WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NIERUCHOMO CI STANOWI CYCH ZABEZPIECZENIE
KREDYTÓW UDZIELONYCH PRZEZ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.

POSTANOWIENIA WST PNE
§1
Niniejsze „Warunki grupowego ubezpieczenia Nieruchomo ci stanowi cych zabezpieczenie
Kredytów udzielonych przez Deutsche Bank Polska S.A.” (dalej: WU) reguluj zasady udzielania
przez TU Europa S.A. ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia Nieruchomo ci od Po aru
i innych Zdarze losowych.
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DEFINICJE
§2
Poni sze okre lenia, pisane od wielkiej litery, w rozumieniu WU maj nast puj ce znaczenie:
1.
Deklaracja Ubezpieczeniowa – o wiadczenie woli Ubezpieczonego/-ych z one w formie
pisemnej lub ustnej za po rednictwem centrum obs ugi telefonicznej Deutsche Banku Polska S.A.
przy czym za dzie z enia o wiadczenia (dzie z enia Deklaracji Ubezpieczeniowej) przyjmuje
si dzie otrzymania przez Ubezpieczaj cego prawid owo wype nionej i podpisanej przez
Ubezpieczonego/-ych Deklaracji Ubezpieczeniowej;;
2.
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) lub przyjmuje
si wyst pienie deszczu nawalnego na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru Szkód
wiadcz cych jednoznacznie o dzia aniu deszczu nawalnego w najbli szej okolicy;
3.
Dom – trwale zwi zany z gruntem jednorodzinny budynek mieszkalny, a tak e wyodr bniona
cz
budynku w zabudowie szeregowej lub bli niaczej, cznie z wmurowanym gara em,
przynale nymi budowlami i budynkami gospodarczymi;
4.
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, jak równie eksplozj spowodowan gwa town reakcj
chemiczn niepowoduj
rozerwania jego cian;
5.
Grad – opad atmosferyczny sk adaj cy si z bry ek lodu;
6.
Huragan – wiatr (pr d powietrza) o pr dko ci nie mniejszej ni 24,5 m/s potwierdzonej przez
IMiGW, który wyrz dza Szkody masowe lub ustalony przez Ubezpieczyciela na podstawie stanu
faktycznego i rozmiaru szkód wiadcz cych wyra nie o jego dzia aniu w najbli szej okolicy;
7.
Implozja – uszkodzenie lampy pró niowej, zbiornika lub aparatu pró niowego dzia aniem ci nienia
zewn trznego lub podci nieniem;
8.
Katastrofa budowlana – samoistne, niezamierzone i gwa towne zniszczenie Nieruchomo ci
w budowie (przebudowie) lub jej cz ci, a tak e jej elementów konstrukcyjnych, wyko czeniowych,
instalacyjnych, izolacyjnych i jej Sta ych elementów wywo ane czynnikami naturalnymi ( ywio ami
naturalnymi). Katastrofa budowlana nie mo e by wywo ana b dem w sztuce budowlanej, wadami
konstrukcyjnymi, nieprawid owym monta em, zastosowaniem niew ciwych wyrobów lub
materia ów budowlanych, niespe nieniem obowi zków wynikaj cych z przepisów prawa,
w szczególno ci prawa budowlanego;
9.
Kredyt – kredyt/y i/lub po yczka, udzielony/e Kredytobiorcy/om zgodnie z regulacjami
Banku, którego/ych zabezpieczeniem ma by hipoteka na Nieruchomo ci;
10. Kredytobiorca – osoba fizyczna, która podpisa a z Bankiem Umow Kredytu. W
sytuacji, gdy do Umowy Kredytu przyst puje wi cej ni jeden Kredytobiorca, ka dy z
nich jest Wspó kredytobiorc ;
11. Lawina – gwa towne zsuni cie si lub stoczenie si mas niegu, lodu, ska lub kamieni
ze zboczy górskich;

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.

