Wyciąg z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mienia Ruchomego
ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
Spółki Akcyjnej nr UZ/146/2015 z dnia 25 maja 2015 r.
ROZDZIAŁ 2
DEFINICJE
§2
W rozumieniu OWU użyte poniżej określenia oznaczają:
1) alarm – elektroniczny system wizualno-dźwiękowy o działaniu
lokalnym lub z powiadamianiem stałego adresata alarmu:
ubezpieczonego lub osoby wyznaczonej przez ubezpieczonego jako
odpowiedzialnej za odbiór sygnału alarmu i podjęcie działań
interwencyjnych;
2) akty terroryzmu – działania indywidualne lub grupowe
skierowane przeciwko ludności lub mieniu w celu wprowadzenia
chaosu, zastraszenia ludności, dezorganizacji życia publicznego,
transportu publicznego, zakładów usługowych lub wytwórczych – dla
osiągnięcia skutków ekonomicznych, politycznych lub społecznych;
6) awaria przedmiotu ubezpieczenia – uszkodzenie uniemożliwiające
prawidłowe korzystanie z przedmiotu ubezpieczenia lub powodujące
jego unieruchomienie, wywołane wadą tego przedmiotu,
niewłaściwą jego eksploatacją, niewłaściwą jego konserwacją lub
zużyciem się jego elementów;
27) dym i sadza – zawiesina cząsteczek będąca bezpośrednim
skutkiem:
a) spalania, która nagle i w sposób krótkotrwały wydobywa się z
urządzeń
znajdujących
się
w
miejscu
ubezpieczenia,
eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami
technicznymi
oraz
przy
sprawnym
działaniu
urządzeń
wentylacyjnych,
b) ognia, niezależnie od miejsca jego powstania;
28) eksplozja – gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z
jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołanym
ich właściwością rozprzestrzeniania się; w odniesieniu do naczyń
ciśnieniowych i innych tego rodzaju
31) grad – opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu;
34) huk ponaddźwiękowy – fala uderzeniowa wytworzona
przez statek powietrzny poruszający się z prędkością większą
od prędkości dźwięku;
35) huragan – wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s ustalanej
przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (zwany dalej
„IMGW”), którego działanie wyrządza masowe szkody; w przypadku
braku możliwości uzyskania opinii IMGW wystąpienie huraganu
stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w
miejscu ich powstania bądź w bezpośrednim sąsiedztwie;
36) inny obiekt – obiekt budowlany inny niż budynek, wydzielony
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych i posiadający dach
wraz ze stałymi elementami oraz elementami zewnętrznymi, w tym
zabudowana altanka na terenie ogrodów działkowych;
46) kradzież – zabór cudzego mienia w celu przywłaszczenia nie
będąca kradzieżą z włamaniem;
47) kradzież z włamaniem – zabór cudzego mienia w celu
przywłaszczenia, którego sprawca dokonał albo usiłował dokonać z
miejsca ubezpieczenia po usunięciu przy użyciu siły lub narzędzi
istniejących zabezpieczeń pozostawiając ślady na
tych
zabezpieczeniach stanowiące dowód użycia siły lub narzędzi lub po
otwarciu zabezpieczeń kluczem lub innym urządzeniem
otwierającym, który sprawca zdobył przez kradzież z włamaniem z
innego pomieszczenia lub z pojazdu samochodowego albo w wyniku
rabunku, tj. z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby
natychmiastowego jej użycia lub z doprowadzeniem osoby do
nieprzytomności lub bezbronności albo poprzez przywłaszczenie lub
wyłudzenie kluczy lub innych urządzeń otwierających dokonane z

użyciem podstępu wobec osób małoletnich, niedołężnych ze względu
na podeszły wiek lub nie w pełni sprawnych;
49) lawina – gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas
58) monitoring – system antywłamaniowy wywołujący alarm w
jednostce policji lub agencji ochrony mienia i zapewniający dojazd na
miejsce zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut od momentu
odebrania zgłoszenia przez jednostkę
policji lub agencję ochrony mienia;
62) nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną
zewnętrzną, w następstwie które go ubezpieczony niezależnie od
swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł;
67) osoba bliska – małżonek, konkubent, wstępny, zstępny, brat,
siostra, ojczym, macocha, pasierb, teść, teściowa, zięć, synowa,
przysposobiony, przysposabiający, pozostający pod opieką lub
przyjęty na wychowanie w ramach rodziny zastępczej w rozumieniu
przepisów prawa rodzinnego;
69) osuwanie się ziemi – nie spowodowane działalnością ludzką
zsuwanie się ziemi po skarpie lub stoku;
78) powierzchnia użytkowa mieszkania – powierzchnia wszystkich
pomieszczeń znajdujących się w mieszkaniu, w szczególności pokoi,
kuchni, przedpokoi, korytarzy, łazienek; za powierzchnię użytkową
mieszkania nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów, loggi,
antresoli oraz pomieszczeń gospodarczych; powierzchnię użytkową
mieszkania ustala się w zależności od wysokości pomieszczenia: w
przypadku wysokości powyżej 2,20 m – przyjmuje się 100%
powierzchni, w przypadku wysokości od 1,40 m do 2,20 m –
przyjmuje się 50% powierzchni, w przypadku wysokości poniżej 1,40
m – nie wlicza się tej powierzchni do powierzchni użytkowej
mieszkania;
79) powódź – zalanie terenów wskutek:
a) podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących lub
stojących,
b) spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub
falistych,
c) podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych (cofka);
87) rabunek w miejscu ubezpieczenia – zabór ubezpieczonego
mienia z miejsca ubezpieczenia dokonany:
a) z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby natychmiastowego
jej użycia lub z doprowadzeniem osoby do nieprzytomności lub
bezbronności,
