ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia
od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim UNIQA TU S.A. udzielało ochrony
ubezpieczeniowej.
ROZWIĄZANIE UMOWY
§15
Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, o którym mowa w §7 ust 10 oraz z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia po powstaniu szkody niezależnie
od tego czy UNIQA TU S.A. wypłaciło odszkodowanie czy też odmówiło jego wypłaty.
§16
1. UNIQA TU S.A. może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia:
1) ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach określonych
w §7 ust. 7 i 10;
2) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia z ważnych powodów jakimi w rozumieniu niniejszych OWU są:
a) podanie do wiadomości UNIQA TU S.A. danych niezgodnych z prawdą, wpływających na zwiększenie prawdopodobieństwa wypadku;
b) w ubezpieczeniu mienia rażące niedbalstwo w zabezpieczeniu przedmiotu ubezpieczenia,
c) budynki przeznaczone do rozbiórki na podstawie ostatecznych decyzji właściwych organów i w których znajduje się
ubezpieczone mienie;

§18

§19
1. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczający lub
Ubezpieczony jest zobowiązany:
1) użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu
ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej
rozmiarów;
2) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni powiadomić UNIQA
TU S.A. o zajściu wypadku ubezpieczeniowego;
3) udzielić UNIQA TU S.A. wszelkiej pomocy, w tym poprzez
dostarczenie dokumentów niezbędnych do dochodzenia
roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych
za szkodę;
4) w przypadku pożaru wezwać straż pożarną;
5) w przypadku uzasadnionego podejrzenia powstania szkody
w wyniku popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, niezwłocznie powiadomić o tym policję;
6) podjąć współpracę z UNIQA TU S.A. w zakresie likwidacji
szkody w celu wyjaśnienia okoliczności powstania szkody i ustalenia jej rozmiarów;
7) w przypadku pozwania Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
na drogę sądową, w zakresie objętym regulacjami niniejszego
OWU niezwłocznie powiadomić o tym fakcie UNIQA TU S.A.;
8) przedłożyć UNIQA TU S.A. orzeczenie sądowe w terminie
umożliwiającym wniesienie środka odwoławczego, celem
uzgodnienia stanowisk co do ewentualnego zaskarżenia orzeczenia;
9) najpóźniej w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia szkody złożyć
u ubezpieczyciela spis utraconych lub uszkodzonych przedmiotów z określeniem ich wartości i roku nabycia;
10) nie zmieniać bez zgody UNIQA TU S.A. stanu faktycznego będącego następstwem zdarzenia, które było przyczyną powstania
szkody do czasu przybycia na miejsce zdarzenia przedstawiciela
UNIQA TU S.A., chyba że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia lub zmniejszenia szkody; UNIQA TU S.A. nie
może powołać się na ten zakaz, jeżeli nie przystąpiło do czynności likwidacyjnych w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o powstaniu szkody;
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11) umożliwić UNIQA TU S.A. dokonanie czynności niezbędnych
do ustalenia okoliczności powstania szkody i jej wysokości
oraz udzielić ubezpieczycielowi niezbędnych wyjaśnień w tym
zakresie;
12) w razie uzyskania informacji o przedmiotach zaginionych, skradzionych lub zrabowanych niezwłocznie powiadomić policję
i UNIQA TU S.A.
2. Jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w ust. 1
pkt 1), UNIQA TU S.A. jest wolne od odpowiedzialności za szkody
powstałe z tego powodu.
3. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku określonego w ust.1 pkt 2) UNIQA TU S.A. może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeśli to naruszenie przyczyniło się
do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło UNIQA TU S.A. ustalenie
okoliczności i skutków wypadku.
§20
W odniesieniu do ubezpieczenia mienia niedopełnienie któregokolwiek obowiązku wymienionego w §18 oraz §19 ust.1 pkt.5) -12) może
skutkować odmową wypłaty części lub całości odszkodowania, jeżeli
miało to wpływ na ustalenie odpowiedzialności UNIQA TU S.A., ustalenie okoliczności powstania szkody lub na jej rozmiar albo wysokość
odszkodowania.
§21
1. Niezależnie od obowiązków określonych w §18 w odniesieniu
do ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym
w przypadku zgłoszenia roszczenia o naprawienie szkody bezpośrednio do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego jest on zobowiązany do zaniechania działań zmierzających do zaspokojenia
poszkodowanego, uznania jego roszczeń, bądź zawarcia z nim
ugody, do czasu uzyskania pisemnej zgody UNIQA TU S.A.

do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości
odszkodowania, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia
postępowania.
2. W przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek,
w szczególności ubezpieczenia grupowego, zawiadomienie o zajściu zdarzenia losowego może zgłosić również ubezpieczony albo
jego spadkobiercy; w takim przypadku spadkobierca jest traktowany tak jak uprawniony z umowy ubezpieczenia.
3. UNIQA TU S.A. wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania
roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń dokonanych w procesie likwidacji szkody, zawartej z nim ugody
lub prawomocnego orzeczenia sądu.
4. UNIQA TU S.A. zobowiązane jest wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu.
5. W przypadku gdy w terminie określonym w ust. 4 wyjaśnienie
okoliczności koniecznych dla ustalenia odpowiedzialności UNIQA
TU S.A. albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe,
odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże w terminie wskazanym w ust. 4
UNIQA TU S.A. zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie
oraz ubezpieczonego (w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, w szczególności w ubezpieczeniu grupowym, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie) o przyczynach
niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części oraz
wypłaca bezsporną część odszkodowania.
6. UNIQA TU S.A. powiadamia poszkodowanego, Ubezpieczonego
i Ubezpieczającego lub Uprawnionego w przypadku zgonu Ubezpieczonego o wysokości przyznanego odszkodowania.
7.

2. Uznanie lub zaspokojenie roszczenia strony poszkodowanej przez
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie wywiera skutków prawnych w stosunku do UNIQA TU S.A. jeżeli czynność ta nastąpiła bez
uprzedniej zgody UNIQA TU S.A.
§22
Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu wypadku ubezpieczeniowego
objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, UNIQA TU S.A. informuje o tym Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi
z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń
i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę,
jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności UNIQA
TU S.A. lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego
prowadzenia postępowania.
WYPŁATA ODSZKODOWANIA
§23
1. Odszkodowanie jest wypłacane w kwocie nie wyższej niż wysokość
szkody, w granicach limitów /podlimitów określonych w niniejszych OWU, a jeżeli limit /podlimit nie został ustalony maksymalnie
do wysokości sumy ubezpieczenia/ sumy gwarancyjnej.

Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, UNIQA TU S.A. informuje o tym osobę występującą z roszczeniem oraz ubezpieczonego
(w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, w szczególności w ubezpieczeniu grupowym, jeżeli nie jest
on osobą zgłaszającą roszczenie), wskazując na okoliczności oraz
na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową
odmowę wypłaty odszkodowania wraz z pouczeniem o możliwości
dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

8. W razie odzyskania mienia po wypłacie odszkodowania - Ubezpieczony, zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić UNIQA TU S.A.
wypłacone odszkodowanie lub odpowiednią jego część albo
na żądanie UNIQA TU S.A. nieodpłatnie przenieść na jego rzecz
własność tego mienia.
9. Uznanie lub zaspokojenie roszczenia strony poszkodowanej przez
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie wywiera skutków prawnych w stosunku do UNIQA TU S.A., jeżeli czynność ta nastąpiła
bez uprzedniej zgody UNIQA TU S.A. (dotyczy ubezpieczenia OC).
§25
1. UNIQA TU S.A. wypłaca odszkodowanie za skutki zdarzeń ubezpieczeniowych objętych ochroną, zaistniałych w okresie ubezpieczenia.
2. Ubezpieczony, a w ubezpieczeniach Odpowiedzialności Cywilnej
poszkodowany, uprawniony jest do żądania należnego świadczenia
bezpośrednio od UNIQA TU S.A.

2. Odszkodowanie wypłaca się w złotych polskich. W razie potrzeby
przeliczenia walut obcych dokonuje się po kursie średnim NBP
z dnia ustalenia wysokości odszkodowania.

OGRANICZENIA ODSZKODOWANIA

§24

1. Wysokość odszkodowania ulega pomniejszeniu o wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do dalszego użytkowania lub
przeróbki.

1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, UNIQA TU S.A. informuje o tym
ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami
występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności
zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także informuje
osobę występującą z roszczeniem, na piśmie lub w inny sposób,
na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne
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§26

2. Przy ustalaniu odszkodowania nie uwzględnia się kosztów wynikających z braku części zamiennych lub materiałów potrzebnych
do przywrócenia stanu istniejącego przed szkodą.
3. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia
można wytoczyć :

1) albo według przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sąd
właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia;
2) albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd
właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
MIENIE ODZYSKANE
§27
1. W przypadku odzyskania mienia lub jego pozostałości, Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego
poinformowania o tym UNIQA TU S.A.
2. Jeżeli utracone mienie zostało odzyskane przed wypłatą odszkodowania UNIQA TU S.A. zobowiązane jest do wypłaty odszkodowania
tylko za ewentualne uszkodzenia odzyskanego mienia.
3. Jeżeli utracone mienie zostanie odzyskane po wypłaceniu odszkodowania, prawo własności tych rzeczy przechodzi na UNIQA
TU S.A. z mocy postanowień umowy ubezpieczenia. Ubezpieczony
może zwrócić się do UNIQA TU S.A. o ich zwrot, pod warunkiem
złożenia pisemnego wniosku w ciągu 30 dni od otrzymania wiadomości o ich odnalezieniu. W takim przypadku Ubezpieczony
zobowiązany jest do zwrotu odszkodowania, a UNIQA TU S.A.
do przeniesienia z powrotem prawa własności do odzyskanego
mienia na Ubezpieczonego i do wypłaty odszkodowania jedynie
za ewentualne uszkodzenia.
ROSZCZENIA REGRESOWE
§28
1. Z dniem wypłaty odszkodowania roszczenie Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej
za szkodę przechodzi z mocy prawa na UNIQA TU S.A. do wysokości wypłaconego odszkodowania.
2. UNIQA TU S.A. może odmówić wypłaty odszkodowania w całości
lub w części, jeżeli Ubezpieczony, bez zgody UNIQA TU S.A., zrzeknie się praw albo ograniczy prawa przysługujące mu w stosunku
do osób odpowiedzialnych za szkodę. Jeżeli zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione po wypłacie odszkodowania, UNIQA TU S.A. może żądać zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania.
ZAWIADOMIENIA I OŚWIADCZENIA
§29
1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia mające związek z umową
ubezpieczenia powinny być składane w formie pisemnej.
2. Za zgodą UNIQA TU S.A. i odpowiednio Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, oświadczenia woli mogą być składane w innej formie
niż pisemna.
SKARGI I ZAŻALENIA
§30
1. Ubezpieczonemu, Ubezpieczającemu lub Uprawnionemu przysługuje prawo do zgłaszania UNIQA TU S.A. skarg i zażaleń na zaniedbania lub nienależyte wykonywanie obowiązków przez osoby lub
jednostki działające w imieniu i na rzecz UNIQA TU S.A.
2. UNIQA TU S.A. jest zobowiązana rozpatrzyć skargę bez zbędnej
zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej wpływu
do UNIQA TU S.A. informując skarżącego o sposobie załatwienia
sprawy, z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.
3. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia
można wytoczyć:
1) albo według przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sąd
właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

2) albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd
właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
ROZDZIAŁ II - UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH
				 ZDARZEŃ LOSOWYCH
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§31
1. W zależności od wyboru Ubezpieczającego przedmiotem ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych mogą być:
1) ruchomości domowe;
2) stałe elementy budynku mieszkalnego;
3) stałe elementy działki;
4) produkty rolne;
5) mienie związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego;
6) inwentarz żywy.
2. Jeżeli łączna suma ubezpieczenia ruchomości domowych przekracza 70 000 zł Ubezpieczający ma obowiązek dołączenia do wniosku wykazu przedmiotów o wartości jednostkowej przekraczającej
5 000 zł.
3. Ubezpieczone mienie objęte jest ochroną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w miejscu określonym w umowie ubezpieczenia.
4. UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe
w objętym ochroną mieniu w wyniku prowadzonej akcji ratowniczej.
§32
Z ubezpieczenia wyłącza się następujące mienie:
1) drób i zwierzęta futerkowe w produkcji fermowej;
2) ryby oraz urządzenia do ich hodowli;
3) maszyny wolnobieżne, w tym kombajny rolnicze;
4) pojazdy podlegające ewidencji lub rejestracji zgodnie z postanowieniami przepisów prawa o ruchu drogowym, takie jak np. ciągniki i przyczepy rolnicze, motorowery, motocykle;
5) mienie związane z produkcją przemysłową, działalnością usługową,
rzemieślniczą lub handlową, z wyjątkiem urządzeń warsztatów
chałupniczych i urządzeń gospodarstw agroturystycznych;
6) dokumenty, rękopisy i akta;
7) metale szlachetne w złomie i sztabach;
8) nieoprawione kamienie szlachetne i syntetyczne, nie stanowiące
wyrobu użytkowego;
9) zbiory kolekcjonerskie,dzieła sztuki;
10) paliwa napędowe i smary;
11) słoma przechowywana poza budynkami;
12) dodatkowe wyposażenie samochodów, kombajnów, ciągników rolniczych, motocykli, motorowerów oraz części zapasowe do tych
pojazdów;
13) inwentarz żywy nieoznakowany/nieewidencjonowany jeżeli obowiązek oznakowania/ewidencjonowania wynika z obowiązujących
przepisów prawa.
§33
1. Zależnie od wyboru Ubezpieczającego ubezpieczenie mienia od
ognia i innych zdarzeń losowych może zostać zawarte w zakresie
ubezpieczenia od ryzyk nazwanych w:
1) wariancie PODSTAWOWYM na zasadach określonych w Tabeli
nr 1.
2) wariancie ROZSZERZONYM na zasadach określonych w Tabeli
nr 2.
3) wariancie PEŁNYM na zasadach określonych w Tabeli nr 3.
2. UNIQA TU S.A. w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy
ubezpieczenia określa wariant w jakim zawarte zostało ubezpieczenie, sumy ubezpieczenia/limity odpowiedzialności oraz wykaz
zdarzeń losowych objętych zakresem ochrony zgodnie z wyborem
Ubezpieczającego.
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TABELA NR 1
Wariant - PODSTAWOWY
Lp.

RODZAJ MIENIA

SUMA
UBEZPIECZENIA

WARTOŚĆ
UBEZPIECZENIOWA

Ogółem
w tym:

26 800 zł

1.

Ruchomości domowe

10 000 zł

Rzeczywista

2.

Stałe elementy budynków mieszkalnych

4 000 zł

Rzeczywista

3.

Stałe elementy działki

800 zł

Rzeczywista

4.

Produkty rolne

4 000 zł

Rynkowa

5.

Mienie związane z prowadzeniem gospodarstwa
rolnego

4 000 zł

Rzeczywista

6.

Inwentarz żywy

4 000 zł

Rynkowa

SUMA
UBEZPIECZENIA/LIMIT
ODPOWIEDZIALNOŚCI

WARTOŚĆ
UBEZPIECZENIOWA

Zakres ubezpieczenia

-

ogień
huragan
powódź
deszcz nawalny
lawina
grad
wybuch
upadek statku powietrznego
zapadanie lub osuwania się
ziemi
- uderzenie pioruna

TABELA NR 2
Wariant - ROZSZERZONY
Lp.

RODZAJ MIENIA

Ogółem
w tym:

Zakres ubezpieczenia

45 500 zł

1.

Ruchomości domowe

15 000 zł
limit na przepięcia 3.000 zł

Rzeczywista

2.

Stałe elementy budynków mieszkalnych

5 000 zł
limit na przepięcia 1.000 zł

Rzeczywista

3.

Stałe elementy działki

1 500 zł
limit na przepięcia 500 zł

Rzeczywista

4.

Produkty rolne

8 000 zł

Rynkowa

5.

Mienie związane z prowadzeniem gospodarstwa
rolnego

8 000 zł

Rzeczywista

6.

Inwentarz żywy

8 000 zł

Rynkowa

SUMA
UBEZPIECZENIA /LIMIT
ODPOWIEDZIALNOŚCI

WARTOŚĆ
UBEZPIECZENIOWA

Ruchomości domowe

Limit
na przepięcia 5 000 zł

Rzeczywista
albo nowa

Stałe elementy budynków mieszkalnych

15 000 zł
Limit
na przepięcia 1 500 zł

Rzeczywista
albo nowa

Stałe elementy działki

7 500 zł
Limit
na przepięcia 1 000 zł

Rzeczywista

-

ogień
huragan
powódź
deszcz nawalny
lawina
grad
wybuch
upadek statku powietrznego
zapadanie lub osuwania się
ziemi
- uderzenie pioruna
- upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie
- przepięcia

TABELA NR 3
Wariant - PEŁNY
Lp.

1.

3.

4.

RODZAJ MIENIA

Produkty rolne

5.

Mienie związane z prowadzeniem gospodarstwa
rolnego

6.

Inwentarz żywy

Rynkowa

Rzeczywista

do 300 000 zł

II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU
ORAZ DEWASTACJI
§34
Na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki umowa
ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych może zostać rozszerzona
o ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz
dewastacji.
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Rynkowa

Zakres ubezpieczenia
-

ogień
huragan
powódź
deszcz nawalny
lawina
grad
wybuch
upadek statku powietrznego
zapadanie lub osuwania się
ziemi
uderzenie pioruna
upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie
przepięcia
zalanie
dym
sadza
huk ponaddźwiękowy
trzęsienie ziemi
porażenie zwierząt gospodarskich prądem elektrycznym

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§35
1. Przedmiotem ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od kradzieży
z włamaniem i rabunku oraz dewastacji, zależnie od wyboru Ubezpieczającego, mogą być uprzednio objęte ochroną od zdarzeń
losowych:
a) ruchomości domowe w budynku mieszkalnym;
b) stałe elementy budynku mieszkalnego.

2

Sumę ubezpieczenia ruchomości domowych oraz stałych elementów budynków mieszkalnych zgodnie z wybranym przez Ubezpieczającego wariantem ubezpieczenia od zdarzeń losowych wskazano w Tabeli Nr 4, 5, 6.

Tabela NR 4
Wariant - PODSTAWOWY
L.p.

RODZAJ MIENIA

SUMA UBEZPIECZENIA

WARTOŚĆ UBEZPIECZENIOWA

1.

Ruchomości domowe

10 000 zł

Rzeczywista

2.

Stałe elementy budynków mieszkalnych

4 000 zł

Rzeczywista

SUMA UBEZPIECZENIA

WARTOŚĆ UBEZPIECZENIOWA

Tabela NR 5
Wariant - ROZSZERZONY
L.p.

RODZAJ MIENIA

1.

Ruchomości domowe

15 000 zł

Rzeczywista

2.

Stałe elementy budynków mieszkalnych

5 000 zł

Rzeczywista

SUMA UBEZPIECZENIA

WARTOŚĆ UBEZPIECZENIOWA

10% su ruchomości domowych,
ale nie więcej niż
30 000 zł

Rzeczywista
albo nowa

15 000 zł

Rzeczywista
albo nowa

Tabela NR 6
Wariant - PEŁNY
L.p.

RODZAJ MIENIA

1.

Ruchomości domowe

2.