Lokal mieszkalny – samodzielny, wyodr bniony w budynku wielomieszkaniowym, lokal s
cy do
zaspakajania potrzeb mieszkaniowych, stanowi cy na mocy przepisów prawa odr bny przedmiot
asno ci lub spó dzielczego w asno ciowego prawa do lokalu;
Nieruchomo :
1)
Nieruchomo wybudowana:
na potrzeby WU poj cie obejmuj ce:
Nieruchomo ci o charakterze mieszkalnym albo mieszkalno-komercyjnym do u ytku
jej w ciciela (tj., gdy powierzchnia wykorzystywana do celów komercyjnych nie
przekracza 50% ca kowitej powierzchni Nieruchomo ci, przy czym, za cel komercyjny uznaje
si prowadzon przez osob fizyczn dzia alno
gospodarcz albo dzia alno
osoby
wykonuj cej tzw. wolny zawód w sektorze us ug):
a) Dom lub
b) Lokal mieszkalny,
w których ksi gach wieczystych hipoteka ma stanowi 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 ma stanowi lub stanowi zabezpieczenie sp aty udzielonego Kredytu;
2)
Nieruchomo w budowie (przebudowie) – Nieruchomo ci wymienione w pkt 1), b
ce
w trakcie budowy (przebudowy) w rozumieniu przepisów prawa budowlanego;
Ilekro mowa w WU o Nieruchomo ci (Nieruchomo ci o charakterze mieszkalnym, Nieruchomo ci
o charakterze mieszkalno-komercyjnym, Nieruchomo ci o charakterze niemieszkalnym), nale y
rozumie przez to poj cie zarówno Nieruchomo ci wybudowane, jak i Nieruchomo ci w budowie
(przebudowie), chyba e zapisy szczegó owe stanowi inaczej;
Obiekty ma ej architektury – inne pomieszczenia gospodarcze, które nie zosta y uznane za
Pomieszczenia gospodarcze, o których mowa w pkt 17, tzn.: ogrodzenia, bramy, altany, tarasy,
chodniki i studnie, po one na terenie tej samej Posesji, na której znajduje si ubezpieczony Dom;
Obsuni cie si ziemi – obsuni cie si ziemi wskutek jej ruchów na stokach, niespowodowane
dzia alno ci cz owieka;
Pomieszczenie gospodarcze – pomieszczenia o charakterze niemieszkalnym: pralnia, suszarnia,
komórka, gara , znajduj ce si na tej samej Posesji co ubezpieczany Dom lub b
ce jego
cz ci ;
Pomieszczenie przynale ne – pomieszczenia o charakterze niemieszkalnym przynale ne do
Lokalu mieszkalnego: pralnia, suszarnia, komórka, gara / miejsce postojowe, strych, znajduj ce
si w tym samym, co ubezpieczany Lokal mieszkalny w budynku wielomieszkaniowym, które mog
by u ytkowane wy cznie przez Ubezpieczonego i jego Osoby bliskie; w przypadku gara u/
miejsca postojowego nieznajduj cego si w tym samym co ubezpieczany Lokal mieszkalny
budynku wielomieszkaniowym, gara / miejsce postojowe musi znajdowa si w tej samej
miejscowo ci co ubezpieczany Lokal mieszkalny;
Posesja – dzia ka gruntu, na której znajduje si przedmiot ubezpieczenia; za jedn Posesj uwa a
si równie kilka s siaduj cych bezpo rednio ze sob dzia ek gruntu wykorzystywanych zgodnie
z przys uguj cym prawem przez Ubezpieczonego;
Po ar – dzia anie ognia, który rozszerzy si poza palenisko lub powsta bez paleniska
i rozprzestrzeni si samoistnie;
Powód – przej ciowe zjawisko hydrologiczne polegaj ce na wezbraniu wód rzecznych
lub morskich w ciekach wodnych, zbiornikach lub na morzu powoduj ce po
przekroczeniu przez wod stanu brzegowego zatopienie znacznych obszarów l du;
Przepi cie – nag y wzrost napi cia pr du w sieci elektrycznej; przepi cie jest obj te
ochron je li mienie zabezpieczone jest poprzez zainstalowanie ograniczników
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12.

23.

24.
25.

26.

27.
28.

29.

30.
31.
32.
33.
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22.

(odgromników i ochronników przeciwprzepi ciowych); niezale nie od powy szego z ochrony
ubezpieczeniowej pozostaj wy czone szkody spowodowane dzia aniem pr du elektrycznego
powsta e we wszelkiego rodzaju wk adkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach,
odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepi ciowych, czujnikach, arówkach, lampach;
Sp yw wód po zboczach – bezpo rednie dzia anie na przedmiot ubezpieczenia wody sp ywaj cej
po stokach lub zboczach na obszarach górskich albo falistych;
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, do których nale :
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 (np. gipsowo-kartonowe) i schody;
3)
okna i drzwi zewn trzne i wewn trzne ( cznie z oszkleniem i zamkni ciami);
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;
System sum sta ych – system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia mienia okre lona
jest przez Ubezpieczonego i odpowiada najwy szej ogólnej warto ci tego mienia;
Szkoda – utrata, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia 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 których skutki Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialno ;
Szkoda ca kowita – Szkoda polegaj ca na takim zniszczeniu ubezpieczonej Nieruchomo ci lub jej
Sta ych elementów, e naprawa jest technicznie niemo liwa lub naprawa jest ekonomicznie
nieuzasadniona, tzn. jej koszt jest równy b
wy szy od warto ci rzeczywistej ubezpieczonej
Nieruchomo ci lub jej Sta ych elementów, w dniu wyst pienia Szkody;
Ubezpieczaj cy – Deutsche Bank Polska S.A. z siedzib w Warszawie; Ubezpieczaj cy mo e by
zwany w WU tak e jako „Bank”;
Ubezpieczony – W ciciel lub Kredytobiorca, który posiada prawo do Nieruchomo ci
(Nieruchomo
stanowi jego w asno
/ wspó asno
lub przys uguje mu odpowiednio
asno ciowe spó dzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub prawo do domu jednorodzinnego
w spó dzielni mieszkaniowej), na której hipoteka stanowi lub ma stanowi zabezpieczenie
Umowy/ów Kredytu i który zosta obj ty ochron ubezpieczeniow na warunkach okre lonych
w WU;
Ubezpieczyciel - Towarzystwo Ubezpiecze Europa Spó ka Akcyjna z siedzib we Wroc awiu,
przy ul. Gwia dzistej 62; wpisana do Rejestru Przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego
prowadzonego przez S d Rejonowy dla Wroc awia-Fabrycznej, VI Wydzia Gospodarczy
Krajowego Rejestru S dowego, pod numerem KRS 0000002736, NIP 8951007276, kapita
zak adowy zarejestrowany i op acony w ca ci w wysoko ci 37 800 000 z ;
Uderzenie pioruna – dzia anie elektryczno ci atmosferycznej bezpo rednio na przedmiot
ubezpieczenia;
Uderzenie pojazdu – bezpo rednie uderzenie w przedmiot ubezpieczenia pojazdu drogowego lub
szynowego b
przewo onego przez nie adunku;
Umowa Kredytu – zawarta/e przez Kredytobiorc z Ubezpieczaj cym umowa/y o
Kredyt;
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
cy bezpo rednim nast pstwem zaistnienia innego Zdarzenia
losowego, za którego skutki Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialno ;

35.
36.