b) przez sprawcę, który z zastosowaniem przemocy fizycznej lub
groźby natychmiastowego jej użycia, doprowadził osobę posiadającą
klucze do miejsca ubezpieczenia i zmusił ją do otworzenia tego
miejsca ubezpieczenia albo samodzielnie je otworzył kluczami
zrabowanymi,
c) poprzez przywłaszczenie lub wyłudzenie mienia, dokonane z
użyciem podstępu wobec osób małoletnich, niedołężnych ze względu
na podeszły wiek lub nie w pełni sprawnych;
88) rabunek poza miejscem ubezpieczenia – zabór ubezpieczonych
ruchomości domowych poza miejscem ubezpieczenia
dokonany na terenie RP z zastosowaniem przemocy
fizycznej wobec ubezpieczonego lub osoby bliskiej ubezpieczonego
pozostającej z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie
domowym, lub groźby natychmiastowego jej użycia lub z
doprowadzeniem ubezpieczonego lub wyżej wymienionej osoby
bliskiej ubezpieczonego, do nieprzytomności lub bezbronności;
98) sprzęt PC – znajdujące się w miejscu ubezpieczenia i nie
wykorzystywane do pracy zarobkowej: komputery stacjonarne wraz z
monitorem lub komputery przenośne oraz zainstalowany na
komputerze stacjonarnym lub komputerze przenośnym system
operacyjny;
99) sprzęt RTV – znajdujące się w miejscu ubezpieczenia i nie
wykorzystywane do pracy zarobkowej urządzenia audio-video
zasilane wyłącznie z sieci elektrycznej, których zasilanie z baterii lub
akumulatora nie jest możliwe: odbiorniki telewizyjne, odtwarzacze,
nagrywarki DVD,zestawy HI-FI;
105) szkoda całkowita – naruszenie bądź zniszczenie elementów

konstrukcyjnych budynku, w którym znajduje się ubezpieczone
mieszkanie lub miejsce postojowe, w stopniu uniemożliwiającym
dalsze:
a) zamieszkiwanie tego lokalu, bez zagrożenia dla życia lub zdrowia
lokatorów,
b) korzystanie z tego miejsca zgodnie z jego przeznaczeniem, i nie
dające się naprawić albo powodujące unicestwienie tego mieszkania
lub miejsca postojowego;
107) szkoda rzeczowa – szkoda powstała wskutek utraty, zniszczenia
lub uszkodzenia rzeczy; w ubezpieczeniu OC oraz w
odpowiedzialności, o której mowa w § 47, szkoda rzeczowa obejmuje
także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć,
gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy;
111) trzęsienie ziemi – naturalne, gwałtowne wstrząsy skorupy
ziemskiej;
112) ubezpieczający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna niebędąca osobą prawną, która zawarła umowę
ubezpieczenia;
113) ubezpieczony:
a) w ubezpieczeniu nieruchomości, mienia ruchomego, szklanych
przedmiotów od stłuczenia – osoba fizyczna, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, na rachunek
której zawarte zostało to ubezpieczenie,
b) w ubezpieczeniu OC – osoba fizyczna, na rachunek której zawarte
zostało to ubezpieczenie,
c) w ubezpieczeniu ochrony prawnej – osoba fizyczna, na rachunek
której zawarte zostało to ubezpieczenie oraz jej osoby bliskie
pozostające z nią we wspólnym gospodarstwie domowym i
faktycznie zamieszkujące z nią w miejscu stanowiącym miejsce
ubezpieczenia dla zawartego ubezpieczenia nieruchomości lub
ubezpieczenia mienia ruchomego,
d) w ubezpieczeniu NNW – osoba fizyczna, na rachunek której
zawarte zostało to ubezpieczenie, imiennie wskazana w umowie
ubezpieczenia,
e) w ubezpieczeniu Pomoc w Domu – osoba fizyczna, na rachunek
której zawarte zostało to ubezpieczenie oraz jej osoby bliskie
pozostające z nią we wspólnym gospodarstwie domowym i
faktycznie zamieszkujące z nią w miejscu ubezpieczenia, w którym
zaszedł wypadek ubezpieczeniowy objęty tym ubezpieczeniem;
125) wartość rzeczywista – wartość nowa pomniejszona o wartość
stanowiącą iloczyn stopnia zużycia technicznego i wartości nowej;
130) zalanie – bezpośrednie działanie wody lub innych cieczy,
polegające na:
a) spowodowanym awarią instalacji wydostaniu się wody, pary lub
innych cieczy z instalacji wodnej, kanalizacyjnej lub centralnego
ogrzewania znajdującej się wewnątrz mieszkania, domu, budynku
niemieszkalnego, budynku niemieszkalnego w stadium budowy,
budowli lub obiektu specjalistycznego, bądź poza nimi,
b) cofnięciu się wody lub ścieków z instalacji kanalizacyjnej
usytuowanej
wewnątrz
mieszkania,
domu,
budynku
niemieszkalnego, budynku niemieszkalnego w stadium budowy lub
budowli, bądź poza nimi,
c) zalaniu wodą pochodzącą z urządzeń domowych, uszkodzonego
akwarium lub łóżka wodnego, znajdujących się wewnątrz mieszkania,
domu, budynku niemieszkalnego lub budynku niemieszkalnego w
stadium budowy,
d) nieumyślnym pozostawieniu otwartych kranów lub innych
zaworów zamontowanych na instalacji wewnątrz mieszkania, domu,
budynku niemieszkalnego, budynku niemieszkalnego w stadium
budowy, budowli lub obiektu specjalistycznego, bądź poza nimi,
e) zalaniu wodą lub inną cieczą pochodzącą spoza miejsca
ubezpieczenia przez osoby trzecie;
136) zdarzenia losowe:
a) ogień,
b) piorun,
c) eksplozja,
d) upadek statku powietrznego,
e) dym i sadza,
f) opad,

g) powódź,
h) śnieg i lód,
i) grad,
j) huragan,
k) zalanie,
l) osuwanie się ziemi,
m) zapadanie się ziemi,
n) lawina,
o) uderzenie pojazdu,
p) upadek drzew lub masztów,
q) trzęsienie ziemi,
r) huk ponaddźwiękowy;
ROZDZIAŁ 4
UBEZPIECZENIE MIENIA RUCHOMEGO PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
§ 18
1. Z zastrzeżeniem
§ 19, § 20, § 26 oraz § 28, przedmiotem ubezpieczenia mienia
ruchomego mogą być będące przedmiotem prawa własności
(współwłasności) ubezpieczonego albo będące w jego posiadaniu na
podstawie innego tytułu prawnego:
1) ruchomości domowe lub
2) stałe elementy, znajdujące się w mieszkaniu (z wyłączeniem
miejsca postojowego), domu jednorodzinnym, domu letniskowym
lub budynku niemieszkalnym, stanowiącym miejsce ubezpieczenia.