Stałe elementy budynków mieszkalnych

§36

drzwi prowadzące do pomieszczenia budynku gospodarczego
lub garażu muszą spełniać warunki określone w ust. 2 pkt.1);

1. Na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji może zostać rozszerzone o ubezpieczenie kradzieży zwykłej,
w zakresie dotyczącym mienia wskazanego w ust. 3.
2. Ubezpieczający ustala sumę ubezpieczenia w ubezpieczeniu kradzieży zwykłej z zastrzeżeniem, że nie może ona przekroczyć
2 000 zł.
3. Przedmiotem ubezpieczenia od kradzieży zwykłej są:
1) ogrodzenie posesji wraz z bramą i /lub furtką oraz zamontowaną w nim na trwałe automatyką bram;
2) zewnętrzne elementy oświetlenia budynku mieszkalnego
na trwale z nim związanego;
3) zewnętrzne elementy instalacji alarmowych, wentylacyjnych
lub klimatyzacyjnych, domofonowych, video-domofonowych.
4. W ubezpieczeniu zawartym zgodnie z ust.1 ustala się udział własny
w wysokości 10%.
ZABEZPIECZENIE MIENIA
§37
1. UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialność za szkody w ubezpieczonym mieniu będące następstwem kradzieży z włamaniem tylko
wtedy, gdy budynek mieszkalny, był należycie zabezpieczony.
2. Budynek mieszkalny uważa się za należycie zabezpieczony jeśli
spełnione są łącznie następujące warunki:
1) wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do budynku mieszkalnego są w należytym stanie technicznym i dodatkowo
zamknięte są na jeden z podanych niżej rodzajów zabezpieczeń:
a) dwa różne zamki wielozastawkowe,
b) jeden zamek wielopunktowy,
c) jeden zamek mechaniczno-elektroniczny,
d) co najmniej jeden zamek stanowiący wyposażenie drzwi
antywłamaniowych posiadających odpowiednie świadectwo kwalifikacji jakości lub inny dokument wydany przez
upoważnioną jednostkę;
2) jeżeli z pomieszczenia budynku gospodarczego lub garażu prowadzi przejście bezpośrednio do części mieszkalnej wówczas

3) jeżeli z garażu, zabezpieczonego elektronicznym systemem
zamykania bramy, prowadzi przejście bezpośrednio do części
mieszkalnej wówczas uznaje się to zabezpieczenie za wystarczające;
4) określone w ust. 3 - 10.
3. Drzwi balkonowe i tarasowe oraz okna znajdują się w należytym
stanie technicznym i są tak umocowane, osadzone i zamknięte, że
wyłamanie ich lub wyważenie wymaga użycia siły i narzędzi.
4. Jeśli drzwi wejściowe zawierają w swej konstrukcji elementy szklane
muszą być dodatkowo zabezpieczone w sposób uniemożliwiający
wejście do pomieszczeń lub otwarcie w tych drzwiach zamka przez
otwór wybity w szybie znajdującej się w tych drzwiach lub w ich
bezpośrednim sąsiedztwie.
5. W przypadku drzwi dwuskrzydłowych jedno skrzydło musi być unieruchomione przy pomocy zasuwy u góry i u dołu, od wewnętrznej
strony /budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego/garażu.
6. W ścianach i stropach brak jest otworów umożliwiających wydostanie przedmiotów bez włamania.
7.

Ściany, podłogi, stropy i dachy nie zawierają elementów wykonanych z materiałów nietrwałych np. siatki.

8. Otwory w ścianach, stropach, dachach lub podłogach są zabezpieczone w taki sposób, że nie jest możliwe wydostanie przedmiotów
z wnętrza bez użycia siły i narzędzi.
9. Sztaby, skoble i zawiasy, jeżeli nie są wmurowane w ścianę, muszą
być przytwierdzone śrubami zaklinowanymi lub zamocowanymi
w inny sposób od wewnątrz.
10. Klucze od zamków są w wyłącznym posiadaniu Ubezpieczonego
lub jego osób bliskich albo osób uprawnionych do przechowywania tych kluczy za zgodą i wiedzą Ubezpieczonego.
11. W odniesieniu do zewnętrznych elementów budynków takich jak
elementy instalacji alarmowych, wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych wymaga się, aby były one zamocowane na dachu lub ścianie
budynku na wysokości nie mniejszej niż 2,5 m od poziomu terenu.
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12. W odniesieniu do kolektorów słonecznych wymaga się aby były
zamontowane na połaciach dachowych lub ścianach budynków
zgodnie z zaleceniami producenta.
13. W odniesieniu do automatyki bram wymagane jest, aby zamontowana była od wewnętrznej strony gospodarstwa w sposób uniemożliwiający jej zabór bez użycia siły i narzędzi.
14. UNIQA TU S.A. na podstawie oceny ryzyka może określić indywidualnie warunki w zakresie zabezpieczenia mienia zgłoszonego do
ubezpieczenia o czym poinformuje Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na piśmie.
15. W odniesienia do ubezpieczenia mienia, w przypadku niespełnienia
któregokolwiek z warunków przewidzianych w ust. 2 - 14 UNIQA
TU S.A. może odmówić wypłaty części lub całości odszkodowania,
o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody.
Szczególne wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu mienia
od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji lub kradzieży zwykłej
§ 38
UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) w maszynach, aparatach i innych urządzeniach powstałe na skutek działania prądu elektrycznego podczas ich eksploatacji, chyba
że działanie prądu wywołało pożar, lub nastąpiło przepięcie,
a umowa ubezpieczenia została zawarta w zakresie obejmującym
to ryzyko;
2) powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach z powodu przerw
w dostawie lub zasilaniu prądem elektrycznym;
3) powstałe wskutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, manewrów wojskowych lub pokazów powietrznych;
4) powstałe wskutek powodzi, jeżeli szkoda zaistniała w miejscu położonym przed wałem przeciwpowodziowym (tzn. między ciekiem
lub zbiornikiem a wałem ochronnym) w rozumieniu prawa wodnego;
5) powstałe w produktach rolnych niezebranych z pola i niezłożonych
w budynkach, a także znajdujących się w szklarniach, inspektach
i tunelach foliowych,
6) powstałe na skutek zalania:
a) z powodu nieszczelności ścian, dachu, stolarki okiennej lub
drzwiowej i urządzeń odprowadzających wodę z dachu, wynikłe z ich złego stanu technicznego, jeżeli obowiązek bieżącej
konserwacji tych elementów należy do obowiązków Ubezpieczonego lub jego osób bliskich,
b) w wyniku cofnięcia się wody lub innej cieczy z sieci wodociągowej albo kanalizacyjnej spowodowanego niedostateczną przepustowością kanalizacji zbudowanej niezgodnie z obowiązującymi normami o ile Ubezpieczony ponosił odpowiedzialność za
jej budowę lub na skutek zaniedbania Ubezpieczonego i jego
osób bliskich o ile miało to wpływ na powstanie szkody,
c) przez niezamknięte lub niezabezpieczone okna, drzwi lub inne
otwory, jeśli obowiązek ich zamknięcia lub zabezpieczenia
należał do Ubezpieczonego lub jego osób bliskich,
d) wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych oraz błotem
pośniegowym powodującymi uszkodzenie, zabrudzenie,
poplamienie, odbarwienie tynków zewnętrznych i elewacji,
e) spowodowanego podczas czynności wykonywanych w związku
z czyszczeniem, podlewaniem, myciem, sprzątaniem;
7) powstałe wskutek przenikania wód gruntowych, chyba że podniesienie się wód gruntowych było bezpośrednim następstwem
powodzi albo deszczu nawalnego, o ile umowa obejmuje zakresem
ochrony powódź i/lub deszcz nawalny;
8) powstałe na skutek przenikania wód gruntowych jeśli obiekt
budowlany nie posiadał odpowiedniej izolacji przed przenikaniem
tych wód;
9) powstałe wskutek zagrzybienia bez względu na przyczynę;
10) powstałe wskutek przemarzania oraz pękania mrozowego rynien,
rur spustowych i instalacji:
a) w pomieszczeniu gospodarczym i budynku gospodarczym oraz
garażu;
b) znajdujących się poza budynkiem mieszkalnym zewnętrznych
instalacji budynku mieszkalnego, chyba że umowa stanowi inaczej;
11) powstałe na skutek wylewu wód z urządzeń melioracyjnych lub
odwadniających,
12) powstałe wskutek skażenia chemicznego lub promieniotwórczego,
13) powstałe w mieniu znajdującym się na terenach i w pomieszczeniach nienależących do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,
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14) w silnikach cieplnych, gdy wybuch związany jest z ich nieprawidłową eksploatacją,
15) górnicze - w rozumieniu prawa górniczego,
16) powstałe w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi,
17) powstałe w mieniu przekazanym osobie trzeciej w celu jego użytkowania, naprawy czy przerobienia.
SUMA UBEZPIECZENIA w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych
zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji lub kradzieży zwykłej
§ 39
1. Wysokość sumy ubezpieczenia ustala się oddzielnie dla poszczególnych rodzajów mienia określonego w § 3 ust. 1, z uwzględnieniem
§ 33 ust. 1.
2. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać rzeczywistej wartości ubezpieczonego mienia lub wartości nowej. Wartość ubezpieczeniowa dla poszczególnych rodzajów mienia ustalona została
w Tabelach nr 1-3.
3. Przez wartość rzeczywistą rozumie się:
1) dla ruchomości domowych - wartość mienia nowego tego
samego lub zbliżonego rodzaju z uwzględnieniem technicznego stopnia zużycia;
2) dla stałych elementów budynku mieszkalnego - wartość mienia nowego tego samego lub zbliżonego rodzaju z uwzględnieniem technicznego stopnia zużycia;
3) dla stałych elementów działki - wartość mienia nowego tego
samego lub zbliżonego rodzaju z uwzględnieniem technicznego stopnia zużycia;
4) dla produktów rolnych - wartość rynkową tych produktów;
5) dla mienia związanego z prowadzeniem gospodarstwa
rolnego - wartość nowego przedmiotu ubezpieczenia tego
samego lub zbliżonego rodzaju, pomniejszoną o techniczny
stopień zużycia;
6) dla inwentarza żywego - wartość rynkową.
4. Przez wartość nową rozumie się wartość odpowiadająca kosztom
odtworzenia mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszonego tj.:
1) w przypadku ruchomości domowych i stałych elementów wartość odpowiadająca kosztom odtworzenia, tj. zakupu lub
naprawy uszkodzonych, zniszczonych lub utraconych ruchomości domowych, stałych elementów znajdujących się w miejscu ubezpieczenia;
2) w przypadku sprzętu elektronicznego - koszt nabycia nowego
sprzętu tego samego rodzaju i wydajności lub o najbardziej
zbliżonych parametrach technicznych.
§ 40
1. W granicach sumy ubezpieczenia pokrywane są również dla zawartych w ramach niniejszego rozdziału ubezpieczeń:
1) koszty akcji ratowniczej - poniesione i udokumentowane koszty,
wynikłe z zastosowania przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, o ile
te środki były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne;
2) koszty rozbiórki i uprzątnięcia pozostałości po szkodzie - poniesione i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości
po szkodzie powstałe w wyniku wypadku ubezpieczeniowego
objętego umową ubezpieczenia w wysokości do 10% wartości
szkody objętej zakresem ubezpieczenia;
3) koszty wymiany lub naprawy zabezpieczeń uszkodzonych
w wyniku usiłowania lub dokonania kradzieży z włamaniem
w wysokości nie przekraczającej 2 000zł ustalonej wysokości
szkody objętej zakresem ubezpieczenia.
USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY I WYPŁATA ODSZKODOWANIA
§ 41
1. Wysokość szkody w poszczególnych grupach mienia ustalana jest
z uwzględnieniem cen z dnia ustalania odszkodowania:
1) w ruchomościach domowych:
a) według wartości rzeczywistej z tym, że górna granica
odpowiedzialności wynosi:

