
  

Ogólne Warunki 
Ubezpieczenia

NIERUCHOMO�CI, RUCHOMO�CI DOMOWYCH, ODPOWIEDZIALNO�CI 
CYWILNEJ, UBEZPIECZENIE BEZPIECZNY PORTFEL DO KREDYTU 

HIPOTECZNEGO ALIOR BANK SA -  PROGRAM UBEZPIECZENIOWY MAXI 



Skorowidz najwa�niejszych informacji do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia 
Nieruchomo�ci, Ruchomo�ci Domowych, Odpowiedzialno�ci Cywilnej, Ubezpieczenie 

Bezpieczny Portfel do Kredytu Hipotecznego Alior Bank S.A.  
-  Program Ubezpieczeniowy Maxi 

(na podstawie Rozporz�dzenia Ministra Finansów) 

L.p. Rodzaj informacji Numer 

paragrafu 

1 Przes!anki wyp!aty odszkodowania i innych �wiadcze� §14,  §15, §21, 

§29, §32 

2 Ograniczenia oraz wy!�czenia odpowiedzialno�ci zak!adu 

ubezpiecze� uprawniaj�ce do odmowy wyp!aty 

odszkodowania i innych �wiadcze�  lub ich obni�enia 

§ 7 -13, 

§18, 

§19 ust. 2, 

§19 ust. 4, 

§26 ust. 2 

§28 ust. 4 
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OOGGÓÓLLNNEE WWAARRUUNNKKII UUBBEEZZPPIIEECCZZEENNIIAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOO��CCII,, RRUUCCHHOOMMOO��CCII DDOOMMOOWWYYCCHH,,
OODDPPOOWWIIEEDDZZIIAALLNNOO��CCII CCYYWWIILLNNEEJJ,, UUBBEEZZPPIIEECCZZEENNIIEE BBEEZZPPIIEECCZZNNYY PPOORRTTFFEELL DDOO KKRREEDDYYTTUU

HHIIPPOOTTEECCZZNNEEGGOO AALLIIOORR BBAANNKK SSAA -- PPRROOGGRRAAMM UUBBEEZZPPIIEECCZZEENNIIOOWWYY MMAAXXII
zatwierdzone Uchwa!� Zarz�du Towarzystwa Ubezpiecze� Europa S.A. 

 nr 40/12/15 z dnia 15.12.2015 roku., które wchodz� w �ycie z dniem 01.01.2016 roku 
(zwane dalej: OWU MAXI)

I. Postanowienia wst�pne 

§ 1 

1. Na podstawie OWU MAXI, Towarzystwo Ubezpiecze� Europa S.A., zwane dalej TU Europa S.A. lub 

Ubezpieczycielem, zawiera Umowy Ubezpieczenia z osobami fizycznymi, które zawar!y z Bankiem Umow�

Kredytu, zwanymi dalej Ubezpieczaj�cymi.  

2. Umow� Ubezpieczenia mo�na zawrze� na rachunek osoby trzeciej (Ubezpieczonego).  

3. W razie zawarcia Umowy Ubezpieczenia na rachunek osoby trzeciej, postanowienia OWU MAXI stosuje si�

odpowiednio do osoby, na rzecz której zawarto Umow� Ubezpieczenia. 

4. OWU MAXI maj� zastosowanie równie� do zawierania Umów Ubezpieczenia przy wykorzystaniu �rodków 

porozumiewania si� na odleg!o�� oraz z zastosowaniem przepisów o �wiadczeniu us!ug drog� elektroniczn�. 

Definicje 

§ 2 

Poni�sze okre�lenia pisane z wielkiej litery, w rozumieniu OWU MAXI maj� nast�puj�ce znaczenie: 

1. Agent � Alior Bank S.A. z siedzib� w Warszawie wykonuj�cy w imieniu Ubezpieczyciela czynno�ci agencyjne; 

2. Bank �  Alior Bank S.A. z siedzib� w Warszawie, który udzieli! Kredytu na podstawie zawartej z Kredytobiorc�

Umowy Kredytu; 

3. Deszcz Nawalny - deszcz o wspó!czynniku wydajno�ci, co najmniej 4, który ustala si� w oparciu o dane 

pomiarowe uzyskane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW); w przypadku braku mo�liwo�ci 

potwierdzenia przez IMiGW wyst�pienia deszczu nawalnego na terenie obejmuj�cym miejsce powstania 

szkody, TU Europa S.A. przyjmuje wyst�pienie deszczu nawalnego na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru 

szkód �wiadcz�cych wyra�nie o dzia!aniu deszczu nawalnego w najbli�szej okolicy;  

4. Dom � samodzielny budynek mieszkalny o charakterze jednorodzinnym, a tak�e samodzielna cz��� budynku 

bli�niaczego lub szeregowego, równie� wraz z wbudowanym gara�em; 

5. Eksplozja � nagle przebiegaj�ce uzewn�trznienie si� si!y spowodowanej d��eniem do rozszerzania si� gazów, 

py!ów, cieczy lub pary, przy czym w odniesieniu do naczy� ci�nieniowych i innych tego rodzaju zbiorników 

warunkiem uznania Szkody za spowodowan� eksplozj� jest takie rozerwanie �cian tych naczy� i zbiorników, �e 

zachodzi nag!e wyrównanie ró�nicy ci�nie� wewn�trz i na zewn�trz zbiornika; 

6. Grad � opad atmosferyczny sk!adaj�cy si� z bry!ek lodu; 

7. Huragan � wiatr (pr�d powietrza) o pr�dko�ci nie mniejszej ni� 24,5 m/s potwierdzonej przez IMiGW, który 

wyrz�dza Szkody masowe; w przypadku braku mo�liwo�ci potwierdzenia przez IMiGW wyst�pienia na terenie 

obejmuj�cym miejsce powstania Szkody wiatru o okre�lonej pr�dko�ci, ustala si� wyst�pienie takiego wiatru na 

podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód masowych �wiadcz�cych wyra�nie o jego dzia!aniu w najbli�szej 

okolicy; 

8. Implozja � uszkodzenie lampy pró�niowej, zbiornika lub aparatu pró�niowego dzia!aniem ci�nienia 
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zewn�trznego; 

9. Kradzie� z W!amaniem � dokonanie przez Osoby Trzecie zaboru mienia z pomieszcze� po uprzednim 

usuni�ciu si!� zabezpiecze� lub otworzeniu wej�cia przy u�yciu narz�dzi, pozostawiaj�c widoczne �lady, albo 

podrobionego lub dopasowanego klucza b�d� klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszed! 

wskutek w!amania do innego pomieszczenia lub w wyniku Rabunku; 

10. Kredyt � kredyt hipoteczny dla osób fizycznych, udzielony zgodnie z wewn�trznymi regulacjami Alior Banku 

S.A., którego docelowym zabezpieczeniem ma by� hipoteka na Nieruchomo�ci; pod poj�ciem Kredyt nale�y 

rozumie� równie� po�yczk� hipoteczn� dla osób fizycznych na nieokre�lony w umowie po�yczki cel 

konsumpcyjny, docelowo zabezpieczon� hipotek� na Nieruchomo�ci; 

11. Kredytobiorca � osoba fizyczna, która podpisa!a z Bankiem Umow� Kredytu; w przypadku udzielenia jednego 

Kredytu wi�cej ni� jednemu Kredytobiorcy (wspó!kredytobiorcom) postanowienia OWU MAXI dotycz�ce 

Kredytobiorcy stosuje si� odpowiednio do wspó!kredytobiorców, o ile w OWU MAXI nie postanowiono 

odmiennie; 

12. Lawina � gwa!towne zsuni�cie si� lub stoczenie si� mas �niegu, lodu, ska! lub kamieni ze zboczy górskich; 

13. Lokal Mieszkalny � samodzielny, wyodr�bniony w budynku wielomieszkaniowym, lokal s!u��cy do 

zaspakajania potrzeb mieszkaniowych, stanowi�cy na mocy przepisów prawa odr�bny przedmiot w!asno�ci lub 

spó!dzielczego w!asno�ciowego prawa do lokalu; 

14. Lokal/Budynek o Charakterze U�ytkowym �  

1) pensjonat wypoczynkowy w miejscowo�ci o charakterze wypoczynkowym; 

2) lokal przeznaczony do wykonywania dzia!alno�ci zawodowej, zg!oszony jako przeznaczony do 

wykonywania takiej dzia!alno�ci odpowiednim organom; 

3) niewielki (do 300 m
2
 powierzchni u�ytkowej) budynek lub lokal o charakterze handlowym, us!ugowym, 

biurowym lub mieszanym spo�ród wcze�niej wymienionych; 

4) lokal u�ytkowy !�cznie z Domem/Lokalem Mieszkalnym � je�li stanowi ca!o�� z Nieruchomo�ci�

mieszkaln�, lecz b�d�cy lokalem funkcjonalnie wydzielonym oraz zg!oszonym odpowiednim organom 

jako cz��� Nieruchomo�ci przeznaczonej na prowadzenie dzia!alno�ci gospodarczej;  

15. Nieruchomo��: 

1) Nieruchomo�� Wybudowana:  

Nieruchomo�ci o Charakterze Mieszkalnym:  

a) Domy lub  

b) Lokal Mieszkalny,  

w których ksi�gach wieczystych hipoteka stanowi� ma lub stanowi docelowe zabezpieczenie sp!aty 

udzielonego Kredytu; 

Nieruchomo�ci o Charakterze U�ytkowym: 

a) Lokale o Charakterze U�ytkowym, 

b) Budynki o Charakterze U�ytkowym,  

w których ksi�gach wieczystych hipoteka stanowi� ma lub stanowi zabezpieczenie sp!aty udzielonego 

Kredytu; 

Nieruchomo�ci o Charakterze Niemieszkalnym: 

a) Pomieszczenia Gospodarcze, 

b) Obiekty Ma!ej Architektury, 

c) Pomieszczenia Przynale�ne, 

ujawnione lub maj�ce by� ujawnione w ksi�gach wieczystych Domu/Lokalu Mieszkalnego, w których 

hipoteka stanowi� ma lub stanowi docelowe zabezpieczenie sp!aty udzielonego Kredytu;  

2) Nieruchomo�� w Budowie (Przebudowie) � Nieruchomo�ci wymienione w pkt 1) b�d�ce w trakcie 
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budowy (przebudowy) w rozumieniu przepisów prawa budowlanego;  

16. Obiekty Ma!ej Architektury � ogrodzenia, bramy, altany, tarasy, chodniki i studnie, po!o�one na terenie tej 

samej Posesji, na której znajduje si� ubezpieczony Dom; 

17. Obsuni�cie si� Ziemi � obsuni�cie si� ziemi wskutek jej ruchów na stokach, nie spowodowane dzia!alno�ci�

cz!owieka; 

18. Osoba Bliska � ma!�onek, dzieci, pasierbowie, dzieci przysposobione albo przyj�te na wychowanie, rodzice, 

przysposabiaj�cy, rodze�stwo, ojczym, macocha, te�ciowie, dziadkowie, wnukowie, zi�ciowie i synowe 

Ubezpieczonego, osoby pozostaj�ce w konkubinacie oraz pomoc domowa � zamieszka!e i prowadz�ce 

z Ubezpieczonym wspólne gospodarstwo domowe; 

19. Osoba Trzecia � osoba pozostaj�ca poza stosunkiem ubezpieczenia, nie b�d�ca jednocze�nie Osob� Blisk�; 

20. Polisa � dokument potwierdzaj�cy zawarcie Umowy Ubezpieczenia; 

21. Pomieszczenie Gospodarcze � pomieszczenia o charakterze niemieszkalnym: pralnia suszarnia, komórka, 

gara�, znajduj�ce si� na tej samej Posesji co ubezpieczany Dom lub b�d�ce jego cz��ci�; 

22. Pomieszczenie Przynale�ne � pomieszczenia o charakterze niemieszkalnym przynale�ne do Lokalu 

Mieszkalnego  : pralnia suszarnia, komórka, gara�, strych, znajduj�ce si� w tym samym co ubezpieczany Lokal 

Mieszkalny budynku wielomieszkaniowym, które mog� by� u�ytkowane wy!�cznie przez Ubezpieczonego i jego 

Osoby Bliskie;  

23. Posesja � dzia!ka gruntu, na której znajduje si� przedmiot ubezpieczenia; za jedn� posesj� uwa�a si� równie�

kilka s�siaduj�cych bezpo�rednio z sob� dzia!ek gruntu wykorzystywanych zgodnie z przys!uguj�cym prawem 

przez Ubezpieczonego; 

24. Po�ar � dzia!anie ognia, który rozszerzy! si� poza palenisko lub powsta! bez paleniska i móg! rozprzestrzeni�

si� o w!asnej sile; 

25. Powód� � zalanie terenów w nast�pstwie podniesienia si� wody w korytach wód p!yn�cych  

lub stoj�cych wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych, topnienia kry lodowej, tworzenia si� zatorów w 

korytach wód p!yn�cych; 

26. Przepi�cie � nag!y wzrost napi�cia pr�du w sieci elektrycznej wywo!any przyczynami zewn�trznymi poza 

ubezpieczon� Nieruchomo�ci�; 

27. Rabunek � zabór mienia przy u�yciu lub gro�bie natychmiastowego u�ycia przemocy fizycznej wobec 

Ubezpieczonego (lub Osób Bliskich) albo doprowadzeniu Ubezpieczonego (lub Osób bliskich) do stanu 

nieprzytomno�ci lub bezbronno�ci;  

28. Ruchomo�ci Domowe � mienie stanowi�ce w!asno�� Ubezpieczonego lub Osób Bliskich, stanowi�ce 

wyposa�enie Nieruchomo�ci Wybudowanej, s!u��ce do prowadzenia gospodarstwa domowego, w 

szczególno�ci: meble dywany, sprz�t zmechanizowany i urz�dzenia gospodarstwa domowego nie znajduj�ce 

si� w zabudowie, �yrandole i kinkiety, odzie� i inne przedmioty osobistego u�ytku, sprz�t audiowizualny, 

komputerowy i fotograficzny, sprz�t turystyczny, sportowy i rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, elementy 

systemów anten satelitarnych, radiowych i telewizyjnych umieszczone wewn�trz tej Nieruchomo�ci, zapasy 

gospodarstwa domowego, nie b�d�ce Sta!ymi elementami; 