37.
38.

39.

40.
41.

1.
2.

1.

Upadek statku powietrznego – katastrofa b
przymusowe l dowanie samolotu silnikowego,
bezsilnikowego lub innego obiektu lataj cego, a tak e upadek ich cz ci lub przewo onego
adunku;
Warto
rynkowa – warto
porównywalnego przedmiotu ubezpieczenia na danym terenie
(obszar, miejscowo , dzielnica) odpowiadaj ca iloczynowi powierzchni i przeci tnej ceny 1 m2;
Warto
odtworzeniowa – warto
odpowiadaj ca kosztom, jakie nale y ponie
w celu
odbudowy / odtworzenia w miejscu ubezpieczenia uszkodzonego lub zniszczonego przedmiotu
ubezpieczenia do stanu sprzed powstania Szkody, z zachowaniem dotychczasowych wymiarów,
konstrukcji, rodzaju zastosowanych materia ów oraz nak adów zwi zanych z kosztami na prace
wyko czeniowe;
Warto rzeczywista – Warto odtworzeniowa pomniejszona o stopie zu ycia;
ciciel – osoba fizyczna nieb
ca Kredytobiorc , posiadaj ca prawo do Nieruchomo ci
(Nieruchomo
stanowi jego w asno
/ wspó asno
lub ma odpowiednio: w asno ciowe
spó dzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub prawo do domu jednorodzinnego w spó dzielni
mieszkaniowej), na której hipoteka stanowi lub ma stanowi zabezpieczenie Umowy Kredytu.
W sytuacji, gdy prawo do Nieruchomo ci przys uguje wi cej ni jednemu W cicielowi, ka dy
z nich jest Wspó
cicielem;
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, wodno-kanalizacyjnych 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 odkr conych kranów lub innych zaworów w czasowo
niezasilanych urz dzeniach wodoci gowych, wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych;
4)
przedostaniem si wody z pomieszczenia, którego Ubezpieczony nie zajmowa – zalanie
przez Osoby trzecie;
Zapadni cie si ziemi – obni enie si poziomu terenu z powodu zawalenia si naturalnych
pustych przestrzeni w gruncie, niespowodowanych dzia alno ci cz owieka;
Zdarzenie losowe – oznacza wyst pienie nast puj cych zdarze :
Po ar, Uderzenie pioruna, Przepi cie, Eksplozja, Implozja, Upadek statku powietrznego, Zalanie,
Huragan, Powód , Sp yw wód po zboczach, Grad, Obsuni cie si ziemi, Zapadni cie si ziemi,
Deszcz nawalny, Lawina, Upadek drzewa lub jego cz ci, Uderzenie pojazdu, Katastrofa
budowlana.
PROGRAM UBEZPIECZENIOWY
§3
Program ubezpieczeniowy obejmuje Ubezpieczenie Nieruchomo ci od Po aru i innych Zdarze
losowych.
W przypadku, gdy stron Umowy Kredytu jest wi cej ni jeden Kredytobiorca, Ubezpieczonymi
mog zosta wszyscy Wspó kredytobiorcy, a w przypadku, gdy zabezpieczenie jednej Umowy
Kredytu stanowi lub ma stanowi hipoteka na kilku Nieruchomo ciach, ka da z Nieruchomo ci
powinna zosta ubezpieczona odr bnie. W sytuacji, gdy prawo do ubezpieczanej Nieruchomo ci
przys uguje wi cej ni jednemu W cicielowi Nieruchomo ci, Ubezpieczonymi mog zosta
wszyscy Wspó
ciciele Nieruchomo ci.
OKRES UBEZPIECZENIA I OKRES ODPOWIEDZIALNO CI
§4
Okres ubezpieczenia (okres odpowiedzialno ci) ka dej ubezpieczonej na podstawie
WU Nieruchomo ci rozpoczyna si :
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34.

1)

w przypadku, gdy Ubezpieczony z y Deklaracj Ubezpieczeniow przed dniem, w którym
nast pi o uruchomienie Kredytu (pierwszej transzy) – z chwil uruchomienia Kredytu
(pierwszej transzy),
lub

2)

2.

3.

4.

5.

w przypadku, gdy Ubezpieczony z y Deklaracj Ubezpieczeniow w dniu, w którym
nast pi o uruchomienie Kredytu (pierwszej transzy) lub po dniu uruchomienia Kredytu
(pierwszej transzy) – w dniu z enia Deklaracji Ubezpieczeniowej
Okres ubezpieczenia (okres odpowiedzialno ci) trwa nieprzerwanie przez 12 miesi cy (przy czym
pierwszy miesi c rozpoczyna si zgodnie z niniejszym ust pem i trwa do ko ca miesi ca
kalendarzowego nast puj cego po miesi cu, w którym rozpocz si okres ubezpieczenia),
z zastrze eniem ust. 2,3,5 i § 5.
Okres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 automatycznie wznawiany jest na 12-sto
miesi czny okres ubezpieczenia, z zastrze eniem § 21 ust. 3. Ochrona w takim wypadku
rozpocznie si nast pnego dnia po zako czeniu bie cego okresu ubezpieczenia bez
konieczno ci ponownego sk adania Deklaracji Ubezpieczeniowej, na warunkach obowi zuj cych
ka dorazowo w dniu automatycznego wznowienia okresu ubezpieczenia, z zastrze eniem ust. 5
oraz § 5.
Okres ubezpieczenia, w trakcie którego nast pi o zako czenie Umowy Kredytu w wyniku :
1)