w sprzęcie audiowizualnym, komputerowym, fotograficznym oraz instrumentach muzycznych - 40% sumy
ubezpieczenia grupy ruchomości domowych;
ii. w gotówce - krajowych i zagranicznych znakach pieniężnych -5% sumy ubezpieczenia grupy ruchomości
domowych i nie więcej niż 2 000 zł;
iii. w wartościach pieniężnych - 20% sumy ubezpieczenia
grupy ruchomości domowych i nie więcej niż 5 000 zł;
iv. w urządzeniach warsztatów chałupniczych - 20%
sumy ubezpieczenia grupy ruchomości domowych.
b) według wartości nowej o ile zastosowano zwyżkę za ubezpieczenie według wartości nowej, z tym, że górna granica
odpowiedzialności wynosi:
i. w sprzęcie audiowizualnym, komputerowym, fotograficznym oraz instrumentach muzycznych - 40% sumy
ubezpieczenia grupy ruchomości domowych;
ii. w gotówce - krajowych i zagranicznych znakach pieniężnych -5% sumy ubezpieczenia grupy ruchomości
domowych i nie więcej niż 2 000 zł;
iii. w wartościach pieniężnych - 20% sumy ubezpieczenia
grupy ruchomości domowych i nie więcej niż 5 000 zł
iv. w urządzeniach warsztatów chałupniczych - 20% sumy
ubezpieczenia grupy ruchomości domowych;
w stałych elementach według wartości rzeczywistej albo
nowej o ile zastosowano zwyżkę za ubezpieczenie według
wartości nowej;
w produktach rolnych w wartości rynkowej - średnich cen rynkowych stosowanych na danym terenie;
w mieniu przeznaczonym do prowadzenia gospodarstwa rolnego według wartości rzeczywistej;
w inwentarzu żywym w wartości rynkowej:
a) koni użytkowych, bydła, owiec, kóz i drobiu - średnich cen
rynkowych tych zwierząt stosowanych na danym terenie;
b) trzody chlewnej i młodego bydła rzeźnego - według wartości ustalonej na podstawie wagi zwierzęcia i ceny rynkowej stosowanej na danym terenie;
c) zwierząt zarodowych - według udokumentowanej wartości
rynkowej tych zwierząt stosowanej na danym terenie.
i.

2)
3)
4)
5)

§ 42
1. Wysokość szkody ustalana jest w oparciu o koszty naprawy lub
remontu na podstawie cen stosowanych przez zakłady usługowe
z terenu szkody lub udokumentowanych rachunkiem kosztów
naprawy. Rachunek kosztów remontu lub naprawy podlega weryfikacji przez UNIQA TU S.A. co do zakresu robót i ich cen.
2. W przypadku, gdy szkoda na mieniu nie powoduje zmiany właściwości użytkowych, a jedynie właściwości estetyczne mienia,
odszkodowanie ustala się na podstawie wyliczenia wysokości utraty
wartości rzeczywistej uszkodzonego przedmiotu.
3. W przypadku, gdy naprawa uszkodzonego przedmiotu jest ekonomicznie nieuzasadniona i przekracza 70 % wartości rzeczywistej
przedmiotu w dniu zaistnienia szkody, jako wysokość szkody przyjmuje się różnicę pomiędzy wartością rzeczywistą uszkodzonego
mienia w dniu szkody pomniejszoną o wartość pozostałości uszkodzonego mienia po szkodzie i rozlicza się jako szkodę całkowitą.
5. Wysokość odszkodowania przedmiotu który uległ szkodzie ustalana
jest według kosztów naprawy lub remontu i nie może przekraczać
rzeczywistej wartości przedmiotu w dniu szkody.		
6. Wysokość szkody w pieniądzach i innych środkach płatniczych
ustala się według ich nominalnej wartości. Przy ustaleniu szkody
w pieniądzach i wartościach pieniężnych w walucie obcej, ich nominalną wartość przelicza się na złote polskie według średniego kursu,
ustalonego przez Narodowy Bank Polski z dnia szkody. Wysokość
szkody w monetach złotych i srebrnych ustala się według wartości
złomu, chyba że monety te stanowią prawny środek płatniczy, a ich
nominalna wartość jest wyższa od wartości złomu. Za wysokość
szkody przyjmuje się wówczas wartość nominalną tych monet, bez
uwzględnienia ich wartości numizmatycznej z dnia szkody.
7.

W przypadku braku wykazu ruchomości domowych określonych
w §31 ust.2 w razie powstania szkody odszkodowanie zostanie
wypłacone na podstawie dowodów zakupu lub innych dokumentów potwierdzających fakt posiadania mienia.

§ 43
Przy ustalaniu wysokości szkody nie uwzględnia się kosztów dodatkowych wynikających z braku części zamiennych lub materiałów potrzebnych do przywrócenia stanu istniejącego przed szkodą.
ROZDZIAŁ III - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
				 Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI AGRO				 TURYSTYCZNEJ
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§ 44
1. Ubezpieczenie obejmuje Odpowiedzialność Cywilną Ubezpieczonego oraz osób bliskich za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności agroturystycznej, której dokładny rodzaj
Ubezpieczający określa deklarując przy zawieraniu umowy ubezpieczenia klauzule określone w pkt. 3.
2. Ubezpieczonym w rozumieniu niniejszego rozdziału jest rolnik oraz
osoby bliskie, dla których, działalność agroturystyczna stanowi
dodatkowe źródło dochodu obok prowadzenia gospodarstwa rolnego i nie wymaga rejestracji działalności gospodarczej, a jedynie
jeżeli istnieje taki wymóg zgłoszenie tej działalności do właściwego
organu administracji państwowej.
3. Ubezpieczeniem objęta jest Odpowiedzialność Cywilna Ubezpieczonego, gdy w związku z prowadzoną działalnością agroturystyczną Ubezpieczony wyrządzi czynem niedozwolonym osobie
trzeciej szkodę osobową lub rzeczową, do naprawienia której zobowiązany jest w myśl przepisów prawa. Odpowiedzialność dotyczy
szkód, które mogą nastąpić w związku z działalnościami określonymi w poniższych klauzulach:
Klauzula 1 - Odpowiedzialność Cywilna z tytułu wynajmu pokoi
turystom w okresie przebywania przez nich w celach
wypoczynkowo - turystycznych w gospodarstwie agroturystycznym
Klauzula 2 - Odpowiedzialność Cywilna za produkt; serwowanie
posiłków dla turystów, przygotowywanych z produktów/półproduktów, których producentem/wytwórcą
jest Ubezpieczony, w okresie przebywania turysty w
celach wypoczynkowo - turystycznych w gospodarstwie agroturystycznym,
Klauzula 3 - Odpowiedzialność Cywilna za szkody w mieniu przechowywanym
Klauzula 4 - Odpowiedzialność Cywilna za szkody wyrządzone
przez konie i zaprzęgi konne
§45
Klauzula 1
Odpowiedzialność Cywilna z tytułu wynajmu pokoi turystom w okresie przebywania przez nich w celach wypoczynkowo - turystycznych
w gospodarstwie agroturystycznym
1. Na podstawie niniejszej klauzuli za opłatą dodatkowej składki
UNIQA TU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez Ubezpieczonego lub osoby
bliskie lub osoby trzecie (w przypadku szkód polegających na utracie mienia) turystom wynajmującym pokoje gościnne w gospodarstwie agroturystycznym, powstałe w związku z prowadzeniem
przez Ubezpieczonego lub osoby bliskie działalności agroturystycznej.
2. UNIQA TU S.A. obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody rzeczowe polegające na utracie, uszkodzeniu, zniszczeniu mienia
wniesionego przez turystę na teren gospodarstwa agroturystycznego. Odpowiedzialność za szkody polegające na utracie mienia
podlegają ubezpieczeniu, o ile szkody powstały w następstwie kradzieży z włamaniem albo rabunku mienia wniesionego do pokoju.
3. Przez kradzież z włamaniem rozumie się zabór mienia, którego
sprawca dokonał z prawidłowo zabezpieczonego pokoju lub
schowka po usunięciu zabezpieczeń siłą lub przy pomocy narzędzi.
4. Przez rabunek rozumie się zabór mienia, dokonany przez sprawcę
przy użyciu przemocy lub groźby natychmiastowego użycia przemocy w stosunku do Ubezpieczonego lub turysty:
1) przez doprowadzenie ich do stanu nieprzytomności, bezbronności
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2) przez doprowadzenie do pokoju osoby posiadającej klucze
i zmuszenie jej do otwarcia bądź też otwarcie tych zabezpieczeń przez sprawcę kluczami zrabowanymi.