29. Sp!yw Wód po Zboczach � bezpo�rednie dzia!anie wody na przedmiot ubezpieczenia polegaj�ce na 

sp!yni�ciu jej po stokach lub zboczach na obszarach górskich albo falistych; 

30. Sta!e Elementy � elementy Nieruchomo�ci zamontowane lub wbudowane w sposób trwa!y oraz 

uniemo�liwiaj�cy ich od!�czenie bez u�ycia narz�dzi: 

1) meble w zabudowie, szafy wn�kowe, sta!a zabudowa kuchni; 

2) elementy zabudowy wewn�trznej: antresole, piece i kominki, �cianki dzia!owe o konstrukcji szkieletowej 

(gipsowo � kartonowe) i schody; 

3) okna i drzwi zewn�trzne i wewn�trzne (!�cznie z oszkleniem i zamkni�ciami); 
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4) wyposa�enie sieci wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej lub grzewczej: umywalki, zlewy, krany, 

piece, podgrzewacze, wanny, brodziki, kabiny prysznicowe, miski ust�powe z urz�dzeniami 

sp!ukuj�cymi, bidety, kuchenki gazowe, elektryczne, grzejniki gazowe czy elektryczne; 

5) elementy dekoracyjne: tynki wewn�trzne, pow!oki malarskie, wszelkiego rodzaju okleiny czy wyk!adziny 

sufitów, �cian, schodów i pod!óg; 

6) zewn�trzne i wewn�trzne kraty, �aluzje i rolety oraz urz�dzenia sygnalizacji alarmowej; 

31. System Pierwszego Ryzyka � system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia mienia okre�lona jest 

jako przypuszczalna maksymalna strata, jaka mo�e zaistnie� wskutek zaj�cia zdarzenia obj�tego ochron�

ubezpieczeniow�; 

32. System Sum Sta!ych � system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia mienia okre�lona jest wed!ug 

najwy�szej ogólnej warto�ci tego mienia w okresie ubezpieczenia; 

33. Szkoda � utrata, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonej Nieruchomo�ci lub jej Sta!ych Elementów na 

skutek wyst�pienia w sposób nag!y i niezale�ny od woli Ubezpieczonego jednego lub wielu Zdarze� Losowych, 

maj�cych miejsce w tym samym czasie za skutki których Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialno��;
34. Szkoda Ca!kowita �szkoda polegaj�ca na takim zniszczeniu ubezpieczonego mienia, �e naprawa jest 

technicznie niemo�liwa lub jej koszt jest równy b�d� wy�szy od Warto�ci Rzeczywistej ubezpieczonego mienia 

w dniu wyst�pienia Szkody i naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona; 

35. Szkoda na Osobie w Ubezpieczeniu Odpowiedzialno�ci Cywilnej � szkoda polegaj�ca na �mierci, 

uszkodzeniu cia!a lub rozstroju zdrowia; 

36. Szkoda w Mieniu w Ubezpieczeniu Odpowiedzialno�ci Cywilnej � szkoda polegaj�ca na uszkodzeniu, 

zniszczeniu lub utracie mienia; 

37. Ubezpieczaj�cy  � Kredytobiorca, a w przypadku wspó!kredytobiorców jeden z nich, zawieraj�cy z 

Ubezpieczycielem Umow� Ubezpieczenia na zasadach okre�lonych w niniejszych OWU MAXI; 

38. Ubezpieczyciel � Towarzystwo Ubezpiecze� Europa S.A. z siedzib� we Wroc!awiu; 

39. Ubezpieczony � W!a�ciciel Nieruchomo�ci lub Kredytobiorca, który posiada prawo do Nieruchomo�ci oraz 

do ustanowienia hipoteki na tej Nieruchomo�ci (Nieruchomo�� stanowi jego w!asno�� / wspó!w!asno�� lub 

przys!uguje mu odpowiednio w!asno�ciowe spó!dzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub prawo do domu 

jednorodzinnego w spó!dzielni mieszkaniowej), na której hipoteka stanowi� ma lub stanowi docelowe 

zabezpieczenie sp!aty udzielonego Kredytu i który zosta! obj�ty ochron� ubezpieczeniow�; 

40. Uderzenie Pioruna � bezpo�rednie dzia!anie elektryczno�ci atmosferycznej na przedmiot ubezpieczenia; 

41. Uderzenie Pojazdu � bezpo�rednie uderzenie w przedmiot ubezpieczenia, pojazdu drogowego lub szynowego, 

b�d� przewo�onego przez nie !adunku; 

42. Umowa Kredytu � umowa zawarta pomi�dzy Alior Bankiem S.A., a Kredytobiorc� okre�laj�ca wysoko�� oraz 

warunki sp!aty Kredytu; 

43. Umowa Ubezpieczenia � umowa zawarta pomi�dzy Ubezpieczaj�cym a Ubezpieczycielem na warunkach 

okre�lonych w niniejszych OWU MAXI; 

44. Upadek Drzewa lub jego Cz��ci � fizyczny kontakt z przedmiotem ubezpieczenia drzew lub ich cz��ci 

znajduj�cych si� w bezpo�rednim s�siedztwie przedmiotu ubezpieczenia, b�d�cy bezpo�rednim nast�pstwem 

zaistnienia innego Zdarzenia Losowego, za skutki których Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialno��; 
45. Upadek Statku Powietrznego � katastrofa b�d� przymusowe l�dowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego 

lub innego obiektu lataj�cego, a tak�e upadek ich cz��ci lub przewo�onego !adunku; 

46. Warto�� Rynkowa � warto�� porównywalnego przedmiotu ubezpieczenia na danym terenie (obszar, 

miejscowo��, dzielnica) odpowiadaj�ca iloczynowi powierzchni i przeci�tnej ceny 1m
2
; 

47. Warto�� Odtworzeniowa � warto�� odpowiadaj�ca kosztom, jakie nale�y ponie�� w celu odbudowy / 

odtworzenia w miejscu ubezpieczenia uszkodzonego lub zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia do stanu �jak 
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nowy�, z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materia!ów oraz 

nak!adów zwi�zanych z kosztami na prace wyko�czeniowe; 

48. Warto�� Rzeczywista � w odniesieniu do Nieruchomo�ci i Ruchomo�ci Domowych Warto�� Odtworzeniowa 

pomniejszona o stopie� zu�ycia; 

49. W!a�ciciel Nieruchomo�ci - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie b�d�ca osob�

prawn�, lecz posiadaj�ca zdolno�� prawn�, której przys!uguje prawo w!asno�ci do Nieruchomo�ci oraz 

do ustanowienia hipoteki na tej Nieruchomo�ci, stanowi�cej zabezpieczenie Kredytu;  

50. Zalanie � nast�pstwo dzia!ania wody, spowodowane: 

1) awaryjnym wydostaniem si� ze znajduj�cych si� wewn�trz budynku i zamontowanych na sta!e 

przewodów i urz�dze� instalacji wodoci�gowych, wodnokanalizacyjnych lub technologicznych � z 

wy!�czeniem sytuacji, gdy Szkoda powsta!a podczas prób ci�nieniowych, napraw lub konserwacji tych 

instalacji; 

2) cofni�ciem si� wody lub �cieków z publicznych urz�dze� kanalizacyjnych; 

3) przypadkowym pozostawieniem otwartych kranów lub innych zaworów w czasowo  

nie zasilanych urz�dzeniach wodoci�gowych, wodnokanalizacyjnych lub technologicznych; 

4) przedostaniem si� jej z pomieszczenia, którego Ubezpieczony nie zajmowa! � zalanie przez Osoby 

Trzecie; 

51. Zapadni�cie si� Ziemi � obni�enie si� poziomu terenu z powodu zawalenia si� naturalnych pustych 

przestrzeni w gruncie, nie spowodowanych dzia!alno�ci� cz!owieka; 

52. Zdarzenie Losowe - oznacza wyst�pienie nast�puj�cych zdarze�:  

Po�ar, Uderzenie Pioruna, Przepi�cie, Eksplozj�, Implozje, Upadek Statku Powietrznego, Zalanie, Huragan, 

Powód�, Sp!yw wód po zboczach, Grad, Obsuni�cie si� Ziemi, Zapadanie si� Ziemi, Lawina, Upadek Drzewa 

lub jego Cz��ci, Uderzenie Pojazdu, Deszcz Nawalny za, które TU Europa S.A. ponosi odpowiedzialno��. 

II. Umowa Ubezpieczenia 

Warunki zawarcia Umowy Ubezpieczenia 

§ 3 

1. Umowa Ubezpieczenia zawierana jest na podstawie Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia udost�pnionego 

przez Agenta. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa �wiadczona jest w zale�no�ci od wskazanego przez Ubezpieczonego  

we Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia programu ubezpieczeniowego: 

1) program ubezpieczeniowy MAXI w wersji z 12-miesi�cznym okresem ubezpieczenia obejmuje: 

a) ubezpieczenie Nieruchomo�ci od Po�aru i innych Zdarze� Losowych, 

b) ubezpieczenia Ruchomo�ci Domowych od Po�aru i innych Zdarze� Losowych,  

c) ubezpieczenia Ruchomo�ci Domowych od Kradzie�y z W!amaniem i Rabunku oraz 

d) ubezpieczenia odpowiedzialno�ci cywilnej w zwi�zku z posiadan� Nieruchomo�ci�. 

2) program ubezpieczeniowy MAXI w wersji z 36-miesi�cznym okresem ubezpieczenia obejmuje: 

a) ubezpieczenie Nieruchomo�ci od Po�aru i innych Zdarze� Losowych, 

b) ubezpieczenia Ruchomo�ci Domowych od Po�aru i innych Zdarze� Losowych,  

c) ubezpieczenia Ruchomo�ci Domowych od Kradzie�y z W!amaniem i Rabunku oraz 

d) ubezpieczenia odpowiedzialno�ci cywilnej w zwi�zku z posiadan� Nieruchomo�ci�, 

e) Ubezpieczenie Bezpieczny Portfel. 
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3. Umow� Ubezpieczenia uznaje si� za zawart� w dniu potwierdzenia przez Agenta w imieniu Ubezpieczyciela 

zgodno�ci danych podanych we Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia z danymi wynikaj�cymi z okazanych 

przez Ubezpieczaj�cego i Ubezpieczonego dokumentów to�samo�ci oraz po jego podpisaniu przez 

Ubezpieczaj�cego i Ubezpieczonego z zastrze�eniem ust. 5.  

4. Po potwierdzeniu zgodno�ci danych na Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia oraz po podpisaniu Wniosku 

o zawarcie Umowy Ubezpieczenia przez Ubezpieczaj�cego i Ubezpieczonego, Wniosek o zawarcie Umowy 

Ubezpieczenia staje si� Polis�.  

5. W przypadku zawierania Umów Ubezpieczenia za po�rednictwem �rodków porozumiewania si� na odleg!o��, 
Wniosek o zawarcie Umowy Ubezpieczenia mo�e by� z!o�ony w trakcie rozmowy telefonicznej (za 

po�rednictwem infolinii Agenta) - Umow� Ubezpieczenia uznaje si� za zawart� w dniu, w którym Ubezpieczaj�cy 

zaakceptowa! o�wiadczenia znajduj�ce si� we Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia, które zosta!y mu 

odczytane. 

6. Zawarcie Umowy Ubezpieczenia jest mo�liwe w stosunku do Nieruchomo�ci, które spe!niaj� !�cznie nast�puj�ce 

warunki: 

1) konstrukcja ubezpieczanych Nieruchomo�ci nie jest palna, to znaczy �ciany zewn�trzne i pokrycie dachowe 

s� wykonane z materia!ów trudnopalnych: ceg!a, pustak, kamie�, marmur, beton, �elbeton, prefabrykaty 

�u�lowe, �elazo, stal, blacha, dachówka, eternit, szk!o, mur pruski, 

2) suma ubezpieczenia dotycz�ca ubezpieczanych Nieruchomo�ci,  wskazana przez Ubezpieczaj�cego 

w sk!adanym Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia nie przekracza kwoty 1 500 000 z!, 

3) ubezpieczane Nieruchomo�ci spe!niaj� warunki, o których mowa w § 2 ust. 15. 

7. W przypadku niespe!niania warunków, o których mowa w ust. 6 pkt. 2)-3), TU Europa S.A. uzale�nia zawarcie 

Umowy Ubezpieczenia od dokonania indywidualnej oceny ryzyka, a tak�e od dokonania ogl�dzin ubezpieczanego 

mienia. Umowa Ubezpieczenia zawierana jest w tym wypadku na podstawie z!o�onego za po�rednictwem Agenta 

Wniosku o ubezpieczenie ryzyka ponadstandardowego Do Wniosku o ubezpieczenie ryzyka ponadstandardowego 

nale�y do!�czy� operat szacunkowy wraz ze zdj�ciami przedmiotowej Nieruchomo�ci. Ubezpieczyciel zastrzega 

sobie prawo do wnioskowania do Agenta o dodatkowe informacj�/dokumenty b�d�ce w jego posiadaniu. Polisa

wystawiana jest w imieniu Ubezpieczyciela przez Agenta, po podj�ciu pozytywnej decyzji przez Ubezpieczyciela. 

Okres ubezpieczenia rozpoczyna si� w takiej sytuacji,  z nast�pnym dniem po dniu podj�cia pozytywnej decyzji 

przez Ubezpieczyciela, nie wcze�niej ni� z dniem uruchomienia Kredytu i trwa nieprzerwanie w zale�no�ci od 

wskazanego przez Ubezpieczonego we Wniosku wariantu, przez kolejno nast�puj�ce 12 lub 36 miesi�cy po tym 

dniu, z zastrze�eniem §  5 ust. 2. 