ca kowitej sp aty Kredytu,

2)

wcze niejszej sp aty Kredytu,

3)
wypowiedzenia Umowy Kredytu,
trwa do ostatniego dnia bie cego okresu ubezpieczenia bez mo liwo ci automatycznej
kontynuacji na kolejne okresy ubezpieczenia, z zastrze eniem ust. 5 oraz § 5.
Okres odpowiedzialno ci (ochrona ubezpieczeniowa) Ubezpieczyciela w stosunku do danej
Nieruchomo ci rozpoczyna si wraz z rozpocz ciem okresu ubezpieczenia, i trwa do ko ca okresu
ubezpieczenia, z zastrze eniem ust. 5, lub § 21 ust. 3.
Okres ubezpieczenia i odpowiedzialno ci ko czy si :

6.

1.

2.

z chwil wyczerpania sumy ubezpieczenia lub z chwil ustania ryzyka wskutek wyp aty
odszkodowania za Szkod ca kowit ,
2)
z up ywem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, z zastrze eniem ust. 2,
3)
z ostatnim dniem miesi ca kalendarzowego, w którym Ubezpieczony z
o wiadczenie
woli o rezygnacji, zgodnie z § 5,
4)
z up ywem dnia z enia pisemnej rezygnacji przez Ubezpieczaj cego z ubezpieczenia
danej Nieruchomo ci na skutek decyzji organów administracyjnych lub nadzorczych
w zakresie uniemo liwiaj cym kontynuacj ubezpieczenia,
5)
z dniem zbycia Nieruchomo ci b
cej przedmiotem ubezpieczenia,
w zale no ci od tego, co nast pi pierwsze.
W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 5), Ubezpieczony sk ada pisemne o wiadczenie
o zbyciu Nieruchomo ci, wraz z dat jej zbycia, b
podstaw do obliczenia zwrotu sk adki za
niewykorzystany okres odpowiedzialno ci, zgodnie z § 5 ust. 4.
REZYGNACJA Z UBEZPIECZENIA
§5
Ubezpieczony przyst puj cy do ubezpieczenia w ramach Umowy grupowego
ubezpieczenia
Nieruchomo ci
stanowi cych
zabezpieczenie
Kredytów
udzielonych przez Deutsche Bank Polska S.A., w ka dym czasie ma prawo z enia
pisemnego o wiadczenia woli o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej.
O wiadczenie woli o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej, o którym mowa w ust. 1,
Ubezpieczony sk ada bezpo rednio Ubezpieczaj cemu, który zobowi zany jest do
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1)

poinformowania Ubezpieczyciela o tym fakcie.. O wiadczenie woli o rezygnacji z ochrony
ubezpieczeniowej Ubezpieczony mo e z
bezpo rednio Ubezpieczycielowi.
3.

4.

Rezygnacja z ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1-2, jest skuteczna z ostatnim dniem miesi ca
kalendarzowego, w którym Ubezpieczony z
o wiadczenie woli o rezygnacji z ochrony
ubezpieczeniowej.
Za niewykorzystany okres ochrony Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczaj cemu cz
op aconej
sk adki ubezpieczeniowej, a Ubezpieczaj cy zwraca nale
Ubezpieczonemu cz
sk adki
zgodnie ze wzorem:

zwrot S

k
n

S – sk adka brutto za dan Nieruchomo za okres odpowiedzialno ci, w którym nast pi o ustanie
ochrony
k – liczba niewykorzystanych dni okresu odpowiedzialno ci, za które zosta a pobrana sk adka;
n – liczba dni okresu odpowiedzialno ci, w którym nast pi o ustanie ochrony ubezpieczeniowej i za
który pobrana zosta a sk adka.

2.

3.

1.

ZAKRES UBEZPIECZENIA
§7
Zakres ubezpieczenia Nieruchomo ci wybudowanych 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)
Przepi cie,
4)
Eksplozj ,
5)
Implozj ,
6)
Upadek statku powietrznego,
7)
Zalanie,
8)
Huragan,
9)
Powód ,
10) Sp yw wód po zboczach,
11) Grad,
12) Obsuni cie si ziemi,
13) Zapadni cie si ziemi,
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1.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
§6
Przedmiotem ubezpieczenia Nieruchomo ci od Po aru i innych Zdarze losowych mog by
Nieruchomo ci o charakterze mieszkalnym lub mieszkalno-komercyjnym wraz z ich Sta ymi
elementami, w których ksi gach wieczystych hipoteka stanowi lub ma stanowi zabezpieczenie
udzielonych Kredytów.
W przypadku ubezpieczenia Nieruchomo ci o charakterze mieszkalnym lub mieszkalnokomercyjnym, przedmiotem ubezpieczenia od Po aru i innych Zdarze losowych s równie
Nieruchomo ci o charakterze niemieszkalnym wraz z ich Sta ymi elementami, na których wraz
ubezpieczan Nieruchomo ci mieszkaln lub mieszkalno-komercyjn ustanowienie hipoteki
stanowi ma lub stanowi docelowe zabezpieczenie sp aty udzielonego Kredytu.
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest przez Ubezpieczyciela na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.

2.

3.

14) Lawin ,
15) Upadek drzewa lub jego cz ci,
16) Uderzenie pojazdu,
17) Deszcz nawalny.
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) Katastrof budowlan
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 § 14 ust. 2.