4)
5)

5. UNIQA TU S.A. nie odpowiada również za szkody:
1) wyrządzone w mieniu, które Ubezpieczony przyjął do depozytu. Wyłączenie nie obowiązuje w przypadku wykupienia klauzuli nr 3.
2) wyrządzone w pojazdach mechanicznych i rzeczach w nich
pozostawionych, bez względu na fakt pozostawienia tych
pojazdów na parkingu prowadzonym przez Ubezpieczonego;
3) wyrządzone na skutek prowadzenia przez Ubezpieczonego
w miejscu ubezpieczenia innej działalności niż działalność agroturystyczna, za wyjątkiem działalności polegającej na serwowaniu posiłków.

6)
7)

8)

atestów i zezwoleń wymaganych prawem, w szczególności
w zakresie właściwości produktu;
powstałe w substancji produktu;
wynikające z wprowadzającej w błąd reklamy, błędnych lub
niewystarczających informacji na drukach związanych z produktem (etykiety, instrukcje) lub braku tych informacji, jeżeli
obowiązek ich dołączenia wynika z przepisów prawa;
które mogą zostać naprawione w ramach gwarancji lub rękojmi;
wynikające z wypadków ubezpieczeniowych spowodowanych
przez produkty odpłatnie zbyte przed datą rozpoczynającą
okres ubezpieczenia ustalony w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związane z wprowadzeniem produktu
do obrotu;
polegające na poniesieniu kosztów usunięcia produktu wadliwego i zastąpienia go produktem wolnym od wad.

6. UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialność za mienie wniesione
przez gościa gospodarstwa agroturystycznego, które nie zostało
oddane do depozytu, jeżeli znajdowało się ono w pokoju, który był
zabezpieczony w sposób określony w § 37.

§47

7.

1. Na podstawie niniejszej klauzuli za opłatą dodatkowej składki
UNIQA TU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej za szkody rzeczowe polegające na utracie, uszkodzeniu, zniszczeniu mienia przyjętego przez Ubezpieczonego na przechowanie w ramach prowadzonej przez niego działalności agroturystycznej, a powstałe
podczas przechowywania tego mienia.

Za szkody w gotówce i wartościach pieniężnych UNIQA TU S.A.
ponosi odpowiedzialność o ile zostały spełnione wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna
odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych
i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

8. W przypadku braku możliwości określenia dla urządzenia klasy
odporności na włamanie, odpowiedzialność UNIQA TU S.A. następuje wówczas, gdy gotówka była przechowywana w schowku
w postaci szafy stalowej, stalowo‑betonowej, pancernej lub kasety
stalowej, przymocowanym do podłoża lub ściany w sposób uniemożliwiający jego oderwanie lub otworzenie bez użycia siły i narzędzi oraz jest ograniczona do 5.000 zł na jeden wypadek ubezpieczeniowy.
§46
Klauzula 2
Odpowiedzialność Cywilna za produkt;
1. Na podstawie niniejszej klauzuli za opłatą dodatkowej składki
UNIQA TU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej za szkody zaistniałe w związku z odpłatnym zbyciem produktu przez Ubezpieczonego lub osobę bliską, będących producentem lub sprzedawcą
tego produktu.
2. Przez produkt rozumie się nową rzecz ruchomą wprowadzoną
do obrotu, nawet jeżeli została połączona z inną rzeczą.
3. Przez producenta rozumie się osobę, która w ramach prowadzonej działalności wytwarza produkt albo umieszcza na produkcie
lub dołącza do niego swoje nazwisko, nazwę, znak towarowy bądź
inne odróżniające oznaczenie. Przez producenta rozumie się również wytwórcę materiału, surowca lub części składowej.
4. Przez sprzedawcę rozumie się osobę, zbywającą produkt, którego
nie jest producentem.
5. UNIQA TU S.A. obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody osobowe lub rzeczowe będące skutkiem użycia danego produktu,
który został wprowadzony do obrotu w okresie ubezpieczenia,
a powstałe w wyniku wypadków ubezpieczeniowych, jakie zaszły
w okresie ubezpieczenia.
6. UNIQA TU S.A. nie odpowiada również za szkody:
1) wyrządzone przez produkt:
a) zmodyfikowany genetycznie lub zawierający jakiekolwiek
białko zawierające składnik GMO;
b) w postaci energii;
c) niepełnowartościowy wprowadzony do obrotu z informacją o wadzie w takim zakresie w jakim szkoda została wyrządzona wiadomą wadą produktu.
2) wyrządzone przez produkt wprowadzony przez Ubezpieczonego do obrotu nielegalnie lub poza obrębem działalności
objętej ochroną na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia;
3) powstałe w następstwie wprowadzenia do obrotu produktów niezgodnie z obowiązującymi przepisami i normami jakościowymi lub nieposiadających odpowiednich certyfikatów,
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Klauzula 3
Odpowiedzialność Cywilna w mieniu przechowywanym

2. Odpowiedzialność za szkody polegające na utracie mienia podlegają ubezpieczeniu, o ile szkody powstały w następstwie kradzieży
z włamaniem albo rabunku.
3. Za szkody w gotówce i wartościach pieniężnych UNIQA TU S.A.
ponosi odpowiedzialność o ile zostały spełnione wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna
odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych
i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.
4. W przypadku braku możliwości określenia dla urządzenia klasy
odporności na włamanie, odpowiedzialność UNIQA TU S.A. następuje wówczas, gdy gotówka była przechowywana w schowku
w postaci szafy stalowej, stalowo‑betonowej, pancernej lub kasety
stalowej, przymocowanym do podłoża lub ściany w sposób uniemożliwiający jego oderwanie lub otworzenie bez użycia siły i narzędzi oraz jest ograniczona do 5.000 zł na jeden wypadek ubezpieczeniowy.
5. Ponadto Ubezpieczony zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przyjmowanych do depozytu gotówki oraz wartości pieniężnych, zawierającej co najmniej następujące dane:
1) imię i nazwisko, adres oraz numer pokoju hotelowego osoby
deponującej;
2) dokładny opis i określenie rzeczy oraz jej wartość;
3) datę przyjęcia rzeczy w depozyt;
4) podpis oddającego i przyjmującego rzecz w depozyt;
5) datę zwrotu rzeczy z depozytu;
6) podpis oddającego i przyjmującego rzecz z depozytu.
6. Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonym w § 49, UNIQA
TU S.A. nie odpowiada również za szkody:
1) w mieniu, które nie było zabezpieczone zgodnie z warunkami
umowy przechowania;
2) w pojazdach.
§48
Klauzula 4
Odpowiedzialność Cywilna za szkody wyrządzone przez konie i zaprzęgi
konne
1. Na podstawie niniejszej klauzuli za opłatą dodatkowej składki
UNIQA TU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone w związku z użytkowaniem koni
i zaprzęgów konnych, znajdujących się w posiadaniu Ubezpieczonego i wykorzystywanych:
a) do celów rekreacyjnych własnych lub
b) do odpłatnego i nieodpłatnego przewozu osób trzecich
w celach rekreacyjnych w ramach prowadzonej działalności
agroturystycznej.

2) powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązań przez Ubezpieczonego;
3) wyrządzone ruchem pojazdów niepodlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, z zastrzeżeniem odpowiedzialności z klauzuli nr 4;
4) wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu w ramach jednej umowy ubezpieczenia;
5) wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczającego/Ubezpieczonego;
6) spowodowane na skutek awarii urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania, a związane z posiadaniem
nieruchomości przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego;
7) wyrządzone w mieniu przechowywanym przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem odpowiedzialności
z klauzuli nr 3;
8) powstałe w mieniu poddanym przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego naprawie,
9) powstałe wskutek połączenia lub zmieszania wadliwego produktu dostarczonego przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego z rzeczami pochodzącymi od poszkodowanego;
10) mające postać czystych strat finansowych;
11) spowodowane przez niedostarczenie energii lub dostarczenie
energii o niewłaściwych parametrach;
12) związane z usunięciem produktu wadliwego i zastąpienie
go produktem wolnym od wad;
13) powstałe w związku z przeprowadzaniem jazd próbnych;
14) powstałe w związku z organizacją imprez nie podlegających
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, z zastrzeżeniem odpowiedzialności z klauzuli nr 4;
15) powstałe w nieruchomościach oraz rzeczach ruchomych użytkowanych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innego podobnego stosunku prawnego nie przenoszącego prawa własności;
16) powstałe wskutek wady rzeczy wytworzonych lub poddanych
obróbce przy wykorzystaniu maszyn lub urządzeń wyprodukowanych, naprawionych przez Ubezpieczonego;
17) wyrządzone w mieniu, które Ubezpieczony przyjął do depozytu, za wyjątkiem gotówki oraz wartości pieniężnych przechowywanych zgodnie z wymogami określonymi w niniejszych
warunkach
18) wyrządzone w pojazdach mechanicznych i rzeczach w nich
pozostawionych, bez względu na fakt pozostawienia tych
pojazdów na parkingu prowadzonym przez Ubezpieczonego;
19) wyrządzone w związku z prowadzeniem przez Ubezpieczonego w miejscu ubezpieczenia innej działalności niż udzielanie
gościny, za wyjątkiem działalności gastronomicznej.