8. W przypadku, gdy Kredyt nie zostanie uruchomiony, wówczas Umow� Ubezpieczenia uznaje si� za niezawart�. 

9. W przypadku �mierci Ubezpieczaj�cego uprawnienie do wst�pienia w prawa i obowi�zki Ubezpieczaj�cego 

przys!uguje Ubezpieczonym zgodnie z kolejno�ci� wskazan� we Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia.

10. Wst�pienie Ubezpieczonego w prawa i obowi�zki Ubezpieczaj�cego nast�pi na podstawie o�wiadczenia tego 

Ubezpieczonego zawartego we Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia z mo�liwo�ci� rezygnacji z tego prawa 

w ka�dym momencie. Wzór Wniosku o rezygnacj� z wst�pienia w prawa i obowi�zki Ubezpieczaj�cego zosta! 

pomocniczo przygotowany przez  Ubezpieczyciela. W przypadku rezygnacji Ubezpieczonego ze wst�pienia w 

prawa i obowi�zki Ubezpieczaj�cego, wst�pienie w prawa i obowi�zki Ubezpieczaj�cego przys!uguje 

Ubezpieczonym zgodnie z kolejno�ci� osób wskazanych we Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia. 

11. W przypadku rezygnacji pozosta!ych Ubezpieczonych ze wst�pienia w prawa i obowi�zki Ubezpieczaj�cego, 

Umowa Ubezpieczenia wygasa z ostatnim dniem okresu ubezpieczenia, za który zosta!a zap!acona sk!adka, 

jednak nie wcze�niej ni� z ostatnim dniem okresu ubezpieczenia, w którym nast�pi!a �mier� Ubezpieczaj�cego, z 

zastrze�eniem § 5. 
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Czas trwania umowy ubezpieczenia  

§ 4 

Umowa Ubezpieczenia zawierana jest na czas okre�lony wskazany we Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia. 

III. Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialno�ci

§ 5 

1. Okres ubezpieczenia rozpoczyna si�: 

1) nast�pnego dnia po dniu z!o�enia Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia, nie wcze�niej ni� w dniu 

uruchomienia Kredytu, 

2) w przypadku, gdy na dzie� z!o�enia Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia Kredytobiorca posiada 

inne  ubezpieczenie nieruchomo�ci z chwil� zako�czenia okresu odpowiedzialno�ci wynikaj�cej z tego 

ubezpieczenia, nie wcze�niej ni� w dniu uruchomienia Kredytu 

i trwa nieprzerwanie w zale�no�ci od wskazanego przez Ubezpieczaj�cego we Wniosku o zawarcie Umowy 

Ubezpieczenia wariantu, przez kolejno nast�puj�ce 12 lub 36 miesi�cy po tym dniu, z zastrze�eniem ust. 2.

2. Okres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 oraz § 3 ust. 7, jest wznawiany na kolejne 12 lub 36 miesi�czne

okresy ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa w takim przypadku rozpoczyna si� nast�pnego dnia po 

zako�czeniu bie��cego okresu ubezpieczenia i jest kontynuowana, na kolejne okresy ubezpieczenia na 

warunkach obowi�zuj�cych ka�dorazowo w dniu wznowienia okresu ubezpieczenia bez konieczno�ci 

ponownego sk!adania Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia oraz pod warunkiem op!acenia sk!adki. 

3. Ubezpieczenie nie zostanie wznowione, je�eli wed!ug stanu na ostatni dzie� okresu ubezpieczenia Kredyt zosta! 

ca!kowicie sp!acony przez Ubezpieczonego. 

4. Odpowiedzialno�� Ubezpieczyciela w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna si� wraz z rozpocz�ciem 

okresu ubezpieczenia pod warunkiem op!acenia sk!adki ubezpieczeniowej.  

5. Okres ubezpieczenia i odpowiedzialno�ci, z zastrze�eniem ust. 2, ko�czy si�:  

1) z up!ywem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, 

2) w zakresie danego ubezpieczenia - z chwil� wyczerpania sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej z 

chwil� ustania ryzyka wskutek wyp!aty odszkodowania za Szkod� Ca!kowit�, 

3) z dniem z!o�enia o�wiadczenia o wypowiedzeniu Umowy Ubezpieczenia, zgodnie z § 6, 

4) z dniem skutecznego prawnie odst�pienia od Umowy Ubezpieczenia, zgodnie z § 6, 

5) z dniem odst�pienia od Umowy kredytu, 

6) z dniem rozwi�zania lub wyga�ni�cia Umowy kredytu lub ustalenia innego zabezpieczenia Umowy kredytu 

w zale�no�ci od tego, co nast�pi pierwsze. 

IV. Odst�pienie od Umowy Ubezpieczenia/wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia  

§ 6 

1. Ubezpieczaj�cy mo�e bez podania przyczyny: 
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1) odst�pi� od Umowy Ubezpieczenia w terminie 30 dni od zawarcia Umowy Ubezpieczenia  lub w 

terminie 30 dni od dnia potwierdzenia zawarcia Umowy ubezpieczenia, gdy Umowa Ubezpieczenia 

zosta!a zawarta za po�rednictwem �rodków porozumiewania si� na odleg!o�� pod warunkiem, �e nie 

zasz!y przes!anki do wyp!aty odszkodowania. W takim przypadku odpowiedzialno�� Ubezpieczyciela 

wygasa w terminie o którym mowa w § 5 ust. 5 pkt. 4), a Ubezpieczaj�cemu przys!uguje zwrot sk!adki w 

pe!nej wysoko�ci, o ile nie zasz!y przes!anki do wyp!aty odszkodowania, 

2) wypowiedzie� Umow� Ubezpieczenia po up!ywie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Ubezpieczenia. W 

takim przypadku odpowiedzialno�� Ubezpieczyciela wygasa w terminie o którym mowa w  § 5 ust. 5 pkt. 

3), a Ubezpieczaj�cemu przys!uguje zwrot sk!adki za niewykorzystany okres ochrony. 

2. Tre�� O�wiadczenia o  wypowiedzeniu Umowy Ubezpieczenia lub O�wiadczenia o odst�pieniu od Umowy 

Ubezpieczenia powinna zawiera� dane pozwalaj�ce na identyfikacj� osoby sk!adaj�cej o�wiadczenie i Umow�

Ubezpieczenia. Wzór O�wiadczenia o  wypowiedzeniu Umowy Ubezpieczenia lub O�wiadczenia o odst�pieniu 

od Umowy Ubezpieczenia zosta! pomocniczo przygotowany przez Ubezpieczyciela.  

3. O�wiadczenie o wypowiedzeniu Umowy Ubezpieczenia lub O�wiadczenie o odst�pieniu od Umowy 

Ubezpieczenia mo�e by� z!o�one Ubezpieczycielowi w formie pisemnej za po�rednictwem Agenta lub 

bezpo�rednio u Ubezpieczyciela, 

4. Za dzie� z!o�enia O�wiadczenia o odst�pieniu od Umowy Ubezpieczenia lub O�wiadczenia o wypowiedzeniu 

Umowy Ubezpieczenia przyjmuje si� dzie� otrzymania przez Agenta lub Ubezpieczyciela pisemnego 

O�wiadczenia o odst�pieniu od Umowy Ubezpieczenia lub O�wiadczenia o wypowiedzeniu Umowy 

Ubezpieczenia. 

V. Wy!�czenia odpowiedzialno�ci 

Ubezpieczenie Nieruchomo�ci  od Po�aru i innych Zdarze� Losowych 

Ubezpieczenie Ruchomo�ci Domowych od Po�aru i innych Zdarze� Losowych 

§ 7 

1. Ubezpieczenie nie obejmuje Szkód powsta!ych  w przedmiocie ubezpieczenia:  

1) przeznaczonym do rozbiórki na podstawie decyzji odpowiedniego organu administracji, 

2) zbudowanym niezgodnie z zatwierdzon� przez uprawnione organy dokumentacj� (je�eli zatwierdzenie 

by!o wymagane) lub bez wymaganych zezwole�,  

3) nieu�ytkowanym przez okres powy�ej 60 dni, chyba �e TU Europa S.A., po otrzymaniu o tym informacji, 

potwierdzi!o pisemnie istnienie ochrony ubezpieczeniowej; wy!�czenie nie dotyczy Nieruchomo�ci w 

Budowie (Przebudowie), 

4) skonfiskowanym, zaj�tym lub zarekwirowanym przez uprawnione podmioty, 

5) podlegaj�cym ubezpieczeniu obowi�zkowemu na podstawie odr�bnych przepisów, w szczególno�ci 

Nieruchomo�ci podlegaj�cych obowi�zkowemu ubezpieczeniu zgodnie z Ustaw� z dnia 22 maja 2003 r. 

o ubezpieczeniach obowi�zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, 

6) spowodowanych przez po�ar powsta!y z paleniska w przypadku braku wa�nego przegl�du 

kominiarskiego, 

7) wynikaj�cych ze z!ego stanu technicznego budynku. 

2. Ubezpieczenie nie obejmuje Nieruchomo�ci o Charakterze U�ytkowym w których sk!adowane lub 

magazynowane s� materia!y niebezpieczne po�arowo, za które uwa�a si� ciecze i materia!y sta!e, które ze 

wzgl�du na swoje w!a�ciwo�ci fizykochemiczne stwarzaj� zagro�enie wybuchem lub szybkim rozwojem po�aru: 
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1) ciecze palne o temperaturze zap!onu poni�ej 55 
o
C: aceton, nierozcie�czone alkohole; metylowy, 

etylowy, propylowy; ropa naftowa i produkty jej przerobu; benzyny, nafty, etery, octany, terpentyna, 

rozpuszczalniki organiczne i lakiery na ich bazie, benzen, ksylen, toulen,  

2) wszelkie gazy palne: metan, etan, propan, butan, gaz ziemny, gaz koksowniczy, acetylen, siarkowodór, 

cyjanowodór, etylen, propylen, amoniak, butylen, 

3) cia!a sta!e w postaci silnie rozdrobnionej  to jest py!y lub w!ókna mog�ce tworzy� z powietrzem 

mieszaniny wybuchowe.: w!ókna tekstylne, py!y powsta!e z drewna, zbó�, cukru, siarki, w�gla magnezu, 

aluminium, cynku, cyrkonu, gumy, 

4) cia!a sta!e wytwarzaj�ce w zetkni�ciu z wod� lub par� wodn� gazy pylne: sód potas, karbid, 

5) materia!y wybuchowe i pirotechniczne, 

6) cia!a sta!e ulegaj�ce samonagrzewaniu: nitroceluloza, celuloid, pianka poliuretanowa, metakrylan metylu, 

guma, mleko w proszku w procesie produkcji, 

7) cia!a sta!e ulegaj�ce samozapaleniu: fosfor bia!y, sód, potas, 

8) !atwopalne tworzywa sztuczne: styropian, pianka poliuretanowa. 

3. Ubezpieczenie nie obejmuje Nieruchomo�ci o Charakterze U�ytkowym, w których bezpo�rednio prowadzona 

jest dzia!alno�� gospodarcza polegaj�ca na: 

1) wytwarzaniu lub przetwarzaniu oraz dystrybucji produktów w�glowych, rafinacji ropy naftowej, paliw, 

2) produkcji i  dystrybucji wyrobów tytoniowych, 

3) produkcji wyrobów w!ókienniczych (przygotowanie i prz�dzenie w!ókien, produkcja dywanów, produkcja 

wyrobów w!ókienniczych i tekstylnych powlekanych, impregnowanych), 

4) produkcji i dystrybucji drewna, wyrobów z drewna, s!omy, korka, �wiec, broni, amunicji, pasz nasion, 

zbo�a, 

5) zagospodarowaniu niemetalowych odpadów, 

6) produkcji i dystrybucji fajerwerków i sztucznych ogni oraz innych artyku!ów pirotechnicznych, 

7) produkcji i dystrybucji obuwia, 

8) prowadzeniu ferm drobiu i innych �ywych zwierz�t, 

9) produkcji chemicznej zwi�zanej z wykorzystaniem w procesie produkcyjnym materia!ów palnych lub 

wybuchowych opisanych w ust. 2, 

10) dzia!alno�ci górniczej, 

11) magazynowaniu materia!ów niebezpiecznych po�arowo wymienionych w ust. 2 powy�ej. 

4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje nast�puj�cego mienia: 

1) ro�lin, drzew, krzewów, 

2) gruntów, gleby, naturalnych wódy powierzchniowych lub podziemnych, zbiorników wodnych, 

3) znajduj�ce si� na akwenach wodnych lub poza morsk� lini� brzegow�, 

4) znajduj�ce si� pod ziemi�, 

5) b�d�ce w trakcie rozbiórki, demonta�u, rozruchu próbnego, testów poprzedzaj�cych uruchomienie, o 

charakterze zabytkowym, artystycznym lub unikatowym, 

6) namioty (w tym namioty foliowe), szklarnie, 

7) budynków lub budowli, których �ciany i/lub pokrycia dachowe zewn�trzne wykonane s� z palnych 

elementów takich jak: drewno, p!yty warstwowe z izolacja termiczn� w postaci styropianu, pianki 

poliuretanowej, styropianowej lub mieszanki tych sk!adników. 

5. Ubezpieczenie nie obejmuje Nieruchomo�ci o konstrukcji palnej oraz Nieruchomo�ci o Charakterze U�ytkowym 

przeznaczonym na kluby nocne, dyskoteki, agencje i biura towarzyskie. 

6. Ubezpieczenie nie obejmuje Domu stanowi�cego Nieruchomo�� w trakcie Budowy (Przebudowie), od ryzyka 

Szkód w wyniku Deszczu Nawalnego, je�eli Dom stanowi�cy Nieruchomo�� w trakcie Budowy (Przebudowie) 
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nie posiada! kompletnego zadaszenia wykonanego zgodnie z projektem technicznym oraz zamkni�tych 

otworów okiennych i drzwiowych. 