1.

2.
3.
4.
5.

CZENIA ODPOWIEDZIALNO CI
§8
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)
wskutek b dów projektowych, wad materia owych, konstrukcyjnych, z ego wykonania lub
dów w produkcji, w tym wad ukrytych,
4)
niezamieszka ym przez okres powy ej 120 dni, chyba e Ubezpieczyciel, po otrzymaniu
o tym informacji, potwierdzi pisemnie istnienie ochrony ubezpieczeniowej; wy czenie nie
dotyczy Nieruchomo ci w budowie (przebudowie),
5)
skonfiskowanym, zaj tym lub zarekwirowanym przez uprawnione podmioty,
6)
podlegaj cym ubezpieczeniu obowi zkowemu na podstawie odr bnych przepisów,
7)
spowodowanych przez po ar powsta y z paleniska w przypadku braku wa nego przegl du
kominiarskiego.
Ubezpieczenie nie obejmuje Nieruchomo ci o konstrukcji palnej.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialno ci w przypadku przekazania przez Ubezpieczonego
fa szywych dokumentów lub stwierdzaj cych nieprawd .
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialno ci, je eli Bank nie uzyska indywidualnej
zgody na ubezpieczenie, je li taka zgoda by a wymagana.
Ubezpieczenie nie obejmuje Nieruchomo ci, w których sk adowane, magazynowane
lub produkowane s materia y niebezpieczne po arowo, za które uwa a si ciecze i
materia y sta e, które ze wzgl du na swoje w ciwo ci fizykochemiczne stwarzaj
zagro enie wybuchem lub szybkim rozwojem po aru.
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WY

6.

Ubezpieczenie nie obejmuje Nieruchomo ci przeznaczonych na kluby nocne, dyskoteki, agencje,
biura towarzyskie, zwi zane z dzia alno ci górnicz oraz prowadzeniem ferm drobiu i innych
ywych zwierz t.

§9
Ubezpieczyciel nie odpowiada za Szkody wyrz dzone umy lnie lub w wyniku ra cego niedbalstwa
Ubezpieczonego lub wyrz dzonych umy lnie przez osoby, z którymi Ubezpieczony pozostaje we
wspólnym gospodarstwie domowym, 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
z wyj tkiem sytuacji, gdy spo ycie tych
rodków nast pi o w celach medycznych i po zaleceniu lekarza, chyba e nie mia o to wp ywu na
powstanie Szkody.
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§ 10
Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wy czone s tak e Szkody powsta e wskutek:
1)
dzia
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 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
wodno-kanalizacyjnych,
wodoci gowych
i technologicznych, pocenia si rur, tworzenia si grzyba, przemarzania,
6)
przesi kania wód gruntowych i opadowych,
7)
dzia ania pr du elektrycznego nieposiadaj cego znamion 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 do
obowi zków Ubezpieczonego, a Ubezpieczony przy zachowaniu zwyk ej staranno ci
powinien by wiedzie o powsta ych nieszczelno ciach lub je eli wiedz c o istniej cych
zaniedbaniach w tym zakresie, nie wyst powa pisemnie do w ciciela lub administratora
budynku z daniem ich usuni cia,
9)
eksplozji wywo anej przez Ubezpieczonego w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych lub
innych,
10) spowodowane naporem niegu lub lodu, gradem lub deszczem nawalnym, je eli do
powstania szkody dosz o na skutek z ego stanu technicznego dachu lub innych elementów
budynku lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych;
z wy czeniem szkód w mieniu znajduj cym si w pomieszczeniach najmowanych, je eli do
obowi zków Ubezpieczonego nie nale o dbanie o stan techniczny lub je eli Ubezpieczony
przed dniem powstania szkody nie wiedzia o istniej cych zaniedbaniach w tym zakresie
albo te o nich wiedzia i wzywa wynajmuj cego do ich usuni cia,
11) powsta e podczas prowadzenia prób ci nieniowych instalacji tryskaczowej,
12) 12) wynikaj ce z naturalnego zu ycia, pogarszania si jako ci lub starzenia si
ubezpieczonego mienia w zwi zku z jego normaln eksploatacj .
§ 11

Odszkodowanie nie przys uguje w ca ci lub w cz ci, a w przypadku jego wyp aty podlega zwrotowi,
je eli:
1)
zg oszone roszczenie oparte zosta o na dokumentach po wiadczaj cych nieprawd b
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 Ubezpieczycielu,
3)
u yto fa szywych rodków lub zabiegów w celu uzyskania odszkodowania.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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1.