2. Jeżeli ubezpieczony ma stałe miejsce zamieszkania poza
terytorium RP, objęcie ochroną ubezpieczeniową w zakresie
ubezpieczenia ruchomości domowych może nastąpić wyłącznie
w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia zawarta jest także w
zakresie ubezpieczenia nieruchomości dotyczącego mieszkania,
domu jednorodzinnego lub domu letniskowego, w którym znajdują
się te ruchomości domowe.
3. PZU może zawrzeć umowę ubezpieczenia ruchomości domowych
lub stałych elementów, jeżeli miejsce ubezpieczenia dla tych
ruchomości domowych lub stałych elementów spełnia warunki
określone w § 3 ust 2.
§ 19
1. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte następujące ruchomości
domowe:
1) karty płatnicze;
2) papiery wartościowe;
3) bilety komunikacji miejskiej, karty do telefonów, karty
uprawniające do korzystania z usług;
4) dokumenty, z wyłączeniem dokumentów osobistych;
5) dzieła sztuki, z zastrzeżeniem § 20 pkt 1;
6) rękopisy;
7) trofea myśliwskie;
8) metale szlachetne w złomie lub sztabach;
9) nie stanowiące wyrobu użytkowego: kamienie szlachetne, półszlachetne lub syntetyczne, szlachetne substancje organiczne;
10) przedmioty zgromadzone w ilościach wskazujących na ich
handlowe przeznaczenie;
11) dane i dokumenty przechowywane w jednostkach centralnych
komputerów lub wymiennych nośnikach danych;
12) oprogramowanie, z wyłączeniem oprogramowania stanowiącego system operacyjny będący integralną częścią nabytego sprzętu
komputerowego;
13) rośliny utrzymywane w celach hodowlanych lub handlowych;
14) zwierzęta inne niż zwierzęta domowe;
§ 19
1. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte następujące ruchomości
domowe:
1) karty płatnicze;
2) papiery wartościowe;
3) bilety komunikacji miejskiej, karty do telefonów, karty
uprawniające do korzystania z usług;
4) dokumenty, z wyłączeniem dokumentów osobistych;
5) dzieła sztuki, z zastrzeżeniem § 20 pkt 1;
6) rękopisy;
7) trofea myśliwskie;

8) metale szlachetne w złomie lub sztabach;
9) nie stanowiące wyrobu użytkowego: kamienie szlachetne, półszlachetne lub syntetyczne, szlachetne substancje organiczne;
10) przedmioty zgromadzone w ilościach wskazujących na ich
handlowe przeznaczenie;
11) dane i dokumenty przechowywane w jednostkach centralnych
komputerów lub wymiennych nośnikach danych;
12) oprogramowanie, z wyłączeniem oprogramowania stanowiącego system operacyjny będący integralną częścią nabytego sprzętu
komputerowego;
13) rośliny utrzymywane w celach hodowlanych lub handlowych;
14) zwierzęta inne niż zwierzęta domowe;
15) pojazdy silnikowe, motorowery, przyczepy i naczepy w
rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym, statki powietrzne,
jednostki pływające inne niż: łodzie wiosłowe, kajaki wodne, rowery
wodne, pontony;
16) przenośny sprzęt medyczny, z zastrzeżeniem § 20 pkt 2;
17) przedmioty służące do prowadzenia działalności gospodarczej
inne niż sprzęt biurowy, z zastrzeżeniem § 20 pkt 3.
2. Ponadto ochroną ubezpieczeniową nie są objęte również następujące ruchomości domowe znajdujące się w domu letniskowym:
1) gotówka;
2) przedmioty ze srebra, złota, platyny lub palladu;
3) monety;
4) biżuteria;
5) rośliny i zwierzęta;
6) mienie służbowe;
7) sprzęt biurowy.
3. Ponadto ochroną ubezpieczeniową nie są objęte również:
1) gotówka, przedmioty ze srebra, złota, platyny lub palladu,
monety, biżuteria, jeżeli:
a) ubezpieczony nie mieszka na stałe w mieszkaniu lub domu
jednorodzinnym, w którym znajdują się ubezpieczone ruchomości
domowe lub oddaje go do używania osobie trzeciej,
b) do ich zaginięcia doszło w czasie akcji ratowniczej,
c) nieobecność ubezpieczonego i osoby bliskiej ubezpieczonego
pozostającej z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie
domowym w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym, w którym
znajdują się ubezpieczone ruchomości domowe, trwała dłużej niż 3
miesiące;
2) znajdujące się na balkonie mieszkania lub domu jednorodzinnego,
na tarasie mieszkania lub domu jednorodzinnego, w pomieszczeniu
gospodarczym, w pomieszczeniu garażowym wchodzących w skład
mieszkania, w budynku niemieszkalnym: ruchomości domowe, o
których mowa w ust. 2, sprzęt audiowizualny (z wyłączeniem anten
telewizyjnych i anten radiowych zainstalowanych na zewnątrz
mieszkania lub domu jednorodzinnego i trwale z nim związanych),
15) pojazdy silnikowe, motorowery, przyczepy i naczepy w
rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym, statki powietrzne,
jednostki pływające inne niż: łodzie wiosłowe, kajaki wodne, rowery
wodne, pontony;
16) przenośny sprzęt medyczny, z zastrzeżeniem § 20 pkt 2;
17) przedmioty służące do prowadzenia działalności gospodarczej
inne niż sprzęt biurowy, z zastrzeżeniem § 20 pkt 3. 2. Ponadto
ochroną ubezpieczeniową nie są objęte również następujące
ruchomości domowe znajdujące się w domu letniskowym:
1) gotówka;
2) przedmioty ze srebra, złota, platyny lub palladu;
3) monety;
4) biżuteria;
5) rośliny i zwierzęta;
6) mienie służbowe;
7) sprzęt biurowy.