7. Ubezpieczeniem nie s� obj�te Szkody w Ruchomo�ciach Domowych znajduj�cych si� w Nieruchomo�ciach 

okre�lonych w ust. 1 pkt 1) - 5) oraz w Nieruchomo�ciach w Budowie (Przebudowie). 

8. Ponadto ochron� ubezpieczeniow� nie s� obj�te:  

1) srebro, z!oto, platyna w z!omie i sztabach,  

2) kamienie szlachetne, pó!szlachetne, syntetyczne oraz szlachetne substancje organiczne (per!y, 

bursztyny, korale) nie b�d�ce wyrobami u�ytkowymi,  

3) dzie!a sztuki, antyki oraz zbiory kolekcjonerskie,  

4) bro� wszelkiego rodzaju oraz trofea my�liwskie,  

5) dokumenty i r�kopisy,  

6) programy komputerowe i dane na no�nikach wszelkiego rodzaju,  

7) papiery warto�ciowe i karty p!atnicze wszelkiego rodzaju,  

8) paliwa nap�dowe,  

9) mienie ruchome w ilo�ciach wskazuj�cych na ich przeznaczenie handlowe, 

10) mienie ruchome i Sta!e Elementy s!u��ce dzia!alno�ci, handlowej, us!ugowej lub produkcyjnej. 

9. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialno�ci, je�eli Agent nie uzyska! indywidualnej zgody na ubezpieczenie, 

je�li taka zgoda by!a wymagana.  

10. W rozumieniu niniejszych OWU MAXI  za Ruchomo�ci Domowe nie uwa�a si� szaf wn�kowych w sta!ej 

zabudowie oraz sta!ej zabudowy kuchni. 

§ 8 

TU Europa S.A. nie odpowiada za Szkody wyrz�dzone umy�lnie lub w wyniku ra��cego  niedbalstwa  

Ubezpieczonego lub wyrz�dzonych umy�lnie przez Osoby Bliskie. 

§ 9 

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wy!�czone s� tak�e Szkody powsta!e wskutek: 

1) dzia!a� wojennych, stanu wojennego, wojny domowej, stanu wyj�tkowego, rewolucji, powstania, 

zamieszek, rozruchów, strajków, buntów, sabota�u, terroryzmu, nacjonalizacji, konfiskaty, zaj�cia lub 

zarekwirowania mienia przez uprawnione podmioty, 

2) dzia!ania energii j�drowej, ska�enia radioaktywnego, dzia!ania promieni laserowych i maserowych oraz 

pola magnetycznego i elektromagnetycznego, 

3) Zapadni�cia si� lub obsuni�cia si� ziemi lub wstrz�sów, drga� w wyniku szkód górniczych, w rozumieniu 

prawa górniczego albo w wyniku innej dzia!alno�ci prowadzonej przez cz!owieka, 

4) osiadania gruntu, 

5) powolnego i systematycznego dzia!ania wibracji, ha!asu, zawilgocenia pomieszcze� z powodu 

nieszczelno�ci urz�dze� wodnokanalizacyjnych, wodoci�gowych i technologicznych, pocenia si� rur, 

tworzenia si� grzyba, przemarzania, 

6) przesi�kania wód gruntowych i opadowych, 

7) dzia!ania pr�du elektrycznego nie posiadaj�cego znamiona Przepi�cia chyba, �e dzia!anie pr�du 

spowodowa!o Po�ar, 

8) zawilgocenia lub zalania spowodowanego nieszczelno�ci� instalacji wodno-kanalizacyjnej, okien, dachu, 

�cian lub urz�dze� odprowadzaj�cych wod� z dachu, �cian, tarasów i balkonów, je�eli konserwacja tych 

instalacji, urz�dze� lub elementów budynku nale�a!a do obowi�zków Ubezpieczonego a Ubezpieczony 

przy zachowaniu zwyk!ej staranno�ci powinien by! wiedzie� o powsta!ych nieszczelno�ciach, lub je�eli 
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wiedz�c o istniej�cych zaniedbaniach w tym zakresie nie wyst�powa! pisemnie do w!a�ciciela lub 

administratora budynku z ��daniem ich usuni�cia, 

9) wynikaj�ce z naturalnego zu�ycia, pogarszania si� jako�ci lub starzenia si� ubezpieczonego mienia w 

zwi�zku z jego normaln� eksploatacj�,

10) eksplozji wywo!anej przez Ubezpieczonego w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych lub innych. 

§ 10 

Odszkodowanie nie przys!uguje w ca!o�ci lub w cz��ci, a w przypadku jego wyp!aty podlega ono zwrotowi je�eli: 

1) Wniosek o zawarcie Umowy Ubezpieczenia lub Wniosek o ubezpieczenie ryzyka ponadstandardowego 

lub zg!oszone roszczenie oparte zosta!o na dokumentach po�wiadczaj�cych nieprawd� b�d�

sfa!szowanych, 

2) zg!oszone roszczenie zawiera informacje niezgodne z prawd� o ile informacja ta mia!a istotny wp!yw na 

uznanie roszczenia przez Ubezpieczyciela, obowi�zek wykazania istotno�ci takiego przypadku spoczywa 

na TU Europa S.A. 

3) u�yto fa!szywych �rodków lub zabiegów w celu uzyskania odszkodowania.

Ubezpieczenie Ruchomo�ci Domowych od Kradzie�y z W!amaniem i Rabunku 

§ 11 

1. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej Ruchomo�ci Domowych od Kradzie�y z W!amaniem i Rabunku wy!�czone 

s� Szkody:  

1) w mieniu nienale�ycie zabezpieczonym, z uwzgl�dnieniem zapisów § 26, 

2) w mieniu znajduj�cym si� w Domu w Budowie (Przebudowie),  

3) powsta!e w wyniku kradzie�y bez znamion w!amania i rabunku oraz polegaj�ce na zagini�ciu w 

niewyja�nionych okoliczno�ciach, 

4) w przedmiotach zgromadzonych w ilo�ciach wskazuj�cych na ich handlowe przeznaczenie, a tak�e w 

przedmiotach przyj�tych w celu naprawy lub przechowania przez Ubezpieczonego, Osoby Bliskie lub za które 

ponosi on odpowiedzialno��, 

5) w przedmiotach nielegalnie wprowadzonych na polski obszar celny lub nielegalnie posiadanych przez 

Ubezpieczaj�cego, Osoby Bliskie lub za które ponosi on odpowiedzialno��,  

6) w Ruchomo�ciach Domowych znajduj�cych si� na balkonie lub tarasie.  

2. Zapisy § 7 ust 1, 6 i 7 oraz  w § 8 - §12 stosuje si� odpowiednio.  

3. W rozumieniu niniejszych OWU MAXI za Ruchomo�ci Domowe nie uwa�a si� szaf wn�kowych w sta!ej 

zabudowie oraz sta!ej zabudowy kuchni. 

Ubezpieczenie odpowiedzialno�ci cywilnej 

§ 12 

1. Odpowiedzialno�ci� TU Europa S.A. nie s� obj�te Szkody na Osobie i Szkody w Mieniu:  

1) wyrz�dzone Osobom Bliskim przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczonemu przez Osoby Bliskie, 

2) wyrz�dzone w �rodowisku naturalnym,  

3) powsta!e w nast�pstwie udzia!u w bójkach, 

4) powsta!e w mieniu nale��cym do Osób Trzecich, a u�ywanym, przechowywanym lub przyj�tym do naprawy 
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przez Ubezpieczonego lub Osoby Bliskie, 

5) wynik!e z tytu!u posiadania lub u�ytkowania broni, amunicji i materia!ów wybuchowych,

6) wynik!e z przeniesienia jakichkolwiek chorób,  

7) wynik!e w zwi�zku z wykonywaniem zawodu lub prowadzeniem dzia!alno�ci gospodarczej w miejscu 

ubezpieczenia, 

8) wynik!e z posiadania zwierz�t,  

9) polegaj�ce na wyst�pieniu strat finansowych, nie zwi�zanych ze Szkod� na Osobie ani Szkod� w Mieniu, 

10) za które osoba obj�ta ubezpieczeniem jest odpowiedzialna wskutek umownego przej�cia odpowiedzialno�ci 

cywilnej Osoby Trzeciej,  

11) powsta!e w zwi�zku z oddawaniem Nieruchomo�ci w odp!atne u�ytkowanie Osobom Trzecim na podstawie 

umowy najmu, dzier�awy, albo innego pokrewnego stosunku prawnego,  

12) w warto�ciach pieni��nych, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych, filatelistycznych, 

numizmatycznych, albo dzie!ach sztuki,  

13) pokrywane na podstawie prawa geologicznego lub górniczego,  

2. Umow� Ubezpieczenia nie s� obj�te roszczenia o wykonanie umów oraz o zwrot kosztów poniesionych na 

poczet wykonania umów, a tak�e roszczenia wynik!e ze zdarze� podlegaj�cych ubezpieczeniu obowi�zkowemu 

na podstawie odr�bnych przepisów. 

3. TU Europa S.A. nie odpowiada za szkody wyrz�dzone dzia!aniem umy�lnym lub wskutek ra��cego niedbalstwa 

Ubezpieczonego, a tak�e po spo�yciu alkoholu, �rodków odurzaj�cych lub substancji psychotropowych albo 

�rodków zast�pczych w rozumieniu przepisów o przeciwdzia!aniu narkomanii, lekarstw lub innych �rodków 

ograniczaj�cych �wiadomo��.  

4. Ubezpieczenie nie pokrywa grzywien i kar administracyjnych lub s�dowych oraz innych kar o charakterze 

pieni��nym, w tym równie� odszkodowa� o charakterze karnym, na!o�onych na osoby obj�te ubezpieczeniem. 

5. Wy!�czenia okre�lone w § 9 oraz § 10 stosuje si� odpowiednio.  

Ubezpieczenie Bezpieczny Portfel 

§ 13 

1. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wy!�czone s� Szkody powsta!e w zwi�zku z: 

1) dzia!aniami wojennymi, stanem wojennym, stanem wyj�tkowym, zamieszkami, rozruchami, niepokojami 

spo!ecznymi, trz�sieniem ziemi, strajkiem, lokautem, aktem  terroryzmu, sabota�em, a tak�e konfiskat�, 

nacjonalizacj�, przetrzymywaniem lub zarekwirowaniem mienia przez w!adz�, 

2) dzia!aniem energii j�drowej lub ska�eniem radioaktywnym, dzia!aniem promieni laserowych i maserowych 

oraz pola magnetycznego lub elektromagnetycznego,  

3) utrat� ubezpieczonych przedmiotów, je�li to zdarzenie nie zosta!o zg!oszone na Policj� niezw!ocznie, a tak�e 

w przypadku braku dokumentów potwierdzaj�cych to zg!oszenie. 

4) utrat� telefonu komórkowego i karty SIM w wyniku kradzie�y, Kradzie�y z W!amaniem lub Rabunku, je�li nie 

zablokowano kodu IMEI  i kodu SIM przez w!a�ciwego operatora telefonii komórkowej niezw!ocznie od chwili 

wyst�pienia lub powzi�cia wiadomo�ci o jego wyst�pieniu.  

5) utrat� telefonu komórkowego i karty SIM w  wyniku kradzie�y, je�li w wyniku kradzie�y utracony zosta! 

wy!�cznie telefon komórkowy oraz karta SIM. 

2. Odpowiedzialno�� Ubezpieczyciela nie obejmuje utraty ubezpieczonych przedmiotów na skutek Kradzie�y z 

W!amaniem z pojazdu lub wraz z pojazdem. 

3. W ramach udzielonej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel nie jest zobowi�zany do pokrycia:  
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1) wszelkich szkód poniesionych przez Ubezpieczonego w  wyniku u�ycia przez Osoby Trzecie 

ubezpieczonych przedmiotów na skutek ich utraty odpowiednio w wyniku kradzie�y, Kradzie�y z W!amaniem 

lub Rabunku, 

2) jakichkolwiek innych kosztów ni� okre�lone w § 33, do poniesienia których zobowi�zany by! Ubezpieczony w 

zwi�zku z wyst�pieniem zdarzenia ubezpieczeniowego. 

4. W przypadku utraty portfela w wyniku kradzie�y, Kradzie�y z W!amaniem lub Rabunku 

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialno�ci za utrat� gotówki b�d� innych przedmiotów znajduj�cych si� w 

portfelu. 

5. W przypadku, gdy Ubezpieczony korzysta równocze�nie z dwóch lub wi�kszej ilo�ci us!ug oferowanych przez 

Agenta, w wyniku czego uzyska! wielokrotnie ochron� ubezpieczeniow� na podstawie Warunków Ubezpieczenia 

lub  Ogólnych Warunków Ubezpieczenia,  to Ubezpieczyciela zobowi�zany jest jedynie do takiego zakresu 

�wiadcze� do jakiego by!oby zobowi�zane, gdyby Ubezpieczony zosta! obj�ty ochron� ubezpieczeniow� w 

zwi�zku z korzystaniem przez niego wy!�cznie z jednej us!ugi bankowej. 

VI. Ubezpieczenie Nieruchomo�ci  od Po�aru i innych Zdarze� Losowych, Ubezpieczenie 
Ruchomo�ci Domowych od Po�aru i innych Zdarze� Losowych  

Przedmiot ubezpieczenia 

§ 14 

1. Przedmiotem ubezpieczenia Nieruchomo�ci od Po�aru i innych Zdarze� Losowych mog� by� Nieruchomo�ci o 

Charakterze Mieszkalnym wraz z ich Sta!ymi Elementami oraz Nieruchomo�ci o Charakterze U�ytkowym wraz 

z ich Sta!ymi Elementami, w których ksi�gach wieczystych hipoteka stanowi lub ma stanowi� docelowe 

zabezpieczenie udzielonego Kredytu. 