2. Na podstawie niniejszej klauzuli UNIQA TU S.A. odpowiada również za szkody wynikające z poruszania się po drogach publicznych
i niepublicznych z wyłączeniem szkód w pojazdach mechanicznych.
3. Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w OWU UNIQA
TU S.A. nie odpowiada również za szkody:
1) wyrządzone przez osoby sprawujące nadzór nad koniem bez
wymaganych uprawnień jeżeli takie uprawnienia wymagane
są przez przepisy prawa;
2) wyrządzone przez pojazdy niesprawne technicznie lub nieposiadające wymaganych prawem atestów lub zezwoleń dopuszczających je do ruchu lub do użycia (w tym do ruchu lub użycia
na konkretnym terenie), o ile takie zezwolenia są wymagane
przez przepisy prawa;
3) wyrządzone ruchem pojazdów, które zgodnie z przepisami
powinny być pilotowane, a w chwili zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego wymogi pilotowania nie były spełnione lub były
spełnione w sposób niewystarczający.
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
§ 49
1. UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) wyrządzone osobom bliskim Ubezpieczonego/Ubezpieczającego;
2) spowodowane przez organizmy zmodyfikowane genetycznie
w rozumieniu ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych lub wynikające z ich wad;
3) wyrządzone wskutek powierzenia wykonania zobowiązań osobie, nieuprawnionej lub nieposiadającej wymaganych prawem,
koncesji, licencji, specjalizacji zawodowych;
4) wyrządzone przez:
a) powolne działanie temperatury, gazów, pary, cieczy, wilgoci, pyłu, hałasu, dymu, sadzy, wyciekanie, osiadanie
gruntów, wibracje,
b) długotrwałe wstrząsy,
c) tworzenie się grzyba,
5) powstałe wskutek przenikania wód gruntowych lub przemarzania;
6) spowodowane trzęsieniem ziemi;
7) w przedmiotach wartościowych, przy czym za przedmioty wartościowe uważa się przedmioty o wartości naukowej, kulturalnej, artystycznej, kolekcjonerskiej, a także krajowe i zagraniczne
znaki pieniężne, czeki, weksle i inne papiery wartościowe oraz
dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę, bilety komunikacyjne, żetony, losy loteryjne, banderole, znaki akcyzy, kosztowności, w tym kamienie szlachetne, perły, biżuteria, metale szlachetne oraz wyroby z tych metali jeżeli nie są wprost wskazane
jako objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach wybranego
przez Ubezpieczającego wariantu ubezpieczenia;;
8) powstałe na skutek użycia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego sprzętu pływającego w postaci śródlądowych
lub morskich jednostek żaglowych, żaglowo-motorowych
i motorowych lub łodzi żaglowych, jak również spowodowane
przez Ubezpieczonego poprzez działanie lub użycie statków
powietrznych lub sprzętu lotniczego;
9) związane z wpływem pól magnetycznych i elektromagnetycznych, promieni laserowych i maserowych, skażenia radioaktywnego lub oddziaływania energii jądrowej, promieniowania jonizującego;
10) spowodowane przez lub w związku z oddziaływaniem azbestu
lub materiałów zawierających azbest;
11) wynikające z zatruć pokarmowych, zakażeń lub przeniesienia choroby zakaźnej, przy czym szkody wynikające z zatruć
pokarmowych nie podlegają wyłączeniu w odniesieniu
do ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności agroturystycznej w którym oferuje się
posiłki dla turystów
12) powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza
zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa;
13) będące skutkiem wykonania lub braku wykonania decyzji administracyjnej.
2. W przypadku braku odmiennego postanowienia umowy ubezpieczenia, UNIQA TU S.A. nie odpowiada także za szkody:
1) wyrządzone przez Ubezpieczonego pracownikom;

SUMA GWARANCYJNA
§ 50
1. Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności
UNIQA TU S.A. za szkody powstałe z wszystkich wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie ubezpieczenia.
2. Sumę gwarancyjną ustala się na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe
w okresie ubezpieczenia i wynosi ona dla każdej z klauzul 1,2,3,4 według wyboru Ubezpieczającego - 5 000 zł, albo 10 000 zł albo
15 000 zł albo 20 000 zł.
3. W umowie ubezpieczenia strony mogą ustalić limit odszkodowania, stanowiący górną granicę odpowiedzialności UNIQA TU S.A.
za szkody powstałe w wyniku jednego wypadku ubezpieczeniowego w ramach danej klauzuli (podlimit sumy gwarancyjnej dla
danej klauzuli).
4. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, w odniesieniu do szkód rzeczowych odszkodowanie ustalone przez UNIQA TU S.A. pomniejszane
jest o udział własny.
5. Udział własny wynosi 5%, chyba że strony umówiły się inaczej.
6. Ubezpieczający deklaruje wysokość sumy gwarancyjnej i/lub podlimit sumy gwarancyjnej dla danej klauzuli, które określa się w polisie.
7.

Po wypłacie odszkodowania suma gwarancyjna/podlimit ulega
zmniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania i może na
wniosek Ubezpieczającego zostać uzupełniona do poprzedniej
wysokości przez opłacenie dodatkowej składki.
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6) posiadanie do 5 rodzin pszczelich.

§ 51
W granicach sumy gwarancyjnej pokrywane są również:
1) niezbędne koszty postępowania sądowego lub pojednawczego
prowadzonego za zgodą UNIQA TU S.A. w związku ze zgłoszonymi przez poszkodowanego roszczeniami odszkodowawczymi, w
tym także koszty wynagrodzenia adwokatów lub radców prawnych
z tytułu uczestniczenia w procesie cywilnym do wysokości stawek
minimalnych określonych w przepisach regulujących wysokość
opłat za czynności adwokata lub radcy prawnego przed organami
wymiaru sprawiedliwości;
2) poniesione koszty, wynikłe z zastosowanie przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkodzie lub
zmniejszenia jej rozmiarów, o ile te środki były celowe, chociażby
okazały się bezskuteczne.
USTALENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ
§ 52
Składkę za ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej oblicza się
za czas trwania odpowiedzialności na podstawie składek ryczałtowych
i aktualnie obowiązującej taryfy składek.
USTALENIE WYSOKOŚCI I WYPŁATA ODSZKODOWANIA

SUMA GWARANCYJNA
§56
Ubezpieczający wybiera sumę gwarancyjną w ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym w wysokości: 5 000 zł albo
10 000 zł albo 20 000 zł albo 50 000 zł.
§ 57
W granicach sumy gwarancyjnej pokrywane są również:
1) niezbędne koszty postępowania sądowego lub pojednawczego
prowadzonego za zgodą UNIQA TU S.A. w związku ze zgłoszonymi przez poszkodowanego roszczeniami odszkodowawczymi,
w tym także koszty wynagrodzenia adwokatów lub radców prawnych
z tytułu uczestniczenia w procesie cywilnym do wysokości stawek
minimalnych określonych w przepisach regulujących wysokość
opłat za czynności adwokata lub radcy prawnego przed organami
wymiaru sprawiedliwości;
2) poniesione koszty, wynikłe z zastosowanie przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkodzie lub
zmniejszenia jej rozmiarów, o ile te środki były celowe, chociażby
okazały się bezskuteczne.

§ 53

SZCZEGÓLNE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI W UBEZPIECZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM

Odszkodowanie jest wypłacane w kwocie nie wyższej niż wysokość
szkody w granicach limitu dla jednego wypadku ubezpieczeniowego,
a jeżeli ten limit nie został ustalony - do wysokości sumy gwarancyjnej
lub podlimitu.

§58

ROZDZIAŁ IV - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
				 OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM
§54
W zakresie nieuregulowanym w postanowieniach Rozdziału IV dotyczących ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej osób fizycznych
w życiu prywatnym stosuje się odpowiednie postanowienia Rozdziału I
niniejszych OWU.
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§55
1. Na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki
umowa ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych może zostać
rozszerzona o ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej osób
fizycznych w życiu prywatnym na poniżej określonych zasadach.
2. Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym obejmuje odpowiedzialność za szkody z wypadków ubezpieczeniowych, zaistniałych w okresie ochrony ubezpieczeniowej, w granicach sumy gwarancyjnej.
3. W zakresie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej UNIQA
TU S.A. obejmuje ochroną ubezpieczeniową Odpowiedzialność
Cywilną Ubezpieczonego oraz jego osób bliskich stale zamieszkujących i prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe, gdy
w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego,
w następstwie czynu niedozwolonego, jaki miał miejsce w okresie
ubezpieczenia, są oni zobowiązani do naprawienia szkód wyrządzonych osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia
ciała lub rozstroju zdrowia oraz/lub uszkodzenia albo zniszczenia
mienia osoby trzeciej.
4. Przez czynności życia prywatnego rozumie się wyłącznie:
1) opiekę nad małoletnimi dziećmi oraz członkami rodziny
za których czyny Ubezpieczony oraz jego osoby bliskie ponoszą
odpowiedzialność z mocy prawa;
2) posiadanie zwierząt domowych i sprawowanie nad nimi opieki
3) rekreacyjne uprawianie sportu;
4) użytkowaniem roweru, wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, do majsterkowania, sprzętu sportowego;
5) użytkowanie oraz posiadanie sprzętu pływającego bez napędu
mechanicznego (łodzie wiosłowe, kajaki wodne, rowery wodne,
pontony, deski surfingowe);
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1. Poza wyłączeniami określonymi w §4 OWU UNIQA TU S.A. nie
ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) wyrządzone Ubezpieczonemu, jego osobom bliskim oraz
współwłaścicielom nieruchomości, w tym szkody wzajemne;
2) polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie gotówki
lub innych środków płatniczych, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz dzieł sztuki, zbiorów kolekcjonerskich należących do osób trzecich;
3) wynikające z przeniesienia chorób przez Ubezpieczonego oraz
jego osoby bliskie;
4) wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych przez zwierzęta
domowe należące lub pozostające pod opieką Ubezpieczonego
lub jego osób bliskich;
5) wyrządzone przez zwierzęta domowe nie posiadające aktualnych szczepień ochronnych o ile miało to wpływ na powstanie
szkody;
6) powstałe w związku z posiadaniem pojazdów mechanicznych,
statków powietrznych oraz innych urządzeń latających należących do Ubezpieczonego lub jego osób bliskich;
7) powstałe w związku z posiadaniem jednostek pływających należących do Ubezpieczonego lub jego osób bliskich; wyłączenie nie znajduje zastosowania do szkód powstałych w związku
z posiadaniem oraz użytkowaniem sprzętu pływającego bez
napędu mechanicznego;
8) powstałe wskutek czynności wynikających z wykonywania
zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej w tym
agroturystyki;
9) powstałe wskutek brania udziału w polowaniach;
10) powstałe w związku z katastrofą budowlaną;
11) spowodowane naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych;
12) powstałe w związku z wykonywaniem czynności wolontariusza;
13) wyrządzone osobom wykonującym pracę lub usługę na rzecz
Ubezpieczonego i jego osób bliskich niezależnie od podstawy
wykonywania pracy lub usług;
14) w związku z użyciem i korzystaniem z dostępu do sieci komputerowych i internetu;
15) wyrządzone przez konie i zaprzęgi konne posiadane przez
Ubezpieczonego lub jego osoby bliskie i wykorzystywane
do celów innych niż rekreacyjne, w tym konie posiadane
w celach sportowych i użytkowych;
16) w mieniu najemcy i dzierżawcy;
17) powstałe w wyniku użytkowania urządzeń domowych
w budynkach mieszkalnych wynajmowanych przez Ubezpieczonego osobom trzecim;
18) wyrządzone na osobie w związku z prowadzeniem budowy;
19) spowodowane w pojazdach mechanicznych, sprzęcie elektronicznym, z którego Ubezpieczony oraz jego osoby bliskie korzystali na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia
lub innych umów nie przenoszących prawa własności;