3. Ponadto ochroną ubezpieczeniową nie są objęte również:
1) gotówka, przedmioty ze srebra, złota, platyny lub palladu,
monety, biżuteria, jeżeli:
a) ubezpieczony nie mieszka na stałe w mieszkaniu lub domu
jednorodzinnym, w którym znajdują się ubezpieczone ruchomości
domowe lub oddaje go do używania osobie trzeciej,

b) do ich zaginięcia doszło w czasie akcji ratowniczej,
c) nieobecność ubezpieczonego i osoby bliskiej ubezpieczonego
pozostającej z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie
domowym w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym, w którym
znajdują się ubezpieczone ruchomości domowe, trwała dłużej niż 3
miesiące;
2) znajdujące się na balkonie mieszkania lub domu jednorodzinnego,
na tarasie mieszkania lub domu jednorodzinnego, w pomieszczeniu
gospodarczym, w pomieszczeniu garażowym wchodzących w skład
mieszkania, w budynku niemieszkalnym: ruchomości domowe, o
których mowa w ust. 2, sprzęt audiowizualny (z wyłączeniem anten
telewizyjnych i anten radiowych zainstalowanych na zewnątrz
mieszkania lub domu jednorodzinnego i trwale z nim związanych),
komputerowy, fotograficzny, instrumenty muzyczne, aparaty
telefoniczne;
3) ruchomości domowe znajdujące się na balkonach lub tarasach
domu letniskowego (z wyłączeniem anten telewizyjnych i anten
radiowych zainstalowanych na zewnątrz domu letniskowego i trwale
z nim związanych).
§ 20
Na wniosek ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki ochroną
ubezpieczeniową mogą zostać objęte:
1) dzieła sztuki;
2) przenośny sprzęt medyczny;
3) przedmioty służące do prowadzenia działalności gospodarczej
inne niż sprzęt biurowy;
4) ruchomości domowe lub stałe elementy znajdujące się
w domu jednorodzinnym w stadium budowy.
ZWROT KOSZTÓW
§ 21
1. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego PZU pokrywa
poniesione przez ubezpieczonego, lub osobę bliską ubezpieczonego
pozostającą z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie
domowym, koszty:
1) nabycia produktów spożywczych, które uległy rozmrożeniu;
2) naprawy uszkodzonych lub zniszczonych zabezpieczeń
przeciwkradzieżowych
– wyłącznie w przypadku ubezpieczenia:
a) ruchomości domowych i stałych elementów w wariancie
Standardowym albo
b) ruchomości domowych lub stałych elementów w wariancie
Uniwersalnym, w zakresie szkód powstałych w następstwie kradzieży
z włamaniem albo
c) ruchomości domowych lub stałych elementów w wariancie Od
Wszystkich Ryzyk;
3) poszukiwania przyczyny zalania – wyłącznie w zakresie
ubezpieczenia stałych elementów, obejmującego zakresem szkody
powstałe w następstwie zalania; koszty te pokrywane są także w
razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego objętego ubezpieczeniem
OC, jeżeli w dniu zajścia wypadku ubezpieczeniowego w ramach tej
samej umowy ubezpieczenia objęte są stałe elementy i
odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym;
4) utraty wody – wyłącznie w ubezpieczeniu stałych elementów,
o ile PZU ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w następstwie
zalania, które to zalanie zostało spowodowane awarią instalacji
wodnej lub centralnego ogrzewania;
5) uprzątnięcia miejsca ubezpieczenia po zaistnieniu szkody.
2. PZU zwraca koszty:
1) nabycia produktów spożywczych, które uległy rozmrożeniu –
w granicach sumy ubezpieczenia ruchomości domowych, nie
więcej jednak niż do wysokości 500 zł, przy czym w przypadku
ubezpieczenia w wariancie Standardowym – w granicach sumy
ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów, nie
więcej jednak niż do wysokości 500 zł;
2) naprawy uszkodzonych lub zniszczonych zabezpieczeń
przeciwkradzieżowych:

a) w granicach sumy ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych
elementów ubezpieczonych w wariancie Standardowym albo
b) w granicach sumy ubezpieczenia ruchomości domowych albo
stałych elementów, ubezpieczonych w wariancie Uniwersalnym w
zakresie szkód powstałych w następstwie kradzieży z włamaniem, a
w przypadku ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych
elementów, w granicach łącznej sumy ubezpieczenia ruchomości
domowych i stałych elementów ubezpieczonych w wariancie
Uniwersalnym w zakresie szkód powstałych w następstwie kradzieży
z włamaniem albo
c) w granicach sumy ubezpieczenia ruchomości domowych albo
stałych elementów, ubezpieczonych w wariancie Od Wszystkich
Ryzyk, a w przypadku ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych
elementów, w granicach łącznej sumy ubezpieczenia ruchomości
domowych i stałych elementów,
d) w granicach 10% sumy ubezpieczenia, o której mowa w lit. b lub c
– w przypadku zabezpieczeń przeciw kradzieżowych zainstalowanych
w domu letniskowym;
3) poszukiwania przyczyny zalania – w granicach sumy ubezpieczenia
stałych elementów, a w przypadku ubezpieczenia w wariancie
Standardowym, w granicach sumy ubezpieczenia ruchomości
domowych i stałych elementów;
4) utraty wody – w granicach sumy ubezpieczenia stałych
elementów, a w przypadku ubezpieczenia w wariancie
Standardowym, w granicach sumy ubezpieczenia ruchomości
domowych i stałych elementów, nie więcej jednak niż do wysokości
3.000 zł;
5) uprzątnięcia miejsca ubezpieczenia po zaistnieniu szkody
– w granicach sumy ubezpieczenia ustalonej dla danego przedmiotu
ubezpieczenia, którego dotyczy wypadek ubezpieczeniowy, nie
więcej jednak niż do wysokości limitów określonych w ust. 3–4.