2. W przypadku ubezpieczenia Nieruchomo�ci o Charakterze Mieszkalnym, przedmiotem ubezpieczenia od 

Po�aru i innych Zdarze� Losowych mog� by� równie� Nieruchomo�ci o Charakterze Niemieszkalnym wraz z 

ich Sta!ymi Elementami na których wraz z ubezpieczan� Nieruchomo�ci� mieszkaln� ustanowienie hipoteki 

stanowi lub stanowi� ma docelowe zabezpieczenie sp!aty udzielonego Kredytu. 

3. Przedmiotem ubezpieczenia Ruchomo�ci Domowych od Po�aru i innych Zdarze� Losowych s� Ruchomo�ci 

Domowe znajduj�ce si� w ubezpieczanej Nieruchomo�ci. 

4. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest przez TU Europa S.A. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w miejscu 

wskazanym we Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia.   

Zakres ubezpieczenia 

§15 

1. Zakres ubezpieczenia Nieruchomo�ci Wybudowanych wraz z ich Sta!ymi Elementami oraz Ruchomo�ci 
Domowych obejmuje Szkody wyrz�dzone w sposób nag!y, nieprzewidziany i bezpo�rednio przez nast�puj�ce 
Zdarzenia Losowe: 

1) Po�ar, 

2) Uderzenie Pioruna, 

3) Przepi�cie, 

4) Eksplozj�, 

9) Powód�, 

10) Sp!yw wód po zboczach, 

11) Grad, 

12) Obsuni�cie si� Ziemi, 
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5) Implozje 

6) Upadek Statku Powietrznego, 

7) Zalanie, 

8) Huragan, 

13) Zapadanie si� Ziemi, 

14) Lawin�, 

15) Upadek Drzewa lub jego Cz��ci, 

16) Uderzenie Pojazdu, 

17) Deszcz Nawalny. 

2. Zakres ubezpieczenia Nieruchomo�ci w Budowie (Przebudowie) wraz z ich Sta!ymi Elementami obejmuje 
Szkody wyrz�dzone w sposób nag!y, nieprzewidziany i bezpo�rednio przez nast�puj�ce Zdarzenia Losowe: 

1) Po�ar, 

2) Uderzenie Pioruna, 

3) Eksplozj�, 

4) Upadek Statku Powietrznego, 

5) Powód�, 

6) Sp!yw wód po zboczach, 

7) Obsuni�cie si� Ziemi, 

8) Zapadni�cie si� Ziemi, 

9) Lawin�, 

10) Upadek Drzewa lub jego Cz��ci, 

11) Uderzenie Pojazdu, 

12) Deszcz Nawalny. 

3. Zakres ubezpieczenia obejmuje równie� Szkody powsta!e w nast�pstwie akcji ratowniczej prowadzonej w 
zwi�zku ze Zdarzeniami Losowymi obj�tymi zakresem ubezpieczenia odpowiednio zgodnie z ust. 1 i 2, z 
zastrze�eniem § 17 ust. 2. 

Suma ubezpieczenia i limity odpowiedzialno�ci 

§ 16 

1. Suma ubezpieczenia Nieruchomo�ci od Po�aru i innych Zdarze� Losowych wraz z ich Sta!ymi Elementami 

okre�lana jest w Systemie sum sta!ych.  

2. Suma ubezpieczenia Ruchomo�ci Domowych od Po�aru i innych Zdarze� Losowych okre�lana jest w Systemie 

Pierwszego Ryzyka.  

3. Suma ubezpieczenia Nieruchomo�ci Wybudowanych wraz z ich Sta!ymi Elementami ustalana jest na dzie�
z!o�enia Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia lub Wniosku o ubezpieczenie ryzyka 

ponadstandardowego i powinna odpowiada�:   

1) Warto�ci Rynkowej - w odniesieniu do Lokali Mieszkalnych z ich Sta!ymi Elementami i Pomieszczeniami 

Przynale�nymi z ich Sta!ymi Elementami oraz w odniesieniu do Lokali o Charakterze U�ytkowym, 

2) Warto�ci Rzeczywistej - w odniesieniu do Domów z ich Sta!ymi Elementami i Pomieszczeniami 

Gospodarczymi z ich Sta!ymi Elementami oraz Obiektami Ma!ej Architektury oraz w odniesieniu do 

Budynków o Charakterze U�ytkowym.  

4. Suma ubezpieczenia Nieruchomo�ci w Budowie (Przebudowie) winna odpowiada� docelowej warto�ci tej 

Nieruchomo�ci okre�lonej w dokumentacji bankowej, z uwzgl�dnieniem zamontowania Sta!ych Elementów. 

Limit odpowiedzialno�ci z tytu!u wyst�pienia Szkód w takiej Nieruchomo�ci ograniczony jest warto�ci�

wykonanych prac do dnia wyst�pienia Szkody, jednak nie mo�e przekroczy� sumy ubezpieczenia. 

5. W przypadku, gdy docelowe zabezpieczenie udzielonego Kredytu stanowi jedna Nieruchomo�� o Charakterze 

Mieszkalnym, suma ubezpieczenia powinna zawiera�: 

1) w odniesieniu do Lokali Mieszkalnych � !�czn� warto�� Lokalu Mieszkalnego z jego Sta!ymi Elementami 

i Pomieszczeniami Przynale�nymi z  ich Sta!ymi Elementami, 

2) w odniesieniu do Domów - !�czn� warto�� Domu z jego Sta!ymi Elementami i Pomieszczeniami 

Gospodarczymi z  ich Sta!ymi Elementami oraz Obiektami Ma!ej Architektury.  
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6. W przypadku, gdy docelowe zabezpieczenie udzielonego Kredytu stanowi jedna Nieruchomo�� o Charakterze 

U�ytkowym, suma ubezpieczenia powinna zawiera� !�czn� warto�� Nieruchomo�ci o Charakterze U�ytkowym z 

jej Sta!ymi Elementami. 

7. W przypadku, gdy docelowe zabezpieczenie udzielonego Kredytu stanowi wi�cej ni� jedna Nieruchomo��

o Charakterze Mieszkalnym lub o Charakterze U�ytkowym, suma ubezpieczenia ustalana jest osobno dla 

ka�dej z tych Nieruchomo�ci. Postanowienia ust. 5 pkt 1) i 2) oraz ust. 6 stosuje si� odpowiednio. 

8. Suma ubezpieczenia Ruchomo�ci Domowych od Po�aru i innych Zdarze� Losowych w zale�no�ci od 

wybranego i wskazanego przez Ubezpieczonego we Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia wariantu, 

ustalana jest w jednym z poni�szych zakresów: 

1) Wariant A: suma ubezpieczenia Ruchomo�ci Domowych od Po�aru i innych Zdarze� Losowych stanowi 

25% sumy ubezpieczenia Nieruchomo�ci Wybudowanych, jednak nie wi�cej ni� 100 000 z!,

2) Wariant B: suma ubezpieczenia Ruchomo�ci Domowych od Po�aru i innych Zdarze� Losowych stanowi 

20 000 z!.

9. W przypadku, gdy docelowe zabezpieczenie udzielonego Kredytu stanowi wi�cej ni� jedna Nieruchomo�� o 

Charakterze Mieszkalnym suma ubezpieczenia Ruchomo�ci Domowych ustalana jest osobno dla ka�dej z tych 

nieruchomo�ci, z zastrze�eniem ust 7. 

10. W ka�dym momencie istniej�cego okresu ubezpieczenia Ubezpieczaj�cy mo�e, z zastrze�eniem zapisów § 19 

ust. 7,  dokona� korekty ustalonej sumy ubezpieczenia, np. wskutek zmiany warto�ci ubezpieczonej 

Nieruchomo�ci, tj. zwi�kszenie warto�ci Kredytu Korekt� wnosi si� pisemnie za po�rednictwem Agenta na 

formularzu Wniosek o zmian� sumy ubezpieczenia dost�pnym u Agenta (wzór Wniosku o zmian� sumy 

ubezpieczenia zosta! pomocniczo przygotowany przez Ubezpieczyciela) z zastrze�eniem §3 ust. 6 pkt 2) oraz 

§3  ust. 7. 

11. Zmiana sumy ubezpieczenia jest skuteczna od dnia nast�puj�cego po dniu, w którym Ubezpieczony dokona! 

formalnego zg!oszenia faktu do Agenta. 

§ 17 

1. Suma ubezpieczenia stanowi górn� granic� odpowiedzialno�ci TU Europa S.A. za wszystkie Szkody i koszty 

wynik!e ze Zdarze� Losowych obj�tych zakresem ubezpieczenia. 

2. W ramach ustalonej sumy ubezpieczenia TU Europa S.A. zwraca Ubezpieczonemu uzasadnione 

okoliczno�ciami poniesione koszty akcji ratowniczej oraz usuni�cia jej skutków: 

1) wynik!e z zastosowania wszelkich dost�pnych �rodków maj�cych na celu zmniejszenie Szkody oraz 

zabezpieczenie przed Szkod� bezpo�rednio zagro�onego przedmiotu ubezpieczenia, je�eli �rodki te by!y 

w!a�ciwe, chocia�by okaza!y si� nieskuteczne, 

2) zwi�zane z ratowaniem ubezpieczonego mienia, 

3) zwi�zane z usuni�ciem pozosta!o�ci po Szkodzie. 

3. Ka�dorazowa wyp!ata odszkodowania powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia o kwot� wyp!aconego 

odszkodowania, a� do chwili ca!kowitego jej wyczerpania. 
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Konsekwencje b!�dnego ustalenia sumy ubezpieczenia 

§ 18 

Je�eli w dniu powstania Szkody warto�� ubezpieczonej Nieruchomo�ci jest ni�sza od ustalonej zgodnie z OWU 

MAXI sumy ubezpieczenia (nadubezpieczenie), to TU Europa S.A. ponosi odpowiedzialno�� tylko do wysoko�ci 

poniesionej Szkody w granicach sumy ubezpieczenia. 

Obowi�zki i uprawnienia Ubezpieczonego 

§ 19 

1. Ubezpieczony przed obj�ciem przez TU Europa S.A. Nieruchomo�ci ochron� ubezpieczeniow�  zobowi�zany 

jest udzieli� odpowiedzi na pytania zamieszczone we Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia lub we

Wniosku o ubezpieczenie ryzyka ponadstandardowego lub skierowane do niego w innej formie oraz poda�

wszystkie znane sobie okoliczno�ci, które s� istotne do oceny ryzyka i ustalenia zakresu odpowiedzialno�ci, a 

tak�e w trakcie okresu ubezpieczenia zg!asza� zmiany okoliczno�ci, o które by! zapytywany, w szczególno�ci w 

zakresie zamiaru nieu�ytkowania przedmiotu ubezpieczenia w okresie powy�ej 60 dni. 

2. TU Europa S.A. nie ponosi odpowiedzialno�ci za skutki okoliczno�ci, które z naruszeniem  ust. 1 nie zosta!y 

podane do jego wiadomo�ci. Je�eli do naruszenia dosz!o z winy umy�lnej, w razie w�tpliwo�ci przyjmuje si�, �e 

zdarzenie przewidziane w OWU MAXI i jego nast�pstwa s� skutkiem okoliczno�ci, o których mowa w ust. 1.  

3. Ubezpieczony zobowi�zany jest w!a�ciwie zabezpieczy� przedmiot ubezpieczenia, przestrzega� przepisów 

prewencyjnych, w tym o ochronie przeciwpo�arowej, o konserwacji i eksploatacji urz�dze� b�d�cych pod jego 

dozorem oraz zobowi�zany jest dba� o konserwacj� przewodów i urz�dze� wodoci�gowych, 

wodnokanalizacyjnych i technologicznych. 

4. Je�eli Ubezpieczony nie dope!ni! obowi�zków okre�lonych w ust. 3, a ich niedope!nienie mia!o wp!yw na 

powstanie Szkody lub jej rozmiar, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialno�ci za szkody powsta!e z tego 

powodu. 

5. W razie zbycia Nieruchomo�ci b�d�cej przedmiotem ubezpieczenia, prawa ubezpieczenia ze stosunku 

ubezpieczenia mog� by� przeniesione na nabywc�. Przeniesienie tych praw wymaga zgody Ubezpieczyciela 

oraz z!o�enia Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia przez nabywc�. 

6. W przypadku przeniesienia prawa w!asno�ci ubezpieczonej Nieruchomo�ci, Ubezpieczony zobowi�zany jest do 

poinformowania TU Europa S.A. o tym fakcie w terminie 7 dni od daty jej zbycia. 

7. Ubezpieczony zobowi�zany jest do bezzw!ocznego z!o�enia za po�rednictwem Agenta Wniosku o zmian� sumy 

ubezpieczenia, gdy warto�� Nieruchomo�ci wzro�nie o wi�cej ni� 20% aktualnej sumy ubezpieczenia.   

Obliczanie wysoko�ci odszkodowania 

§  20 

1. Z zastrze�eniem § 16 odszkodowanie ustala si�, za podstaw� przyjmuj�c ceny z dnia jego ustalenia: 

1) w odniesieniu do Lokali Mieszkalnych i Pomieszcze� Przynale�nych oraz w odniesieniu do Lokali o 

Charakterze U�ytkowym � Warto�� Rynkow�,  

2) w odniesieniu do Domów, Pomieszcze� Gospodarczych i Obiektów Ma!ej Architektury oraz w odniesieniu 

do Budynków o Charakterze U�ytkowym � Warto�� Rzeczywista,  

3) w Sta!ych Elementach � niezb�dne nak!ady pieni��ne na napraw�/wymian� elementów uszkodzonych 
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wskutek wyst�pienia zdarzenia obj�tego zakresem ubezpieczenia potwierdzonych rachunkiem 

wykonawcy lub kalkulacj� Ubezpieczonego, je�eli Szkoda zosta!a usuni�ta jego w!asnymi si!ami, z 

zastrze�eniem, �e wysoko�� tych nak!adów nie mo�e by� wi�ksza ni� Warto�� Rzeczywista 

uszkodzonego elementu, 

4) w odniesieniu do Nieruchomo�ci w Budowie (Przebudowie) � w kwocie odpowiadaj�cej rozmiarowi 

Szkody w granicach sumy ubezpieczenia, na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania 

z zastrze�eniem § 16 ust. 4, 

5) w Ruchomo�ciach Domowych � Warto�� Rzeczywist�. 