SUMA UBEZPIECZENIA I LIMITY ODPOWIEDZIALNO CI UBEZPIECZYCIELA
§ 12
Suma ubezpieczenia Nieruchomo ci wraz z ich Sta ymi elementami okre lana jest w Systemie sum
sta ych i nie mo e przekroczy kwoty 3 000 000 z (s ownie: trzy miliony z otych).
Suma ubezpieczenia Nieruchomo ci wraz z ich Sta ymi elementami ustalana jest na dzie z enia
Deklaracji Ubezpieczeniowej 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,
2)
Warto ci odtworzeniowej - w odniesieniu do Domów z ich Sta ymi elementami
i Pomieszczeniami gospodarczymi z ich Sta ymi elementami oraz Obiektami ma ej
architektury.
Suma ubezpieczenia w stosunku do danej Nieruchomo ci w budowie (przebudowie) powinna
odpowiada docelowej warto ci tej Nieruchomo ci 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.
W przypadku, gdy docelowe zabezpieczenie udzielonego Kredytu stanowi jedna Nieruchomo
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.
W przypadku, gdy docelowe zabezpieczenie udzielonego Kredytu stanowi wi cej ni jedna
Nieruchomo , suma ubezpieczenia ustalana jest osobno dla ka dej z tych Nieruchomo ci.
Postanowienia ust. 4 stosuje si odpowiednio.
W ka dym momencie istniej cego okresu ubezpieczenia, Ubezpieczony mo e dokona
zwi kszenia ustalonej sumy ubezpieczenia, np. wskutek zmiany warto ci ubezpieczonej
Nieruchomo ci. Korekt wnosi si pisemnie za po rednictwem Ubezpieczaj cego na formularzu
„Wniosek o zwi kszenie sumy ubezpieczenia” dost pnym u Ubezpieczaj cego.
Zmiana sumy ubezpieczenia zgodnie z ust. 6, jest skuteczna:
1)
od dnia nast puj cego po dniu, w którym Ubezpieczony z
wype niony formularz
„Wniosku o zwi kszenie sumy ubezpieczenia”,
i ustalana jest w Systemie Sum sta ych.
Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do wnioskowania do Banku o dodatkowe informacje/
dokumenty dotycz ce Nieruchomo ci i b
ce w posiadaniu Banku.

1.

2.

3.

1.
2.

Konsekwencje b dnego ustalenia sumy ubezpieczenia
§ 13
Je eli w dniu powstania Szkody warto ubezpieczonej Nieruchomo ci jest ni sza od ustalonej
zgodnie z WU sum
ubezpieczenia (nadubezpieczenie), to Ubezpieczyciel ponosi
odpowiedzialno tylko do wysoko ci poniesionej Szkody.
Je eli w dniu powstania Szkody warto Nieruchomo ci ustalona zgodnie z WU przekracza co
najmniej o 25% ustalon sum ubezpieczenia (niedoubezpieczenie), to Ubezpieczyciel ponosi
odpowiedzialno za zaistnia e Szkody i koszty w takiej proporcji, w jakiej pozostaje ta suma
ubezpieczenia do warto ci Nieruchomo ci ustalonej zgodnie z WU– zasada proporcjonalnej
wyp aty odszkodowania.
Ubezpieczyciel nie b dzie dokonywa weryfikacji ustalonej sumy ubezpieczenia w przypadku
Szkód drobnych, za które uznawane s takie, których warto
nie przekracza 5% sumy
ubezpieczenia.
§ 14
Suma ubezpieczenia stanowi górn granic odpowiedzialno ci Ubezpieczyciela za wszystkie
Szkody i koszty wynik e ze Zdarze losowych obj tych zakresem ubezpieczenia.
W ramach ustalonej sumy ubezpieczenia Ubezpieczyciel 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 ciwe, chocia okaza yby si nieskuteczne,
2)
zwi zane z ratowaniem ubezpieczonego mienia,
3)
zwi zane z usuni ciem pozosta ci po Szkodzie.

§ 15
Ka dorazowa wyp ata odszkodowania powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia o kwot wyp aconego
odszkodowania, a do chwili ca kowitego jej wyczerpania.

2.

3.

4.
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1.

OBOWI ZKI I UPRAWNIENIA UBEZPIECZONEGO
§ 16
Ubezpieczony przed obj ciem przez Ubezpieczyciela Nieruchomo ci ochron ubezpieczeniow
zobowi zany jest udzieli odpowiedzi na pytania zamieszczone w Deklaracji Ubezpieczeniowej lub
skierowane do niego pisemnie, za po rednictwem Banku 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
120 dni.
Ubezpieczyciel 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
tpliwo ci przyjmuje si , e zdarzenie przewidziane w WU i jego nast pstwa s skutkiem
okoliczno ci, o których mowa w ust. 1.
Ubezpieczony zobowi zany jest w ciwie zabezpieczy przedmiot ubezpieczenia, przestrzega
przepisów prewencyjnych, w tym o ochronie przeciwpo arowej, o konserwacji i eksploatacji
urz dze b
cych pod jego dozorem oraz zobowi zany jest dba o konserwacj
przewodów i urz dze wodoci gowych, wodno-kanalizacyjnych i technologicznych.
W przypadku przeniesienia prawa w asno ci ubezpieczonej Nieruchomo ci,
Ubezpieczony zobowi zany jest do poinformowania Ubezpieczaj cego o tym fakcie w
terminie 7 dni od daty jego przeniesienia.

2.

3.

1.

2.