3. W przypadku stałych elementów koszty uprzątnięcia miejsca
ubezpieczenia po zaistnieniu szkody, nie mogą przewyższyć 5% sumy
ubezpieczenia dla tych stałych elementów, przy czym w przypadku
ubezpieczenia w wariancie Standardowym koszty te nie mogą
przewyższyć 5% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych
elementów.
4. W przypadku gdy koszty uprzątnięcia miejsca ubezpieczenia po
zaistnieniu
szkody,
dotyczą
mienia
ubezpieczonego
i
nieubezpieczonego i jednocześnie nie jest możliwe ich
przyporządkowanie do danej części mienia, PZU pokrywa poniesione
koszty w takiej proporcji, w jakiej pozostaje wartość mienia
ubezpieczonego do łącznej wartości mienia ubezpieczonego i
nieubezpieczonego. Jeżeli ustalenie proporcji nie jest możliwe, PZU
pokrywa 50% poniesionych kosztów.
ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 22
1. Z zastrzeżeniem ust. 2–6, mienie ruchome może zostać
ubezpieczone w jednym z następujących wariantów, w zależności od
wyboru ubezpieczającego:
1) Od Wszystkich Ryzyk;
2) Uniwersalnym;
3) Standardowym.
2. W wariancie Od Wszystkich Ryzyk albo w wariancie Uniwersalnym
ubezpieczeniem mogą zostać objęte:
1) ruchomości domowe i stałe elementy albo
2) ruchomości domowe albo
3) stałe elementy.
3. W wariancie Standardowym ubezpieczeniem objęte są
jednocześnie ruchomości domowe i stałe elementy.
4. Ruchomości domowe i stałe elementy, dla których miejscem
ubezpieczenia ma być dom letniskowy lub budynek niemieszkalny
znajdujący się na działce rekreacyjnej nie mogą zostać ubezpieczone
w wariancie Standardowym.
5. Jeżeli mieszkanie, dom jednorodzinny lub dom letniskowy został
ubezpieczony w wariancie Od Wszystkich Ryzyk, ruchomości
domowe lub stałe elementy znajdujące się w tym mieszkaniu lub
domu, są ubezpieczane w wariancie Od Wszystkich Ryzyk.

6. Jeżeli mieszkanie, dom jednorodzinny lub dom letniskowy został
ubezpieczony w wariancie Uniwersalnym, ruchomości domowe lub
stałe elementy znajdujące się w tym mieszkaniu lub domu, są
ubezpieczane w wariancie Uniwersalnym albo Standardowym, z
zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
§ 23
Z zastrzeżeniem § 26–§ 27, § 29, § 30 oraz § 82, w wariancie Od
Wszystkich Ryzyk PZU odpowiada za szkody powstałe wskutek zajścia
wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia.
§ 24
Z zastrzeżeniem § 26–§ 27, § 29 oraz § 82, w wariancie
Uniwersalnym, w zależności od wyboru ubezpieczającego, PZU
odpowiada za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia w
następstwie:
1) w ubezpieczeniu ruchomości domowych:
a) zdarzeń losowych, przepięcia, akcji ratowniczej prowadzonej w
związku z którymkolwiek z tych wypadków ubezpieczeniowych lub
b) kradzieży z włamaniem, rabunku w miejscu ubezpieczenia,
dewastacji, akcji ratowniczej prowadzonej w związku z
którymkolwiek z tych wypadków ubezpieczeniowych;
2) w przypadku stałych elementów:
a) zdarzeń losowych, przepięcia, akcji ratowniczej prowadzonej
w związku z którymkolwiek z tych wypadków ubezpieczeniowych
lub
b) kradzieży z włamaniem, rabunku w miejscu ubezpieczenia,
dewastacji, akcji ratowniczej prowadzonej w związku z
którymkolwiek z tych wypadków ubezpieczeniowych.
§ 25
Z zastrzeżeniem § 26–§ 27, § 29 oraz § 82, w wariancie
Standardowym PZU odpowiada za szkody powstałe w okresie
ubezpieczenia w następstwie:
1) zdarzeń losowych;
2) kradzieży z włamaniem;
3) rabunku w miejscu ubezpieczenia;
4) przepięcia;
5) dewastacji;
6) akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wypadkiem
ubezpieczeniowym, o którym mowa w pkt 1–5.
§ 26
W ubezpieczeniu ruchomości domowych w wariancie Od Wszystkich
Ryzyk, w wariancie Uniwersalnym w zakresie kradzieży z włamaniem,
rabunku w miejscu ubezpieczenia, dewastacji, akcji ratowniczej
prowadzonej w związku z którymkolwiek z tych wypadków
ubezpieczeniowych, albo w wariancie Standardowym, PZU
odpowiada również za szkody powstałe w następstwie rabunku poza
miejscem ubezpieczenia, z zastrzeżeniem § 29 ust. 1 pkt 6.