2. Gdy Szkoda nie b�dzie naprawiana lub gdy Ubezpieczony nie przed!o�y dokumentów dotycz�cych kosztów 

poniesionych na naprawienie Szkody, to rozmiar Szkody ustala si� wed!ug kalkulacji sporz�dzonej przez TU 

Europa S.A. 

3. Przy ustalaniu rozmiaru Szkody nie uwzgl�dnia si�: 

1) warto�ci naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej lub pami�tkowej, 

2) kosztów dodatkowych poniesionych w zwi�zku z brakiem cz��ci zamiennych lub innych materia!ów 

potrzebnych do przywrócenia stanu istniej�cego przed Szkod�, 

3) kosztów poniesionych na odka�anie pozosta!o�ci po Szkodzie, usuwanie zanieczyszcze� gleby, wody, 

powietrza oraz rekultywacj� gruntów, 

4) kosztów poniesionych na wszelkiego rodzaju publiczno-prawne obci��enia. 

4. Z zastrze�eniem § 16 ust. 2, 4, 5, 6 odszkodowanie w przypadku Nieruchomo�ci Wybudowanych wyp!aca si�

do kwoty odpowiadaj�cej: 

1)  50% sumy ubezpieczenia Nieruchomo�ci o Charakterze Mieszkalnym za Szkody w Nieruchomo�ciach o 

Charakterze Niemieszkalnym, 

2)  50% sumy ubezpieczenia Nieruchomo�ci za Szkody w Sta!ych Elementach z uwzgl�dnieniem pkt 1) 

powy�ej. 

5. Z zastrze�eniem § 16 ust. 3, 4, 5, 6 odszkodowanie w przypadku Nieruchomo�ci w Budowie (Przebudowie) 

wyp!aca si� do kwoty odpowiadaj�cej: 

1) 50% sumy ubezpieczenia Nieruchomo�ci o Charakterze Mieszkalnym za Szkody w Nieruchomo�ciach o 

Charakterze Niemieszkalnym, 

2) 40% sumy ubezpieczenia Nieruchomo�ci za Szkody w Sta!ych Elementach z uwzgl�dnieniem pkt 1) 

powy�ej. 

6. Z zastrze�eniem § 16 ust. 8 i 9, odszkodowanie  w  przypadku Ruchomo�ci Domowych wyp!aca si� do kwoty 

odpowiadaj�cej 100% sumy ubezpieczenia. 

7. Od ustalonego rozmiaru Szkody odlicza si� warto�� pozosta!o�ci, które mog� by� przeznaczone do dalszego 

u�ytku, przeróbki lub sprzeda�y. Pozosta!o�ci po Szkodzie pozostaj� w!asno�ci� Ubezpieczonego. 
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VII. Ubezpieczenie Ruchomo�ci Domowych od Kradzie�y z W!amaniem i Rabunku  

Przedmiot i zakres ubezpieczenia 

§ 21 

1. Przedmiotem ubezpieczenia od Kradzie�y z W!amaniem i Rabunku mog� by� Ruchomo�ci Domowe znajduj�ce 

si� w ubezpieczanej Nieruchomo�ci. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest przez TU Europa S.A. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

Suma ubezpieczenia i limity odpowiedzialno�ci 

§ 22 

1. Suma ubezpieczenia okre�lana jest w Systemie Pierwszego Ryzyka.   

2. Suma ubezpieczenia Ruchomo�ci Domowych od Kradzie�y z W!amaniem i Rabunku w zale�no�ci od wybranego 

i wskazanego przez Ubezpieczonego we Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia wariantu, ustalana jest w 

jednym z poni�szych zakresów: 

1) Wariant A: suma ubezpieczenia Ruchomo�ci Domowych od Kradzie�y z W!amaniem i Rabunku stanowi 10% 

sumy ubezpieczenia Nieruchomo�ci Wybudowanych, jednak nie wi�cej ni�  

50 000 z!,

2) Wariant B: suma ubezpieczenia Ruchomo�ci Domowych od Kradzie�y z W!amaniem i Rabunku stanowi 

10 000 z!.

3. W przypadku, gdy docelowe zabezpieczenie udzielonego Kredytu stanowi wi�cej ni� jedna Nieruchomo�� o 

Charakterze Mieszkalnym suma ubezpieczenia Ruchomo�ci Domowych od Kradzie�y z W!amaniem i Rabunku 

ustalana jest osobno dla ka�dej z tych nieruchomo�ci z zastrze�eniem § 16 ust 7. 

§ 23 

1. Suma ubezpieczenia stanowi górn� granic� odpowiedzialno�ci TU Europa S.A. za wszystkie Szkody i koszty 

wynik!e ze Zdarze� Losowych obj�tych zakresem ubezpieczenia. 

2. W ramach ustalonej sumy ubezpieczenia TU Europa S.A. zwraca Ubezpieczonemu uzasadnione okoliczno�ciami 

poniesione koszty akcji ratowniczej oraz usuni�cia jej skutków: 

1) wynik!e z zastosowania wszelkich dost�pnych �rodków maj�cych na celu zmniejszenie szkody oraz 

zabezpieczenie przed szkod� bezpo�rednio zagro�onego przedmiotu ubezpieczenia je�eli �rodki te by!y 

w!a�ciwe, chocia�by okaza!y si� nieskuteczne, 

2) zwi�zane z ratowaniem ubezpieczonego mienia, 

3) zwi�zane z usuni�ciem pozosta!o�ci po Szkodzie. 

3. Ka�dorazowa wyp!ata odszkodowania powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia o kwot� wyp!aconego 

odszkodowania, a� do chwili ca!kowitego jej wyczerpania. 

Obowi�zki i uprawnienia ubezpieczonego 

§ 24 

1. Ubezpieczony obowi�zany jest do nale�ytego zabezpieczenia mienia przed Kradzie�� z W!amaniem i 

Rabunkiem. Mienie uwa�a si� za nale�ycie zabezpieczone, je�eli zosta!y spe!nione !�cznie ni�ej wymienione 

warunki:  



��������	��
��������

������
����






���
���������	�
��

��� !�
"���#��

��$%	���������

����	���������


	��
&!
��
'�
((&)
*�+
&!
��
'�
&,&

-����
.��#�/�
0��1	�

(,!
�,,
�,,
2���
	�*�13�
�	��4�1��1��56

���
&!
��
'�
((&
2���
	�*�13�
$�7�6

$���	
��#8��1��
�/��1�
�
	���*8
����	���


��
������
����

�8�
94�1���
���
"���#�����:������14
�
"���#����)
09�
,,,,,,�&��

;<=
('��!,�,&��&�)$���	�#
��$#�����
���4�	����1�
�
��#���1�
�&
(,,
,,,
�#>

�������48�
�����1�
?�1��	��
:�1�1�3�
1�
@�A�( 'A�AB�A' 
�
�1��
,&�!!�!'' ��


1�
�������1�
����#��1�C��
�������1���4

19 

1) wszystkie wej�cia do Domu lub Lokalu Mieszkalnego zabezpieczone s� prawid!owo osadzonymi pe!nymi 

drzwiami zewn�trznymi, które s� zamkni�te na co najmniej dwa zamki wielozastawkowe lub jeden maj�cy 

atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej lub innej instytucji uprawnionej do jego wydania,  

2) drzwi zewn�trzne Domu lub Lokalu Mieszkalnego zawieraj�ce w swej konstrukcji elementy szklane musz�

by� zabezpieczone tak, aby wej�cie do pomieszcze� lub otwarcie w tych drzwiach zamka przez otwór wybity 

w szybie by!o niemo�liwe,  

3) wej�cie do piwnicy, gara�u, budynku gospodarczego lub innego Pomieszczenia Gospodarczego 

zabezpieczone jest drzwiami, które s� zamkni�te na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy, k!ódk�

wielozastawkow� lub inny atestowany system zabezpieczenia, o ile nie s� to drzwi zewn�trzne Domu 

jednorodzinnego lub mieszkania; w przeciwnym razie stosuje si� wymogi zawarte w pkt 1). Elektroniczny 

system zamykania drzwi gara�owych jest uwa�any za nale�yte zabezpieczenie tak�e wtedy, gdy drzwi te s�

jednocze�nie wej�ciem do Domu jednorodzinnego,  

4) drzwi balkonowe, drzwi tarasowe o konstrukcji drzwi balkonowych oraz okna s� prawid!owo osadzone i 

zamkni�te w sposób uniemo�liwiaj�cy otwarcie ich przez Osoby Trzecie bez u�ycia si!y i narz�dzi, 

5) klucze do zamków i k!ódek znajduj� si� w wy!�cznym posiadaniu Ubezpieczonego, Osób Bliskich lub osób 

upowa�nionych do ich przechowywania,  

6) otwory w �cianach i stropach s� zabezpieczone w sposób uniemo�liwiaj�cy dokonanie Kradzie�y bez 

w!amania, z wyj�tkiem otworów na kondygnacjach powy�ej parteru, je�eli nie ma do nich dost�pu z 

po!o�onych pod nimi lub obok nich balkonów, dachów, przybudówek, tarasów, schodów lub sta!ych drabinek i 

z dachu po!o�onego powy�ej w przypadku otworów po!o�onych na najwy�szej kondygnacji.  

2. Zapisy §14 stosuje si� odpowiednio. 

Obliczanie wysoko�ci odszkodowania 

§ 25 

1. Z zastrze�eniem § 11 odszkodowanie w odniesieniu do Ruchomo�ci Domowych ustala si�, za podstaw�

przyjmuj�c Warto�� Rzeczywist� z dnia jego ustalenia. 

2. Gdy Szkoda nie b�dzie naprawiana lub gdy Ubezpieczony nie przed!o�y dokumentów dotycz�cych kosztów 

poniesionych na naprawienie Szkody, to wysoko�� odszkodowania ustala si� wed!ug kalkulacji sporz�dzonej 

przez TU Europa S.A. 

3. Przy ustalaniu rozmiaru Szkody i wysoko�ci odszkodowania nie uwzgl�dnia si�: 

1) warto�ci naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej lub pami�tkowej, 

2) kosztów dodatkowych poniesionych w zwi�zku z brakiem cz��ci zamiennych lub innych materia!ów 

potrzebnych do przywrócenia stanu istniej�cego przed Szkod�, 

3) kosztów poniesionych na odka�anie pozosta!o�ci po Szkodzie, usuwanie zanieczyszcze� gleby, wody, 

powietrza oraz rekultywacj� gruntów, 

4) podatku od towarów i us!ug (VAT) podlegaj�cego odliczeniu zgodnie z istniej�cymi przepisami, 

5) kosztów poniesionych na wszelkiego rodzaju publiczno-prawne obci��enia. 

4. Z zastrze�eniem §23 ust. 2 i §24 odszkodowanie w przypadku Ruchomo�ci Domowych wyp!aca si� do kwoty 

odpowiadaj�cej 100% sumy ubezpieczenia. 
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VIII. Post�powanie Ubezpieczonego w razie powstania szkody: Ubezpieczenie Nieruchomo�ci  od 

Po�aru i innych Zdarze� Losowych, Ubezpieczenie Ruchomo�ci Domowych od Po�aru i innych 

Zdarze� Losowych, Ubezpieczenie Ruchomo�ci Domowych od Kradzie�y z W!amaniem i Rabunku 

§ 26 

1. W razie zaj�cia Zdarzenia Losowego, Ubezpieczony zobowi�zany jest do: 

1) wykorzystania wszelkich dost�pnych �rodków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobie�enia 

Szkodzie lub niedopuszczenia do zwi�kszenia jej rozmiarów,  

2) niezw!ocznego  zawiadomienia TU Europa S.A. o zdarzeniu, a oprócz tego do przedstawienia wszystkich 

niezb�dnych dokumentów dotycz�cych okoliczno�ci i rozmiaru Szkody. Zawiadomienie o zaj�ciu zdarzenia 

ubezpieczeniowego/Zg!oszenie Szkody mo�na z!o�y�: 

a) elektronicznie, na stronie:http://www.tueuropa.pl/pl/centrum-obslugi-klienta/zglos-szkode lub 

b) pisemnie lub osobi�cie u Ubezpieczyciela, wzór Zg!oszenia Szkody zosta! pomocniczo przygotowany 

przez Ubezpieczyciela i jest dost�pny u Ubezpieczyciela i u Agenta lub 

c) telefonicznie na nr 801 500 300 lub +48 71 36 92 887. 

3) niezmieniania bez zgody TU Europa S.A. stanu faktycznego spowodowanego zaistnia!ym zdarzeniem, chyba 

�e zmiany by!y niezb�dne do zabezpieczenia pozosta!ego mienia lub by!y w danych okoliczno�ciach 

konieczne; TU Europa S.A. nie mo�e powo!ywa� si� na ten zakaz, je�eli nie rozpocz�to czynno�ci 

likwidacyjnych w ci�gu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o powstaniu Szkody. 

2. W przypadku naruszenia przez Ubezpieczaj�cego umy�lnie lub wskutek ra��cego niedbalstwa postanowie� ust. 

1 pkt. 1) lub  3) TU Europa S.A. jest wolny od odpowiedzialno�ci za Szkody powsta!e z tego powodu. W 

przypadku naruszenia z winy umy�lnej lub ra��cego niedbalstwa obowi�zku okre�lonego w ust. 1 pkt 2) TU 

Europa S.A. mo�e odpowiednio zmniejszy� odszkodowanie, je�eli naruszenie przyczyni!o si� do zwi�kszenia 

Szkody lub uniemo�liwi!o TU Europa S.A. ustalenie okoliczno�ci i skutków zdarzenia. 