CZYNNO CI PODEJMOWANE PRZEZ UBEZPIECZYCIELA
§ 18
Po otrzymaniu zawiadomienia o zaj ciu Szkody obj tej ochron ubezpieczeniow , 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
z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na 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.
Odszkodowanie wyp acane jest w ci gu 30 dni od daty otrzymania przez
Ubezpieczyciela zawiadomienia o Szkodzie.
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POST POWANIE UBEZPIECZONEGO W RAZIE POWSTANIA SZKODY
§ 17
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 – najpó niej w terminie 5 dni od daty powstania Szkody lub uzyskania o niej
informacji – zawiadomienia Ubezpieczyciela o zdarzeniu, a oprócz tego do przedstawienia
wszystkich niezb dnych dokumentów dotycz cych okoliczno ci i rozmiaru Szkody;
zawiadomienie o zaj ciu zdarzenia Ubezpieczony mo e z
:
a) pisemnie
;z zastosowaniem
formularza
„Zg oszenie
Szkody”,
dost pnego
u Ubezpieczaj cego, lub te w innej formie pisemnej, przy czym za dzie zawiadomienia,
o którym mowa powy ej, uznaje si dzie otrzymania przez Ubezpieczyciela tego
zawiadomienia,
b) elektronicznie za po rednictwem strony internetowej www.tueuropa.pl - zak adka
Centrum Obs ugi Klienta, przy czym za dzie zawiadomienia, o którym mowa powy ej,
uznaje si dzie zg oszenia Szkody,
3)
niezmieniania bez zgody Ubezpieczyciela 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; Ubezpieczyciel nie mo e powo ywa si na ten
zakaz, je eli nie rozpocz czynno ci likwidacyjnych w ci gu 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o powstaniu Szkody.
W przypadku naruszenia przez Ubezpieczonego, umy lnie lub wskutek ra cego niedbalstwa,
postanowie ust. 1 pkt 1), Ubezpieczyciel 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), Ubezpieczyciel mo e odpowiednio zmniejszy odszkodowanie, je eli
naruszenie przyczyni o si do zwi kszenia Szkody lub uniemo liwi o Ubezpieczycielowi ustalenie
okoliczno ci i skutków zdarzenia.
W razie zaj cia Zdarzenia losowego Ubezpieczony powinien:
1)
udzieli wyja nie , dostarczy dost pne posiadane przez siebie dowody potrzebne do
ustalenia okoliczno ci powstania i rozmiaru Szkody oraz umo liwienia przeprowadzenia
post powania wyja niaj cego,
2)
niezw ocznie zawiadomi Policj o ka dej Szkodzie, która mog a powsta w zwi zku
z pope nionym przest pstwem; w przypadku wszcz cia post powania karnego – dostarczy
Ubezpieczycielowi postanowienie o jego umorzeniu b
odpis prawomocnego wyroku
niezw ocznie po ich otrzymaniu,
3)
umo liwi
Ubezpieczycielowi dochodzenie roszcze
odszkodowawczych od osób
odpowiedzialnych za Szkod .

4.

5.

6.

7.

Gdyby wyja nienie w terminie wskazanym w ust. 2 okoliczno ci koniecznych do ustalenia
odpowiedzialno ci Ubezpieczyciela albo wysoko ci odszkodowania okaza o si niemo liwe,
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.
Je eli w terminach okre lonych w WU Ubezpieczyciel nie wyp aci odszkodowania, zawiadamia
pisemnie osob zg aszaj
roszczenie o przyczynach niemo no ci zaspokojenia jej roszcze
w ca ci lub w cz ci, a tak e wyp aca bezsporn cz
odszkodowania.
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
z roszczeniem, wskazuj c na okoliczno ci oraz na podstaw prawn uzasadniaj
ca kowit lub
cz ciow odmow wyp aty odszkodowania.
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 nale ne jest Ubezpieczonemu, a wyp acane:
1)

2)
8.

9.

10.

1.

je eli nie dosz o do wyga ni cia zobowi zania z tytu u Umowy Kredytu - Ubezpieczaj cemu
zgodnie z dyspozycj wskazan w Deklaracji Ubezpieczeniowej. W przypadku, gdy
odszkodowanie przekracza warto
zad enia Kredytobiorcy, wynikaj cego z Umowy
Kredytu, Ubezpieczaj cy zobowi zany jest do przekazania powsta ej w wyniku otrzymania
odszkodowania nadwy ki Ubezpieczonemu;
je eli dosz o do wyga ni cia zobowi zania z tytu u Umowy Kredytu – Ubezpieczonemu.

W wypadku zaj cia zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczyciel zwróci si do Ubezpieczaj cego
o wskazanie numeru bankowego rachunku, którego posiadaczem jest Ubezpieczony, celem
dokonania wyp aty ca ci lub cz ci odszkodowania. Je eli odszkodowanie wyp acone jest
Ubezpieczaj cemu, to zaliczane jest na poczet sp aty zad enia Kredytobiorcy wynikaj cego
z Umowy Kredytu. Kwota odszkodowania przewy szaj ca kwot zad enia przekazywana jest
Ubezpieczonemu przez Ubezpieczaj cego.
W sytuacji, gdy dosz o do wyga ni cia zobowi zania z tytu u Umowy Kredytu, którego
zabezpieczenie stanowi lub ma stanowi hipoteka wpisana do ksi gi wieczystej ubezpieczonej
Nieruchomo ci, Ubezpieczaj cy w terminie 14 dni od otrzymania od Ubezpieczyciela informacji
o przyj ciu zawiadomienia o zaj ciu zdarzenia obj tego ochron ubezpieczeniow , zgodnie z ust.
1, zobowi zany jest pisemnie powiadomi Ubezpieczyciela o wyga ni ciu zobowi zania z Umowy
Kredytu.
Ubezpieczaj cy i Ubezpieczony mog ustali inne ni okre lone w ust. 7 zasady wyp aty
odszkodowania, o których Ubezpieczaj cy jest zobowi zany pisemnie poinformowa
Ubezpieczyciela.
OBLICZANIE WYSOKO CI ODSZKODOWANIA
§ 19
Z zastrze eniem § 12, odszkodowanie ustala si , przyjmuj c za podstaw ceny z dnia jego
ustalenia:
1)
w odniesieniu do Lokali mieszkalnych i Pomieszcze przynale nych – Warto rynkow ,
2)
w odniesieniu do Domów, Pomieszcze gospodarczych i Obiektów ma ej
architektury – Warto odtworzeniow , z zastrze eniem e je eli stopie zu ycia
przedmiotu ubezpieczenia przekracza 50%, to rozmiar Szkody ustala si wed ug
Warto ci rzeczywistej,
3)
w Sta ych elementach Nieruchomo ci, o których mowa w pkt. 1 i 2 powy ej,
niezb dne nak ady pieni ne na napraw / wymian elementów uszkodzonych
wskutek
wyst pienia
zdarzenia
obj tego
zakresem
ubezpieczenia
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3.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