20) spowodowane w mieniu, z którego Ubezpieczony oraz jego
osoby bliskie korzystali na podstawie umów najmu, dzierżawy,
leasingu, użyczenia lub innych umów nie przenoszących prawa
własności w wyniku:
a) awarii instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz
centralnego ogrzewania, gazowych a także instalacji gaśniczych,
b) zużycia eksploatacyjnego mienia,
c) użycia mienia niezgodnie z jego przeznaczeniem;
21) spowodowane użyciem:
a) wężyków nie dopuszczonych do używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
b) węży ogrodowych;
22) w środowisku naturalnym o ile umowa nie stanowi inaczej:
a) powstałe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
b) związane z zużyciem eksploatacyjnym przydomowej
oczyszczalni ścieków, instalacji kanalizacyjnej;
c) związane z użyciem mienia określonego w pkt. c niezgodnie z jego przeznaczeniem;
d) powstałe na obszarach chronionych siedlisk przyrodniczych, parków narodowych i rezerwatów przyrody, objętych programem Natura 2000, parków krajobrazowych,
ochrony gatunkowej, chronionego krajobrazu;
e) wyrządzone w pomnikach przyrody, użytkach ekologicznych;
f) powstałe w strefach ochronnych ustanowionych na podstawie odpowiednich przepisów i przez uprawnione do tego
organy władzy;
g) spowodowane brakiem odpowiedniej konserwacji instalacji
kanalizacyjnej lub przydomowej oczyszczalni ścieków o ile
miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody.
2. W przypadku braku odmiennego postanowienia umownego UNIQA
TU S.A. dodatkowo nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) wyrządzone przez psy rasy uznawanej za agresywną w rozumieniu obowiązujących przepisów prawnych;
2) spowodowane działaniem lub awarią urządzeń wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, o ile powstały niezależnie
od winy Ubezpieczonego lub jego osób bliskich;
3) w środowisku naturalnym;
4) powstałe w związku z posiadaniem oraz użytkowaniem
budynku/lokalu mieszkalnego, pomieszczenia/ budynku
gospodarczego, garażu oraz miejsca postojowego, - stanowiących własność Ubezpieczonego i, wykorzystywanych przez
Ubezpieczonego lub jego osoby bliskie dla celów prywatnych
i zlokalizowanych poza miejscem ubezpieczenia;
5) powstałe wskutek użycia broni palnej lub pneumatycznej;

3)
4)

5)

6)

7)
8)

9)

10)
11)
12)

ROZDZIAŁ V - UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH
				 WYPADKÓW

13)

DEFINICJE

14)

§59
1. Na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki
umowa ubezpieczenia mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych może zostać rozszerzona o ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na poniżej określonych zasadach.
2. Dla pojęć używanych w Ubezpieczeniu Następstw Nieszczęśliwych
Wypadków przyjęto następujące znaczenie:
1) akty terroru - różnie umotywowane ideologicznie, planowane
i zorganizowane działania pojedynczych osób lub grup podjęte
w celu wymuszenia od władz państwowych lub społeczeństwa
określonych zachowań i świadczeń, za pomocą różnych środków, w szczególności takich jak przemoc fizyczna, użycie broni
i ładunków wybuchowych, z zamiarem nadania im rozgłosu
i celowego wytworzenia lęku w społeczeństwie;
2) bójka - wzajemne starcie co najmniej dwóch osób połączone
z naruszeniem nietykalności cielesnej jej uczestników, także
z użyciem przedmiotów, którzy wspólnie wymieniają uderzenia, występując tym samym zarazem jako napastnicy i broniący
się; za bójkę nie uznaje się:
a) włączenia się do zajścia w celu przywrócenia porządku lub
spokoju publicznego, związanego z rodzajem wykonywanej pracy, potwierdzonym posiadaniem stosownej legitymacji lub innego dokumentu,

b) działania w ramach obrony koniecznej osoby własnej jak
i innych osób poszkodowanych,
choroba - proces patologiczny objawiający się zaburzeniem
czynności organizmu Ubezpieczonego wymagający pomocy
medycznej;
ekspedycje - zorganizowane wyprawy mające na celu zrealizowanie wytyczonych działań o charakterze sportowym lub
naukowym, w tym również wyprawy do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi;
klub sportowy - jednostka organizacyjna realizująca cele
i zadania w zakresie kultury fizycznej posiadająca osobowość
prawną funkcjonująca w formie organizacyjnej przewidzianej
prawem dla działalności sportowej;
nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu
lub zmarł. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również:
a) niezależne od woli Ubezpieczonego utonięcia, oparzenia,
sparzenia, skutki uderzenia piorunu, porażenia prądem
elektrycznym, a także skutki wziewania gazów lub oparów,
wdychania substancji trujących lub żrących,
b) powstałe w skutek nadmiernego wysiłku zwichnięcia stawów, nadciągnięcie i i zerwanie mięśni, więzadeł, torebek
stawowych kończyn lub kręgosłupa;
partner - osoba fizyczna, pozostająca z Ubezpieczonym
w związku pozamałżeńskim i prowadząca z nim wspólne
gospodarstwo domowe;
trwały uszczerbek na zdrowiu - trwałe upośledzenie czynności organizmu, nierokujące poprawy, powstałe na skutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku;
Ubezpieczony - posiadacz gospodarstwa rolnego oraz osoby
bliskie wspólnie i stale z nim zamieszkałe i prowadzące gospodarstwo domowe, zgłoszone do ubezpieczenia i wymienione
w polisie;
udar mózgu - stan, w którym część mózgu obumiera na skutek
braku tlenu i substancji odżywczych dostarczonych przez krew;
uprawniony - osoba upoważniona do otrzymania świadczenia
w razie zgonu Ubezpieczonego;
wyczynowe uprawianie sportu - forma działalności człowieka,
podejmowana dobrowolnie polegająca na:
a) uprawianiu dyscyplin sportowych w ramach klubów sportowych poprzez regularne uczestnictwo w treningach,
zawodach sportowych, obozach kondycyjnych i szkoleniowych, za wyjątkiem uprawiania sportu przez dzieci i młodzież do lat 18 zrzeszonych w ramach szkolnych klubów
sportowych,
b) uprawianiu dyscyplin sportowych w celach zarobkowych;
zawał serca - stan, w którym postępujący proces miażdżycowy
częściowo lub całkowicie zablokuje tętnicę wieńcową zaopatrującą serce w tlen i substancje odżywcze;
zdarzenie ubezpieczeniowe - zdarzenie, którego zajście zobowiązuje UNIQA TU S.A. do wypłaty świadczenia na zasadach
określonych w niniejszych OWU.

PRZEDMIOT I ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIA
§60
1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące zdrowia i życia Ubezpieczonego, powstałe wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Ochroną ubezpieczenia objęte są zdarzenia ubezpieczeniowe,
które wydarzyły się w okresie ubezpieczenia.
3. Zakres ubezpieczenia obejmuje:
1) śmierć Ubezpieczonego spowodowana następstwem nieszczęśliwego wypadku;
2) trwały uszczerbek na zdrowiu, spowodowany następstwem
nieszczęśliwego wypadku.
4. Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku wypłacane jest w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia.
5. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wypłaca
się w wysokości 1 % sumy ubezpieczenia za każdy 1 % trwałego
uszczerbku na zdrowiu.
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ZAKRES UBEZPIECZENIA
§61

4. Jeżeli trwały uszczerbek na zdrowiu albo zgon powstał na skutek
ratowania życia własnego lub innej osoby nie mają zastosowania
wyłączenia wymienione w § 62 ust. 1, pkt 3) oraz pkt 5).

Umowa ubezpieczenia jest zawarta w zakresie całodobowym, tzn.
Ubezpieczony jest objęty ochroną ubezpieczeniową z tytułu zawartej
umowy ubezpieczenia przez całą dobę.

SUMA UBEZPIECZENIA

WYŁACZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Sumę ubezpieczenia określa Ubezpieczający wybierając sumę
ubezpieczenia w wysokości: 5 000 zł albo 10 000 zł albo 20 000 zł.