3. W razie zaj�cia Zdarzenia Losowego, Ubezpieczony powinien:  

1) udzieli� wyja�nie�, dostarczy�  dost�pnych posiadanych przez siebie  dowodów potrzebnych do ustalenia 

okoliczno�ci powstania i rozmiaru Szkody oraz umo�liwi� przeprowadzenie post�powania wyja�niaj�cego, 

2) niezw!ocznie zawiadomi� organy �cigania o ka�dej Szkodzie, która mog!a powsta� w zwi�zku z pope!nionym 

przest�pstwem; w przypadku wszcz�cia post�powania karnego dostarczy� TU Europa S.A. postanowienie o 

jego umorzeniu b�d� odpis prawomocnego wyroku niezw!ocznie po ich otrzymaniu, 

3) zabezpieczy� mo�liwo�ci dochodzenia roszcze� odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za 

Szkod�. 

IX. Czynno�ci podejmowane przez  TU Europa S.A.: Ubezpieczenie Nieruchomo�ci  od Po�aru i 

innych Zdarze� Losowych, Ubezpieczenie Ruchomo�ci Domowych od Po�aru i innych Zdarze�
Losowych, Ubezpieczenie Ruchomo�ci Domowych od Kradzie�y z W!amaniem i Rabunku 

§ 27 

1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zaj�ciu Szkody, za skutki której Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialno��, w 

terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania tego zawiadomienia, Ubezpieczyciel informuje o tym 

Ubezpieczaj�cego lub Ubezpieczonego, je�eli nie s� oni osobami wyst�puj�cymi z tym zawiadomieniem oraz 

podejmuje post�powanie dotycz�ce ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadno�ci zg!oszonych roszcze�

i wysoko�ci odszkodowania, a tak�e informuje osob� wyst�puj�c� z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na 
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który osoba ta wyrazi!a zgod�, jakie dokumenty s� potrzebne do ustalenia odpowiedzialno�ci Ubezpieczyciela lub 

wysoko�ci odszkodowania, je�eli jest to niezb�dne do dalszego prowadzenia post�powania. 

2. Odszkodowanie wyp!acane jest w ci�gu 30 dni od daty otrzymania przez Ubezpieczyciela zawiadomienia o 

Szkodzie. 

3. Gdyby wyja�nienie okoliczno�ci koniecznych do ustalenia odpowiedzialno�ci Ubezpieczyciela albo wysoko�ci 

odszkodowania okaza!o si� niemo�liwe w terminie wskazanym w ust. 2, odszkodowanie powinno by� wyp!acone 

w ci�gu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale�ytej staranno�ci wyja�nienie tych okoliczno�ci by!o 

mo�liwe. Jednak�e bezsporn� cz��� odszkodowania Ubezpieczyciel powinien wyp!aci� w terminie przewidzianym 

w ust. 2. 

4. Je�eli w terminach okre�lonych w ust 2. Ubezpieczyciel nie wyp!aci odszkodowania, zawiadamia pisemnie osob�

zg!aszaj�c� roszczenie o przyczynach niemo�no�ci zaspokojenia jej roszcze� w ca!o�ci lub w cz��ci, a tak�e 

wyp!aca bezsporn� cz��� odszkodowania.  

5. Je�eli odszkodowanie nie przys!uguje lub przys!uguje w innej wysoko�ci ni� okre�lona w zg!oszonym roszczeniu, 

Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osob� wyst�puj�c� z roszczeniem, wskazuj�c na okoliczno�ci oraz na 

podstaw� prawn� uzasadniaj�c� ca!kowit� lub cz��ciow� odmow� wyp!aty odszkodowania.  

6. Ubezpieczyciel ma obowi�zek udost�pnia� Ubezpieczaj�cemu i Ubezpieczonemu informacje i dokumenty 

gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialno�ci Ubezpieczyciela lub wysoko�ci odszkodowania. Osoby te mog�

��da� pisemnego potwierdzenia przez Ubezpieczyciela udost�pnionych informacji, a tak�e sporz�dzenia na swój 

koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodno�ci z orygina!em przez Ubezpieczyciela. 

Odszkodowanie z tytu!u ubezpieczenia Ubezpieczenia Nieruchomo�ci  od Po�aru i innych Zdarze� Losowych, 

Ruchomo�ci Domowych od Po�aru i innych Zdarze� Losowych oraz z tytu!u ubezpieczenia Ruchomo�ci 

Domowych od Kradzie�y z W!amaniem i Rabunku wyp!acane jest Ubezpieczonemu. 

X. Roszczenia regresowe: Ubezpieczenie Nieruchomo�ci  od Po�aru i innych Zdarze� Losowych, 

Ubezpieczenie Ruchomo�ci Domowych od Po�aru i innych Zdarze� Losowych, Ubezpieczenie 

Ruchomo�ci Domowych od Kradzie�y z W!amaniem i Rabunku 

§ 28 

1. Z dniem wyp!aty odszkodowania, na TU Europa S.A. przechodzi, z mocy prawa, roszczenie wobec osoby 

odpowiedzialnej za Szkod� do wysoko�ci wyp!aconego odszkodowania. Nie przechodz� na TU Europa S.A. 

roszczenia Ubezpieczonego wobec osób, za które ponosi odpowiedzialno�� lub z którymi pozostaje on we 

wspólnym gospodarstwie domowym, chyba �e osoba ta wyrz�dzi!a Szkod� umy�lnie. 

2. Ubezpieczony obowi�zany jest udzieli� TU Europa S.A. wszelkiej pomocy przy dochodzeniu roszcze�

regresowych, w tym dostarczy� odpowiednie dokumenty i udzieli� niezb�dnych informacji z uwzgl�dnieniem §24 i 

§19. 

3. Je�eli wyp!acone przez TU Europa S.A. odszkodowanie pokry!o tylko cz��� Szkody, Ubezpieczonemu 

przys!uguje co do pozosta!ej cz��ci pierwsze�stwo zaspokojenia roszcze� przed roszczeniami regresowymi TU 

Europa S.A.  

4. Je�eli Ubezpieczony bez zgody TU Europa S.A. zrzek! si� roszczenia wobec osoby odpowiedzialnej za Szkod�

lub je ograniczy!, TU Europa S.A. odmówi wyp!aty odszkodowania lub je odpowiednio zmniejszy. Je�eli fakt 

zrzeczenia si� lub ograniczenia roszcze� zostanie ujawniony po wyp!acie odszkodowania, TU Europa S.A. 

upowa�nione jest do za��dania zwrotu ca!o�ci lub cz��ci wyp!aconego odszkodowania.  
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XI. Ubezpieczenie odpowiedzialno�ci cywilnej  

Przedmiot i zakres ubezpieczenia 

§ 29 

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno�� cywilna Ubezpieczonego i jego Osób Bliskich w zwi�zku z 

posiadaniem i u�ytkowaniem oraz prowadzeniem przez nich gospodarstwa domowego w tej Nieruchomo�ci w 

zakresie ustawowej odpowiedzialno�ci cywilnej z tytu!u pope!nienia przez nich czynu niedozwolonego 

(odpowiedzialno�� cywilna deliktowa), wskutek którego Osoba Trzecia dozna!a Szkody na Osobie lub Szkody w 

Mieniu. 

2. Odpowiedzialno�� TU Europa S.A. zgodnie z ust. 1 obejmuje roszczenia Osób Trzecich, dotycz�ce Szkód 

rzeczowych i Szkód osobowych wynik!ych z posiadania i u�ytkowania Nieruchomo�ci wskazanej we Wniosku o 

zawarcie Umowy Ubezpieczenia, zaistnia!ych w okresie odpowiedzialno�ci i zg!oszonych w okresie 

ubezpieczenia. 

Suma gwarancyjna i limity odpowiedzialno�ci 

§ 30 

1. W ubezpieczeniu odpowiedzialno�ci cywilnej suma gwarancyjna dotyczy !�cznie wszystkich Szkód rzeczowych i 

Szkód osobowych zaistnia!ych w okresie ubezpieczenia i wynosi 30 000 z! na jedn� i wszystkie szkody z 

zastrze�eniem ust. 2 i 3. 

2. Suma gwarancyjna okre�lona w ust. 1 dotyczy !�cznie Ubezpieczonego i jego Osób Bliskich oraz w przypadku, 

gdy docelowe zabezpieczenie udzielonego Kredytu stanowi wi�cej ni� jedna Nieruchomo��, suma gwarancyjna 

dotyczy !�cznie wszystkich Szkód rzeczowych i Szkód osobowych wynik!ych z posiadania i u�ytkowania 

wszystkich Nieruchomo�ci wskazanych we Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia lub Wniosku o 

ubezpieczenie ryzyka ponadstandardowego.

3. W ramach okre�lonej w ust. 1 sumy gwarancyjnej TU Europa S.A. dodatkowo pokrywa: 

1) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powo!anych za wiedz� i zgod� TU Europa S.A. w celu ustalenia 

okoliczno�ci lub rozmiarów Szkody, 

2) niezb�dne koszty, uzasadnione okoliczno�ciami danego zdarzenia, maj�ce na celu zapobie�enie 

zwi�kszaniu si� Szkody, 

3) wszelkie niezb�dne koszty s�dowej obrony przed roszczeniami Osoby Trzeciej, w sporze prowadzonym 

wy!�cznie na polecenie lub za zgod� TU Europa S.A., lub 

4) koszty post�powania ugodowego, prowadzonego wy!�cznie na polecenie lub za zgod� TU Europa S.A., w 

zwi�zku ze zg!oszonymi wobec Ubezpieczaj�cego lub Osób Bliskich Ubezpieczaj�cego wspólnie z nim 

zamieszka!ych roszczeniami, 

z zastrze�eniem, �e w przypadku, gdy roszczenie Osoby Trzeciej jest wi�ksze ni� suma gwarancyjna, to TU 

Europa S.A. pokryje wymienione wy�ej koszty w takiej proporcji, w jakiej pozostaje suma gwarancyjna do 

zg!oszonego roszczenia. 

4.  Ka�dorazowa wyp!ata odszkodowania powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia o kwot� wyp!aconego 

odszkodowania, a� do chwili ca!kowitego jej wyczerpania. 
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Ustalenie wysoko�ci i wyp!ata odszkodowania 

§ 31 

1. W zakresie wyp!aty odszkodowania zapisy § 20 ust 1-6 stosuje si� odpowiednio. 

2. Odszkodowanie z tytu!u ubezpieczenia odpowiedzialno�ci cywilnej w ka�dym przypadku wyp!acane jest 

bezpo�rednio poszkodowanej Osobie Trzeciej.  

3. TU Europa S.A. wyp!aca odszkodowanie na podstawie: 

1) uznania roszczenia poszkodowanej Osoby Trzeciej, w wyniku w!asnych ustale� dokonanych w post�powaniu 

dotycz�cym ustalenia stanu faktycznego, zasadno�ci roszcze� i wysoko�ci odszkodowania, lub  

2) zawartej z poszkodowan� Osoba Trzeci� ugody, lub 

3) prawomocnego orzeczenia s�du.  

XII. Ubezpieczenie Bezpieczny Portfel  

Przedmiot i zakres ubezpieczenia 

§ 32 

1. Przedmiotem ubezpieczenia Bezpieczny Portfel s� utracone przez Ubezpieczonego wskutek kradzie�y, 

Kradzie�y z W!amaniem lub Rabunku b�d�ce w!asno�ci� Ubezpieczonego lub u�ytkowane na podstawie 

odr�bnej umowy przez Ubezpieczonego: 

1) kluczy do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, 

2) dokumentów: dowodu osobistego, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego samochodu, paszportu, 

3) portfela, 

4) bankowych kart p!atniczych wydanych przez Bank, 

5) tokena wydanego Ubezpieczonemu przez Bank, 

6) kluczy do samochodu Ubezpieczonego. 

2. Ubezpieczyciel ponosi tak�e odpowiedzialno�� za utrat� przez Ubezpieczonego wskutek Kradzie�y, Kradzie�y z 

W!amaniem z miejsca zamieszkania Ubezpieczonego lub Rabunku, b�d�cego w!asno�ci� Ubezpieczonego lub 

u�ytkowanego na podstawie odr�bnej umowy przez Ubezpieczonego telefonu komórkowego oraz karty SIM z 

zastrze�eniem, �e ochrona ubezpieczeniowa dotycz�ca utraty telefonu komórkowego oraz karty SIM  w wyniku 

Kradzie�y ograniczona jest tylko do sytuacji, gdy telefon komórkowy oraz karta SIM zosta!y skradzione w wyniku 

tego samego zdarzenia ubezpieczeniowego z przynajmniej jednym przedmiotem wymienionym w ust. 1. 

3. Zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia okre�lone w ust. 1-2 dokonane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

i za granic�. 

Suma ubezpieczenia i limity odpowiedzialno�ci 

§ 33 

1. Suma  ubezpieczenia stanowi górn� granic� odpowiedzialno�ci Ubezpieczyciela i wynosi na jedno i wszystkie 

zdarzenia ubezpieczeniowe zaistnia!e w ci�gu jednego Roku ubezpieczeniowego 2500 PLN. Nale�ne 

�wiadczenie wyp!acane jest w kwocie równej rozmiarowi Szkody w granicach sumy ubezpieczenia. 
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2. W przypadku utraty przez Ubezpieczonego kluczy do miejsca zamieszkania, Ubezpieczyciel w granicach sumy 

ubezpieczenia okre�lonej w ust. 1, zwraca koszty zakupu nowego porównywalnej jako�ci, klasy do uprzednio 

stosowanego zamka  wraz z kompletem kluczy lub dorobienia kompletu kluczy. 

3. W przypadku utraty przez Ubezpieczonego dokumentów: dowodu osobistego, prawa jazdy, dowodu 

rejestracyjnego samochodu, paszportu, Ubezpieczyciel zwraca w granicach sumy ubezpieczenia okre�lonej w ust. 