§ 27
1. Na wniosek ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki
odpowiedzialność PZU:
1) w wariancie Od Wszystkich Ryzyk albo w wariancie Uniwersalnym
w zakresie kradzieży z włamaniem, rabunku w miejscu ubezpieczenia,
akcji ratowniczej prowadzonej w związku z którymkolwiek z tych
wypadków ubezpieczeniowych, może zostać rozszerzona o szkody
powstałe w następstwie dewastacji ruchomości domowych lub
stałych elementów znajdujących się w domu letniskowym lub
budynku niemieszkalnym znajdującym się na działce rekreacyjnej;
2) w wariancie Od Wszystkich Ryzyk albo w wariancie Uniwersalnym
w zakresie zdarzeń losowych, przepięcia, akcji ratowniczej
prowadzonej w związku z którymkolwiek z tych wypadków
ubezpieczeniowych, albo w wariancie Standardowym, może zostać
rozszerzona o szkody powstałe w następstwie aktów terroryzmu.
2. Na wniosek ubezpieczającego, z zakresu ubezpieczenia ruchomości
domowych lub stałych elementów w wariancie Od Wszystkich Ryzyk,
w wariancie Uniwersalnym albo w wariancie Standardowym, mogą
zostać wyłączone szkody powstałe w następstwie przepięcia.
§ 28
1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są ponadto szkody w ruchomościach domowych lub stałych elementach będących przedmiotem
prawa własności (współwłasności) osób bliskich ubezpieczonego

pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie
domowym albo będących w ich posiadaniu na podstawie innego
tytułu prawnego.
2. PZU odpowiada względem osób, o których mowa w ust. 1, w takim
samym zakresie, jak wobec ubezpieczonego.
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
§ 29
1. PZU nie odpowiada za szkody, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1,
2, 4–6, 8, 9, 14 oraz ust. 2, oraz za szkody powstałe w następstwie:
1) niewykonania określonych przepisami prawa przeglądów
technicznych lub kontroli okresowych mieszkania, domu
jednorodzinnego, domu letniskowego, budynku niemieszkalnego,
jeżeli obowiązek ich wykonywania spoczywał na ubezpieczającym,
ubezpieczonym, osobie bliskiej ubezpieczonego pozostającej z
ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym lub osobie,
której ubezpieczony powierzył pieczę nad ubezpieczonym mieniem,
chyba że niedopełnienie tych obowiązków nie miało wpływu na
zajście wypadku ubezpieczeniowego;
2) przemarzania
elementów
konstrukcyjnych
domu
jednorodzinnego, domu letniskowego, budynku niemieszkalnego;
3) zalania wskutek opadu: ruchomości domowych znajdujących
się na balkonach lub tarasach (z wyłączeniem anten telewizyjnych
i anten radiowych zainstalowanych na zewnątrz mieszkania, domu
jednorodzinnego lub domu letniskowego i trwale z nim związanych);
4) nie zabezpieczenia – z winy umyślnej lub wskutek rażącego
niedbalstwa ubezpieczającego, ubezpieczonego, osoby bliskiej
ubezpieczonego pozostającej z ubezpieczonym we wspólnym
gospodarstwie domowym lub osoby, której ubezpieczony powierzył
pieczę nad ubezpieczonym mieniem – stanowiącego miejsce
ubezpieczenia: mieszkania, domu jednorodzinnego, domu
letniskowego, budynku niemieszkalnego, w sposób określony w § 3
ust. 2, w tym nie zamknięcia otworów i drzwi, jeżeli obowiązek
takiego zabezpieczenia należał do tych osób, chyba że nie miało to
wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego i, chyba że w razie
rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych
okolicznościach względom słuszności;
5) kradzieży z włamaniem, jeżeli z winy umyślnej lub wskutek
rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, ubezpieczonego, osoby
bliskiej ubezpieczonego pozostającej z ubezpieczonym we wspólnym
gospodarstwie domowym lub osoby, której ubezpieczony powierzył
pieczę nad ubezpieczonym mieniem, stanowiące miejsce
ubezpieczenia: mieszkanie, dom jednorodzinny, dom letniskowy,
pomieszczenie gospodarcze, budynek niemieszkalny, pomieszczenie
garażowe, balkon lub taras nie było zabezpieczone w sposób
określony w § 37, w tym nie były zamknięte otwory i drzwi, jeżeli
obowiązek takiego zabezpieczenia należał do tych osób, chyba że nie
miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego i, chyba że
w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada
w danych okolicznościach względom słuszności;
6) rabunku poza miejscem ubezpieczenia w odniesieniu do
ruchomości domowych znajdujących się w domu letniskowym;
7) dewastacji ruchomości domowych lub stałych elementów
znajdujących się w domu letniskowym lub budynku niemieszkalnym
znajdującym się na działce rekreacyjnej, z zastrzeżeniem
§ 27 ust. 1 pkt 1.
2. W ubezpieczeniu mienia ruchomego stosuje się postanowienie
§ 11 ust. 3. § 30
1. W wariancie Od Wszystkich Ryzyk, niezależnie od wyłączeń,
o których mowa w § 29, PZU nie odpowiada także za:
1) szkody, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1–6 i 8;
2) szkody powstałe w następstwie rozlania lub wylania wody lub
innej cieczy, spowodowanego przez człowieka, z wyjątkiem szkód
powstałych w następstwie zalania;
3) szkody powstałe w następstwie wpadnięcia przedmiotu
ubezpieczenia do wody lub innej cieczy, spowodowanego przez
człowieka;
4) szkody powstałe w następstwie:
a) stłuczenia (rozbicia) lub pęknięcia przedmiotu ubezpieczenia,

chyba że szkoda powstała w następstwie zdarzenia losowego,
dewastacji, kradzieży z włamaniem, rabunku w miejscu
ubezpieczenia, akcji ratowniczej prowadzonej w związku z
wypadkiem ubezpieczeniowym,
b) nieprawidłowej pielęgnacji roślin lub chorób roślin,
c) zachorowania lub śmierci z przyczyn naturalnych zwierząt
domowych;
5)
zaginięcie, kradzież, sprzedaż, darowiznę, zamianę
ubezpieczonych ruchomości domowych, stałych elementów.