§62
1. UNIQA TU S.A. nie odpowiada za następstwa nieszczęśliwych
wypadków powstałych:
1) w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa;
2) w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia samobójstwa;
3) w wyniku działania Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu,
narkotyków lub innych środków odurzających, jeśli miało
to wpływ na zaistnienie zdarzenia ubezpieczeniowego;
za pozostawanie pod wpływem alkoholu uważa się stan
powstały w wyniku dobrowolnego wprowadzenia przez Ubezpieczonego do swojego organizmu takiej ilości alkoholu,
że jego zawartość wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi
powyżej 0,2 ‰ alkoholu albo do obecności w wydychanym
powietrzu powyżej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3;
4) podczas obsługiwania przez Ubezpieczonego maszyn, urządzeń i narzędzi bez wymaganych przepisami prawa uprawnień,
jeżeli miało to wpływ na zaistnienie zdarzenia ubezpieczeniowego;
5) podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu i maszyn
samobieżnych bez wymaganych prawem uprawnień do kierowania pojazdem/ maszyną lub bez ważnego badania technicznego, jeżeli miało to wpływ na zaistnienie zdarzenia ubezpieczeniowego;
6) w następstwie operacji lub innych zabiegów leczniczych, jakie
Ubezpieczony przeprowadził na swoim ciele lub których przeprowadzenie zlecił, jeżeli powodem wykonania tych zabiegów
lub operacji nie był nieszczęśliwy wypadek;
7) w wyniku choroby psychicznej lub zaburzeń zachowania
w rozumieniu Międzynarodowej Statystycznej kwalifikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych lub nieszczęśliwego wypadku
spowodowanego ww. chorobami;
8) w wyniku udziału Ubezpieczonego w bójkach;
9) podczas uczestnictwa Ubezpieczonego w ekspedycjach;
10) w czasie uprawiania niebezpiecznej dziedziny sportu na ziemi
(wspinaczka wysokogórska i skałkowa, kaskaderstwo, speleologia, skoki na gumowej linie, heliskiing, uczestnictwo w wyprawach survivalowych), w powietrzu (skoki spadochronowe,
sporty lotnicze, baloniarstwo, szybownictwo, paralotniarstwo)
lub w wodzie (nurkowanie głębinowe, żeglarstwo morskie,
sporty uprawiane na rzekach górskich);
11) w wyniku używania sprzętu latającego, z wyłączeniem przypadków podróży jako pasażer samolotem silnikowym;
12) w wyniku udziału w konkursach sportów motorowych (również
jazdach klasyfikacyjnych i rajdach) i związanych z nimi jazdach
treningowych;
13) w wyniku uprawiania narciarstwa, snowboardu, skoków narciarskich, saneczkarstwa, bobslejów;
14) podczas uprawiania sportu w klubach sportowych, w tym również rekreacyjnie;
15) podczas wyczynowego uprawiania wszelkich dyscyplin sportowych;
16) na skutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków,
zamieszek, rozruchów, aktów terrorystycznych;
17) w wyniku działania energii jądrowej, promieniowania radioaktywnego, pola elektromagnetycznego, chyba że dotyczyło
to leczenia spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem.
2. Z ochrony ubezpieczenia wyłącza się zdarzenia powstałe podczas
pracy w górnictwie i kopalnictwie (praca pod ziemią), w wojsku,
straży miejskiej, policji, straży pożarnej, budownictwie oraz w trakcie wykonywania zawodu sapera, oblatywacza samolotów, akrobaty, tresera dzikich zwierząt, kaskadera, policjanta, pracownika
ochrony i dozoru.
3. Za nieszczęśliwe wypadki nie uważa się wszelkich chorób, w tym
również zawału serca, udaru mózgu, a także zarażeń chorobami
zakaźnymi.
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§63

2. Przyjęta w umowie suma ubezpieczenia na jednego Ubezpieczonego stanowi górną granicę odpowiedzialności UNIQA TU S.A.
za następstwa powstałe z jednego zdarzenia ubezpieczeniowego.
OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO/UBEZPIECZONEGO PO ZAISTNIENIU ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO
§64
1. W razie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony obowiązany jest:
1) poddać się leczeniu i stosować się do zaleceń lekarskich;
2) zwolnić zakłady opieki zdrowotnej i lekarzy z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej i wyrazić zgodę na udostępnienie
UNIQA TU S.A. dokumentacji medycznej w zakresie objętym
umową ubezpieczenia i niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności UNIQA TU S.A.;
3) przedstawić UNIQA TU S.A. dokumentację medyczną stwierdzającą rozpoznanie (diagnozę lekarską) uzasadniające konieczność udzielenia niezwłocznej pomocy lekarskiej, hospitalizacji
lub przepisania określonych leków;
4) udzielić pomocy i wyjaśnień oraz umożliwić UNIQA TU S.A.
dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności
wypadku, zasadności i wysokości roszczenia;
5) poddać się, na zlecenie UNIQA TU S.A., badaniu przez lekarza
wskazanego przez UNIQA TU S.A.
2. Ubezpieczający lub ubezpieczony powinien niezwłocznie zawiadomić UNIQA TU S.A. o zdarzeniu ubezpieczeniowym przewidzianym
w umowie ubezpieczenia.
3. W przypadku śmierci Ubezpieczonego, Uprawniony powinien złożyć w UNIQA TU S.A.:
1) dokładnie wypełniony formularz zgłoszenia zgonu z udokumentowaną jego przyczyną;
2) skrócony odpis aktu zgonu Ubezpieczonego;
3) kartę zgonu lub dokumentację medyczną potwierdzającą przyczynę zgonu;
4) inną istniejącą dokumentację dotyczącą okoliczności i przyczynę zgonu, w szczególności kopię protokołu policji, prokuratury lub sądu;
USTALENIE WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA
§65
1. Zasadność i wysokość świadczenia ustala się na podstawie dostarczonych dokumentów oraz wyników badań.
2. UNIQA TU S.A. zastrzega sobie prawo weryfikacji dokumentów
oraz zasięgania opinii lekarzy specjalistów.
3. Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalany jest na podstawie
„Tabeli oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu UNIQA
TU S.A.” zatwierdzonej uchwałą Zarządu TU S.A. nr 132/2013 z dnia
24 lipca 2013 r., dostępnej na stronie internetowej www.uniqa.pl oraz
we wszystkich placówkach UNIQA TU S.A.
4. Wysokość przysługujących świadczeń w ramach zawartej umowy
ubezpieczenia ustala się na podstawie adekwatnego związku przyczynowego między zdarzeniem ubezpieczeniowym a jego skutkiem.
5. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narządu lub układu, których
funkcje przed wypadkiem były upośledzone wskutek choroby lub
nieszczęśliwego wypadku, stopień (procent) trwałego uszczerbku
na zdrowiu określa się jako różnicę między stopniem (procentem) trwałego uszczerbku właściwym dla stanu danego organu,
narządu lub układu po wypadku a stopniem (procentem) trwałego uszczerbku istniejącym bezpośrednio przed nieszczęśliwym
wypadkiem.

6. Jeżeli następstwem nieszczęśliwego wypadku jest uszkodzenie więcej niż jednej kończyny, narządu lub układu, UNIQA TU S.A. ustala
ogólny stopień uszczerbku na zdrowiu. Ogólny stopień uszczerbku
na zdrowiu jest sumą procentów (stopni uszczerbku) przewidzianych w tabeli dla poszczególnych uszkodzeń. Ogólny stopień
uszczerbku na zdrowiu nie może przekroczyć 100 %.

5. UNIQA TU S.A. zobowiązana jest powiadomić na piśmie osobę
wskazaną do odbioru świadczenia o jego wysokości albo o odmowie jego wypłaty, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną,
uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia. Treść pisma powinna zawierać informację o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

7.

UPRAWNIONY DO ŚWIADCZENIA UBEZPIECZENIOWEGO

Jeżeli następstwem nieszczęśliwego wypadku jest wielomiejscowe
uszkodzenie kończyny, ogólny stopień uszczerbku na zdrowiu
określa się jako sumę procentów przewidzianych dla poszczególnych rodzajów uszkodzeń. Tak ustalony ogólny stopień uszczerbku
na zdrowiu nie może przekroczyć stopnia (procentu) trwałego
uszczerbku na zdrowiu przewidzianego w przypadku utraty całej
kończyny.

8. Jeżeli Ubezpieczony otrzymał świadczenie z tytułu trwałego
uszczerbku na zdrowiu, a następnie zmarł na skutek tego samego
wypadku, świadczenie z tytułu śmierci wypłaca się osobie uprawnionej w wysokości różnicy między świadczeniem z tytułu śmierci
a wypłaconym świadczeniem z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu.
WYPŁATY ŚWIADCZENIA
§66
1. UNIQA TU S.A. wypłaca świadczenie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku własnych
ustaleń dokonanych w procesie likwidacji szkody, zawartej z nim
ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.
2. UNIQA TU S.A. wypłaca świadczenie w terminie 30 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego.
3. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego ochroną
ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, UNIQA TU S.A. informuje o tym Ubezpieczającego,
Ubezpieczonego lub Uprawnionego jeżeli nie są oni osobami
występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności
zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje
osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób,
na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne
do ustalenia odpowiedzialności UNIQA TU S.A. lub wysokości
świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia
postępowania.
4. Jeżeli w terminie określonym w ust. 2 wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności UNIQA TU S.A.
albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie
wypłaca się w terminie 14 dni od daty wyjaśnienia tych okoliczności. Jednakże bezsporną część świadczenia UNIQA TU S.A. wypłaca
w terminie określonym w ust. 2.

§67
1. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku
nieszczęśliwego wypadku jest wypłacane Ubezpieczonemu, który
odniósł trwały uszczerbek na zdrowiu.
2. Świadczenie za śmierć Ubezpieczonego przysługuje osobie uprawnionej, a jeżeli nie została wskazana członkom rodziny Ubezpieczonego według następującej kolejności:
1) Współmałżonkowi / partnerowi;
2) w równych częściach dzieciom Ubezpieczonego, jeśli brak jest
współmałżonka / partnera;
3) w równych częściach rodzicom Ubezpieczonego, jeśli brak jest
współmałżonka / partnera i dzieci;
4) w równych częściach innym ustawowym spadkobiercom zmarłego Ubezpieczonego, jeśli brak jest współmałżonka / partnera,
dzieci i rodziców Ubezpieczonego.
3. Świadczenie nie przysługuje żadnej osobie, która umyślnie przyczyniła się do zgonu Ubezpieczonego.
ROZDZIAŁ VI - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§68
1. W porozumieniu z Ubezpieczającym mogą być stosowane w umowie ubezpieczenia warunki dodatkowe lub odmienne od przyjętych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
2. UNIQA TU S.A. zobowiązana jest przedstawić Ubezpieczającemu
w formie pisemnej różnicę pomiędzy treścią OWU a postanowieniami umowy ubezpieczenia. W razie niedopełnienia tego obowiązku UNIQA TU S.A nie może powoływać się na różnicę niekorzystną dla Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. Przepisu nie
stosuje się do umów ubezpieczenia zawartych w drodze negocjacji.
3. Wszelkie odstępstwa od niniejszych OWU muszą być pod rygorem
nieważności wymienione w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia.
Niniejsze OWU zawierające wykaz informacji zostały zatwierdzone
Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 28 grudnia 2015 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 stycznia 2016 r.
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