1 koszty wydania przez w!a�ciwy urz�d nowych dokumentów; w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego równie�

koszty przerejestrowania pojazdu i wydania nowych tablic rejestracyjnych,  

4. W przypadku utraty przez Ubezpieczonego portfela, Ubezpieczyciel w granicach sumy ubezpieczenia okre�lonej 

w ust. 1, wyp!aci  Ubezpieczonemu  �wiadczenie ubezpieczeniowe w wysoko�ci  100 PLN. 

5. W przypadku utraty przez Ubezpieczonego bankowych kart p!atniczych, Ubezpieczyciel zwraca w granicach sumy 

ubezpieczenia okre�lonej w ust. 1 koszty wydania przez Bank duplikatu bankowych kart p!atniczych. 

6. W przypadku utraty przez Ubezpieczonego tokena, Ubezpieczyciel zwraca w granicach sumy ubezpieczenia 

okre�lonej w ust. 1 koszty wydania przez Bank nowego tokena. 

7. W przypadku utraty przez Ubezpieczonego telefonu komórkowego, Ubezpieczyciel zwraca w granicach sumy 

ubezpieczenia okre�lonej w ust. 1 koszty zakupu nowego aparatu telefonicznego w limicie do 200 PLN na jeden 

Rok ubezpieczeniowy oraz koszty  wydania przez w!a�ciwego operatora sieci telefonii komórkowej duplikatu karty 

SIM. 

8. W przypadku utraty przez Ubezpieczonego kluczy do samochodu, Ubezpieczyciel w granicach sumy 

ubezpieczenia okre�lonej w ust. 1, zwraca koszty zakupu nowego porównywalnej jako�ci, klasy do uprzednio 

stosowanego zamka samochodowego  wraz z kompletem kluczy lub dorobienia kompletu kluczy do samochodu 

wraz z przeprogramowaniem komputera pok!adowego samochodu. 

Post�powanie Ubezpieczonego w razie powstania szkody 

§ 34 

W razie zaj�cia zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczony zobowi�zany jest: 

1) Zg!osi� fakt utraty ubezpieczonych przedmiotów na Policj� niezw!ocznie od chwili wyst�pienia lub 

powzi�cia wiadomo�ci o wyst�pieniu zdarzenia ubezpieczeniowego, oraz uzyska� pisemne potwierdzenie 

tego zg!oszenia, 

2) Zablokowa� kod IMEI i kod SIM u w!a�ciwego operatora sieci telefonii komórkowej niezw!ocznie od chwili 

wyst�pienia lub powzi�cia wiadomo�ci o wyst�pieniu utraty telefonu komórkowego,  

3) Niezw!ocznie powiadomi� o tym fakcie TU Europa S.A, 

Zawiadomienie o zaj�ciu zdarzenia ubezpieczeniowego/Zg!oszenie Szkody mo�na z!o�y�: 

a) elektronicznie, na stronie: http://www.tueuropa.pl/pl/centrum-obslugi-klienta/zglos-szkode lub 

b) pisemnie lub osobi�cie u Ubezpieczyciela, wzór Zg!oszenia Szkody zosta! pomocniczo przygotowany 

przez Ubezpieczyciela i jest dost�pny u Ubezpieczyciela i u Agenta lub 

c) telefonicznie na nr 801 500 300 lub +48 71 36 92 887. 

4) Podj�� aktywna wspó!prac� z TU Europa S.A., stosowa� si� do zalece� TU Europa S.A. oraz udzieli�

wszelkich niezb�dnych informacji, umo�liwiaj�cych  ustalenie okoliczno�ci powstania zdarzenia 

ubezpieczeniowego. 
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Czynno�ci podejmowane przez TU Europa S.A. 

§ 35 

Nale�ne �wiadczenie ubezpieczeniowe wyp!acane jest po dor�czeniu przez Ubezpieczonego do Ubezpieczyciela 

Wniosku o wyp!at� �wiadczenia (formularz dost�pny jest na stronach internetowych Ubezpieczyciela oraz u Agenta) 

oraz orygina!ów lub potwierdzonych za zgodno�� z orygina!em przez Agenta  kopii wszystkich niezb�dnych do 

wyp!aty �wiadczenia dokumentów, którymi s�: 

1) pisemne potwierdzenie zg!oszenia faktu utraty ubezpieczonych przedmiotów na Policj� niezw!ocznie od chwili 

wyst�pienia lub powzi�cia wiadomo�ci o wyst�pieniu zdarzenia ubezpieczeniowego, 

2) w przypadku utraty kluczy do miejsca zamieszkania � rachunek zakupu nowego zamka wraz z kompletem 

kluczy lub rachunek potwierdzaj�cy dorobienie kompletu kluczy, 

3) w przypadku utraty bankowych kart p!atniczych � potwierdzenie Banku wydania duplikatu karty wraz z 

informacj� o kosztach jej wydania, 

4) w przypadku utraty tokena - potwierdzenie Banku wydania nowego tokena wraz z informacj� o kosztach jego 

wydania, 

5) w przypadku utraty telefonu komórkowego - potwierdzenie zablokowania u w!a�ciwego operatora sieci 

telefonii komórkowej kodu IMEI i kodu SIM niezw!ocznie od chwili wyst�pienia lub powzi�cia wiadomo�ci o 

wyst�pieniu utraty telefonu komórkowego, a ponadto:  

a) w przypadku utraty telefonu komórkowego b�d�cego w!asno�ci� Ubezpieczonego � rachunek zakupu 

utraconego telefonu, oraz rachunek zakupu nowego telefonu, 

b) w przypadku utraty telefonu komórkowego u�ytkowanego przez Ubezpieczonego na podstawie odr�bnej 

umowy  - rachunek zakupu utraconego telefonu lub umowa na podstawie której Ubezpieczony u�ytkowa! 

utracony telefon oraz rachunek zakupu nowego telefonu. 

6) w przypadku utraty kluczy do samochodu � rachunek zakupu nowego zamka samochodowego wraz z 

kompletem kluczy lub rachunek potwierdzaj�cy dorobienie kompletu kluczy wraz z przeprogramowaniem 

komputera pok!adowego samochodu. 

XIII. Sk!adka ubezpieczeniowa 

§ 36 

1. Obowi�zek zap!aty sk!adki ubezpieczeniowej ci��y na Ubezpieczaj�cym. Roszczenie o zap!at� sk!adki 

przys!uguje Ubezpieczycielowi wy!�cznie przeciwko Ubezpieczaj�cemu.  

2. Sk!adka op!acana jest za dany okres ubezpieczenia (odpowiedzialno�ci) Ubezpieczycielowi zgodnie z Taryf�

sk!adek obowi�zuj�c� w dniu zawarcia Umowy Ubezpieczenia, a w przypadku kontynuacji obowi�zuj�cej w dniu 

kontynuacji. 

3. Sk!adk� ustala si� bior�c pod uwag�: 

1) d!ugo�� trwania okresu ubezpieczenia (odpowiedzialno�ci), 

2) wysoko�� sumy ubezpieczenia, 

3) wysoko�ci limitów liczby i warto�ci poszczególnych �wiadcze�, 

4) inne czynniki wp!ywaj�ce na prawdopodobie�stwo powstania zdarzenia obj�tego ochron� ubezpieczeniow�.   

4. Sk!adka powinna by� zap!acona jednocze�nie z zawarciem Umowy Ubezpieczenia, chyba �e Strony Umowy 

Ubezpieczenia umówi!y si� inaczej.  
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5. Sk!adk� ubezpieczeniow� przekazan� z tytu!u Umowy Ubezpieczenia przez Ubezpieczaj�cego Agentowi uznaje 

si� jako wp!acon� Ubezpieczycielowi. Niezap!acenie sk!adki w wysoko�ci i terminie podanym we Wniosku o 

zawarcie Umowy Ubezpieczenia spowoduje, ze okres odpowiedzialno�ci ubezpieczyciela nie rozpocznie si� i 

Umow� Ubezpieczenia uwa�a si� za nie zawart�. .W przypadku o którym mowa w § 6 Ubezpieczaj�cemu 

przys!uguje zwrot sk!adki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, wyliczany w sposób okre�lony w Taryfie 

sk!adek. 

6. W przypadku zmiany kwoty kredytu, o której mowa w § 16 ust. 10, Ubezpieczaj�cy jest zobowi�zany do zap!aty  

dodatkowej sk!adki ubezpieczeniowej, wysoko�� której okre�lona jest w Taryfie sk!adek.   

XIV. Postanowienia ko�cowe 

§  37 

1. Ubezpieczaj�cy, Ubezpieczony powinni informowa� Ubezpieczyciela o ka�dej zmianie swoich danych osobowych 

i teleadresowych podanych we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia: 

1) sk!adaj�c za po�rednictwem Agenta lub 

2) bezpo�rednio Ubezpieczycielowi: 

a) pisemne o�wiadczenie o zmianie danych osobowych lub 

b) w formie elektronicznej e-mailem do Biura Obs!ugi Klienta Ubezpieczyciela na adres: bok@tueuropa.pl. 

Je�eli we Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia nie zosta! podany adres e-mail Ubezpieczaj�cego 

z!o�enie o�wiadczenia o zmianie danych e-mailem przez Ubezpieczaj�cego mo�e nast�pi� po 

wcze�niejszym zarejestrowaniu adresu e-mail Ubezpieczaj�cego w Biurze Obs!ugi Klienta. 

Zarejestrowanie adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim, mo�liwe jest telefonicznie w Biurze 

Obs!ugi Klienta.  

Wzór O�wiadczenia o zmianie danych osobowych do ubezpieczenia zosta! pomocniczo przygotowany przez    

Ubezpieczyciela i jest dost�pny u Ubezpieczyciela i u Agenta. 

2. Wszelkie zawiadomienia, wnioski i o�wiadczenia kierowane przez strony i podmioty stosunku ubezpieczenia 

powsta!ego na podstawie OWU MAXI powinny by� sk!adane na pi�mie, chyba �e OWU MAXI stanowi� inaczej. 

3. Powództwo o roszczenia wynikaj�ce z Umowy Ubezpieczenia zawartej na podstawie OWU MAXI mo�na 

wytoczy� przed s�d w!a�ciwy wed!ug przepisów o w!a�ciwo�ci ogólnej b�d� s�d w!a�ciwy dla miejsca 

zamieszkania Ubezpieczaj�cego lub Ubezpieczonego lub ich spadkobierców. 

4. Ubezpieczaj�cy, Ubezpieczony maj� prawo do sk!adania reklamacji do Departamentu Obs!ugi Reklamacji 

Ubezpieczyciela: 

1)  pisemnie drog� pocztow�,  

2)  w formie ustnej z wykorzystaniem formularza zg!oszenia reklamacji w centrali  Ubezpieczyciela lub Biurze 

Regionalnym, których dane teleadresowe mo�na uzyska� pod numerem infolinii Ubezpieczyciela 

801 500 300, 

3)  telefonicznie pod numerem infolinii Ubezpieczyciela 801 500 300, 

4)  z wykorzystaniem aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej www.tueuropa.pl � Centrum Obs!ugi 

Klienta.     

5. Aktualne dane teleadresowe Ubezpieczyciela znajduj� si� na stronie internetowej www.tueuropa.pl

6. Ubezpieczaj�cy, Ubezpieczony mog� zwróci� si� o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego lub 

wyst�pienia z wnioskiem o przeprowadzenie przez Rzecznika Finansowego pozas�dowego post�powania w 

sprawie rozwi�zywania sporów mi�dzy klientami podmiotów rynku finansowego a tymi podmiotami oraz korzysta�

z pomocy Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.  
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7. Reklamacje rozpatrywane s� przez Ubezpieczyciela w terminie 30 dni kalendarzowych licz�c od dnia ich wp!ywu.  

8. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemo�liwiaj�cych rozpatrzenie reklamacji w powy�szym terminie, 

zg!aszaj�cy reklamacj� zostanie poinformowany o przyczynie opó�nienia oraz o spodziewanej dacie uzyskania 

odpowiedzi. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji  nie mo�e przekroczy� 60 dni kalendarzowych licz�c 

od dnia jej wp!ywu.  

9. Odpowied� na reklamacj� zostanie przekazana w formie papierowej lub za pomoc� innego trwa!ego no�nika 

informacji. Przekazanie odpowiedzi w formie elektronicznej mo�e nast�pi� na wniosek Klienta.  

10. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 

11. Wprowadzenie do Umowy Ubezpieczenia postanowie� dodatkowych lub odmiennych od niniejszych OWU MAXI 

wymaga formy pisemnej i przyj�cia tych postanowie� przez obie strony umowy pod rygorem niewa�no�ci. 

Ró�nic� pomi�dzy tre�ci� Umowy Ubezpieczenia a OWU MAXI  Ubezpieczyciel przedstawi Ubezpieczaj�cemu na 

pi�mie przed zawarciem Umowy. W razie niedope!nienia tego obowi�zku Ubezpieczyciel nie mo�e powo!ywa� si�

na ró�nic� niekorzystn� dla Ubezpieczaj�cego. 

12. Ubezpieczony mo�e ��da�, by Ubezpieczyciel udzieli! mu informacji o postanowieniach zawartej Umowy 

Ubezpieczenia  oraz niniejszych OWU MAXI w zakresie, praw i obowi�zków Ubezpieczonego. 

13. Spory z Umowy Ubezpieczenia mog� by� rozpatrywane w drodze polubownej. 

14. J�zykiem stosowanym przy wzajemnych relacjach pomi�dzy Ubezpieczaj�cym, Ubezpieczycielem jest j�zyk 

polski. 

§ 38 

1. W sprawach nieuregulowanych maj� zastosowanie przepisy powszechnie obowi�zuj�cego prawa polskiego. 

2. Prawem w!a�ciwym dla Umowy Ubezpieczenia zawartej na podstawie OWU MAXI jest prawo polskie. 
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