2. W wariancie Od Wszystkich Ryzyk, niezależnie od wyłączeń, o
których mowa w § 29, PZU nie odpowiada także za szkody w
przedmiocie ubezpieczenia powstałe na skutek awarii przedmiotu
ubezpieczenia, chyba że awaria przedmiotu ubezpieczenia
spowodowała ogień, eksplozję, dym i sadzę, zalanie, przepięcie.
SUMA UBEZPIECZENIA
§ 31
1. Sumę lub sumy ubezpieczenia ustala ubezpieczający, zgodnie z
postanowieniami § 32, w odniesieniu do danego miejsca
ubezpieczenia.
2. W ubezpieczeniu mienia ruchomego stosuje się postanowienia
§ 13 ust. 2–5. § 32
1.
Suma
ubezpieczenia
powinna
odpowiadać
wartości
ubezpieczanego mienia ruchomego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Suma ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów
ubezpieczanych w wariancie Standardowym lub suma ubezpieczenia
ruchomości domowych lub stałych elementów ubezpieczanych w
wariancie Uniwersalnym jest ustalana według wyboru
ubezpieczającego w wartości nowej albo w wartości rzeczywistej. W
wariancie Od Wszystkich Ryzyk ruchomości domowe i stałe elementy
są ubezpieczane w wartości nowej.
3. W wariancie Od Wszystkich Ryzyk ubezpieczający ustala
następujące sumy ubezpieczenia:
1) sumę ubezpieczenia ruchomości domowych lub
2) sumę ubezpieczenia stałych elementów.
4. W wariancie Uniwersalnym ubezpieczający ustala następujące
sumy ubezpieczenia:
1) sumę ubezpieczenia ruchomości domowych ubezpieczonych
w zakresie zdarzeń losowych, przepięcia, akcji ratowniczej
prowadzonej w związku z którymkolwiek z tych wypadków
ubezpieczeniowych lub
2) sumę ubezpieczenia ruchomości domowych ubezpieczonych
w zakresie kradzieży z włamaniem, rabunku w miejscu ubezpieczenia,
rabunku poza miejscem ubezpieczenia, dewastacji, akcji ratowniczej
prowadzonej w związku z którymkolwiek z tych wypadków
ubezpieczeniowych lub
3) sumę ubezpieczenia stałych elementów ubezpieczonych w
zakresie zdarzeń losowych, przepięcia, akcji ratowniczej prowadzonej
w związku z którymkolwiek z tych wypadków ubezpieczeniowych lub
4) sumę ubezpieczenia stałych elementów ubezpieczonych w
zakresie kradzieży z włamaniem, rabunku w miejscu ubezpieczenia,
dewastacji, akcji ratowniczej prowadzonej w związku z
którymkolwiek z tych wypadków ubezpieczeniowych.
5. W wariancie Standardowym ubezpieczający ustala jedną sumę
ubezpieczenia dla ruchomości domowych i stałych elementów.
LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI
§ 33
1. W wariancie Od Wszystkich Ryzyk w granicach sum ubezpieczenia,
o których mowa w § 32 ust. 3, mają zastosowanie następujące limity
odpowiedzialności:
1) z tytułu szkód w przedmiotach ze srebra, złota, platyny lub
palladu, monetach, biżuterii – 40% sumy ubezpieczenia dla
ruchomości domowych, nie więcej jednak niż 50.000 zł;
2) z tytułu szkód w gotówce – 10% sumy ubezpieczenia dla
ruchomości domowych, nie więcej jednak niż 10.000 zł;
3) z tytułu szkód w sprzęcie audiowizualnym (w tym również w
antenach telewizyjnych i radiowych zainstalowanych na zewnątrz
domu letniskowego i trwale z nim związanych), komputerowym,

fotograficznym, w instrumentach muzycznych lub aparatach
telefonicznych znajdujących się w domu letniskowym – 50% sumy
ubezpieczenia dla ruchomości domowych;
4) z tytułu szkód w ruchomościach domowych, stałych elementach,
znajdujących się w pomieszczeniu gospodarczym lub w
pomieszczeniu garażowym wchodzących w skład mieszkania lub
znajdujących się w budynku niemieszkalnym – 20% sumy
ubezpieczenia odpowiednio dla ruchomości domowych albo dla
stałych elementów;
5) z tytułu szkód w ruchomościach domowych powstałych w
następstwie rabunku poza miejscem ubezpieczenia – 10% sumy
ubezpieczenia dla ruchomości domowych, nie więcej jednak niż
10.000 zł.
2. Jeśli dany przedmiot ubezpieczenia kwalifikuje się do więcej niż
jednej grupy, spośród wymienionych w ust. 1, górną granicą
odpowiedzialności PZU jest najniższy limit spośród limitów, do
których kwalifikuje się ten przedmiot ubezpieczenia.
§ 34
1. W wariancie Uniwersalnym w granicach sum ubezpieczenia, o
których mowa w § 32 ust. 4, mają zastosowanie następujące limity
odpowiedzialności:
1) z tytułu szkód w przedmiotach ze srebra, złota, platyny lub
palladu, monetach, biżuterii powstałych wskutek:
a) zdarzeń losowych, przepięcia, akcji ratowniczej prowadzonej
w związku z którymkolwiek z tych wypadków ubezpieczeniowych
– 40% sumy ubezpieczenia ustalonej dla tych wypadków
ubezpieczeniowych, nie więcej niż 50.000 zł,
b) kradzieży z włamaniem, rabunku w miejscu ubezpieczenia,
dewastacji, akcji ratowniczej prowadzonej w związku z
którymkolwiek z tych wypadków ubezpieczeniowych – 40% sumy
ubezpieczenia ustalonej dla tych wypadków ubezpieczeniowych, nie
więcej niż 50.000 zł;
2) z tytułu szkód w gotówce powstałych wskutek:
a) zdarzeń losowych, przepięcia, akcji ratowniczej prowadzonej w
związku z którymkolwiek z tych wypadków ubezpieczeniowych – 10%
sumy
ubezpieczenia
ustalonej
dla
tych
wypadków
ubezpieczeniowych, nie więcej niż 10.000 zł,
b) kradzieży z włamaniem, rabunku w miejscu ubezpieczenia,
dewastacji, akcji ratowniczej prowadzonej w związku z
którymkolwiek z tych wypadków ubezpieczeniowych – 10% sumy
ubezpieczenia ustalonej dla tych wypadków ubezpieczeniowych, nie
więcej niż 10.000 zł;
3) z tytułu szkód w sprzęcie audiowizualnym (w tym również w
antenach telewizyjnych i radiowych zainstalowanych na zewnątrz
domu letniskowego i trwale z nim związanych), komputerowym,
fotograficznym, w instrumentach muzycznych lub aparatach
telefonicznych znajdujących się w domu letniskowym powstałych
wskutek:
a) zdarzeń losowych, przepięcia, akcji ratowniczej prowadzonej
w związku z którymkolwiek z tych wypadków ubezpieczeniowych
– 50% sumy ubezpieczenia ustalonej dla tych wypadków
ubezpieczeniowych,
b) kradzieży z włamaniem, rabunku w miejscu ubezpieczenia,
dewastacji, akcji ratowniczej prowadzonej w związku z
którymkolwiek z tych wypadków ubezpieczeniowych – 50% sumy
ubezpieczenia ustalonej dla tych wypadków ubezpieczeniowych;
4) z tytułu szkód w ruchomościach domowych, stałych elementach
znajdujących się w pomieszczeniu gospodarczym lub w
pomieszczeniu garażowym wchodzących w skład mieszkania lub
znajdujących się w budynku niemieszkalnym powstałych wskutek:
a) zdarzeń losowych, przepięcia, akcji ratowniczej prowadzonej w
związku z którymkolwiek z tych wypadków ubezpieczeniowych
– 20% sumy ubezpieczenia ustalonej dla tych wypadków
ubezpieczeniowych odpowiednio dla ruchomości domowych albo dla
stałych elementów,
b) kradzieży z włamaniem, rabunku w miejscu ubezpieczenia,
dewastacji, akcji ratowniczej prowadzonej w związku z
którymkolwiek z tych wypadków ubezpieczeniowych – 20% sumy

ubezpieczenia ustalonej dla tych wypadków ubezpieczeniowych
odpowiednio dla ruchomości domowych albo dla stałych elementów;
5) z tytułu szkód w ruchomościach domowych powstałych w
następstwie rabunku poza miejscem ubezpieczenia – 10% sumy
ubezpieczenia dla ruchomości domowych ustalonej dla wypadków
ubezpieczeniowych obejmujących rabunek poza miejscem
ubezpieczenia, nie więcej niż 10.000 zł.
2. Jeśli dany przedmiot ubezpieczenia kwalifikuje się do więcej niż
jednej grupy, spośród wymienionych w ust. 1, górną granicą
odpowiedzialności PZU jest najniższy limit spośród limitów, do
których kwalifikuje się ten przedmiot ubezpieczenia.
§ 35
1. W wariancie Standardowym w granicach sumy ubezpieczenia,
o której mowa w § 32 ust. 5, mają zastosowanie następujące limity
odpowiedzialności PZU:
1) z tytułu szkód w stałych elementach – w wysokości 70% sumy
ubezpieczenia;
2) z tytułu szkód w przedmiotach ze srebra, złota, platyny lub
palladu, monetach, biżuterii – w wysokości 40% sumy ubezpieczenia,
nie więcej jednak niż 50.000 zł;
3) z tytułu szkód w gotówce – w wysokości 10% sumy
ubezpieczenia, nie więcej jednak niż 10.000 zł;
4) z tytułu szkód w ruchomościach domowych lub stałych
elementach, znajdujących się w pomieszczeniu gospodarczym lub w
pomieszczeniu garażowym wchodzących w skład mieszkania lub
znajdujących się w budynku niemieszkalnym – w wysokości 20%
sumy ubezpieczenia;
5) z tytułu szkód w ruchomościach domowych powstałych w
następstwie rabunku poza miejscem ubezpieczenia stanowi kwota
odpowiadająca 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej jednak niż
10.000 zł.
2. Jeśli dany przedmiot ubezpieczenia kwalifikuje się do więcej niż
jednej grupy, spośród wymienionych w ust. 1, górną granicą
odpowiedzialności PZU jest najniższy limit spośród limitów, do
których kwalifikuje się ten przedmiot ubezpieczenia.
§ 36
1. Po wypłacie odszkodowania lub kosztów wymienionych w § 21
oraz w § 93 ust. 3 suma ubezpieczenia ruchomości domowych lub
stałych elementów ulega pomniejszeniu o wypłaconą kwotę.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, ubezpieczający za zgodą
PZU, może uzupełnić sumę ubezpieczenia opłacając dodatkową
składkę.
3. Za wypadki ubezpieczeniowe powstałe do dnia uzupełnienia sumy
ubezpieczenia PZU ponosi odpowiedzialność do wysokości sumy
ubezpieczenia pomniejszonej o wypłaconą kwotę, o której mowa w
ust. 1.