ROSZCZENIA REGRESOWE
§ 20
Z dniem wyp aty odszkodowania na Ubezpieczyciela przechodzi, z mocy prawa, roszczenie wobec
osoby odpowiedzialnej za Szkod do wysoko ci wyp aconego odszkodowania. Nie przechodz na
Ubezpieczyciela roszczenia Ubezpieczonego wobec osób, z którymi pozostaje on we wspólnym
gospodarstwie domowym, chyba e osoby te wyrz dzi y Szkod umy lnie.
Ubezpieczony obowi zany jest udzieli Ubezpieczycielowi wszelkiej pomocy przy dochodzeniu
roszcze regresowych, w tym dostarczy odpowiednie dokumenty i udzieli niezb dnych
informacji.
Je eli wyp acone przez Ubezpieczyciela odszkodowanie pokry o tylko cz
Szkody,
Ubezpieczonemu przys uguje co do pozosta ej cz ci pierwsze stwo zaspokojenia roszcze przed
roszczeniami regresowymi Ubezpieczyciela.
Je eli Ubezpieczony bez zgody Ubezpieczyciela zrzek si roszczenia wobec osoby
odpowiedzialnej za Szkod lub je ograniczy , Ubezpieczyciel odmówi wyp aty
odszkodowania lub je odpowiednio zmniejszy. Je eli fakt zrzeczenia si lub
ograniczenia roszcze zostanie ujawniony po wyp acie odszkodowania, Ubezpieczyciel
upowa niony jest do za dania zwrotu ca ci lub cz ci wyp aconego odszkodowania.
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2.

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 § 12 ust.3.
Gdy Szkoda nie b dzie naprawiana lub na wniosek Ubezpieczonego lub gdy Ubezpieczony nie
przed y dowodów kosztów poniesionych na naprawienie Szkody, to odszkodowanie ustala si
wed ug kalkulacji sporz dzonej przez Ubezpieczyciela.
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 ci po Szkodzie, usuwanie zanieczyszcze
gleby, wody, powietrza oraz rekultywacj gruntów,
4)
kosztów poniesionych na wszelkiego rodzaju publiczno-prawne obci enia.
Z zastrze eniem § 12 ust. 2, 4 i 5,odszkodowanie w przypadku Nieruchomo ci wybudowanych
wyp aca si do kwoty odpowiadaj cej:
1)
50% sumy ubezpieczenia Nieruchomo ci o charakterze mieszkalnym lub mieszkalnokomercyjnym 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).
Z zastrze eniem § 12 ust. 3, 4 i 5, odszkodowanie w przypadku Nieruchomo ci w budowie
(przebudowie) wyp aca si do kwoty odpowiadaj cej:
1)
50% sumy ubezpieczenia Nieruchomo ci o charakterze mieszkalnym lub mieszkalnokomercyjnym 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).
Od ustalonego rozmiaru Szkody odlicza si warto pozosta ci, które mog by przeznaczone do
dalszego u ytku, przeróbki lub sprzeda y. Pozosta ci po Szkodzie pozostaj w asno ci
Ubezpieczonego.

1.
2.

3.

SK ADKA
§ 21
Do zap aty sk adki zobowi zany jest Ubezpieczaj cy.
Ubezpieczyciel i Ubezpieczaj cy dopuszczaj
mo liwo
sfinansowania sk adki przez
Ubezpieczonego. Ubezpieczony w takim wypadku sk ada O wiadczenie woli o zgodzie na
finansowanie sk adki w Deklaracji Ubezpieczeniowej.
W przypadku gdy Ubezpieczony z y O wiadczenie, o którym mowa w ust. 2 i nie zapewni
rodków na sfinansowanie sk adki, ochrona ubezpieczeniowa wygasa.

POSTANOWIENIA KO COWE
§ 22
Wszelkie zawiadomienia i o wiadczenia kierowane przez podmioty stosunku ubezpieczenia powsta ego
na podstawie WU, powinny by sk adane na pi mie.

2.
3.

4.

W sprawach nieuregulowanych
obowi zuj cego prawa polskiego.

niniejszymi

§ 24
WU maj

zastosowanie

przepisy

powszechnie
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§ 23
Powództwo o roszczenia wynikaj ce ze stosunku ubezpieczenia mo na wytoczy przed s dem
ciwym wed ug przepisów o w ciwo ci ogólnej b
przed s dem w ciwym dla siedziby
Ubezpieczaj cego lub miejsca zamieszkania Ubezpieczonego.
Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Ubezpieczaj cy, Ubezpieczony maj prawo do sk adania reklamacji do Ubezpieczyciela:
1)
pisemnie, na adres: ul. Gwia dzista 62, 53-413 Wroc aw lub faksem na numer 71/36 92 707,
2)
w formie elektronicznej, wniesionej mailowo lub za pomoc
narz dzia komunikacji
udost pnionego przez Ubezpieczyciela (np. umieszczonego na stronie www.tueuropa.pl),
3)
osobi cie lub przez pe nomocnika.
Reklamacje rozpatrywane s przez Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od dnia ich wp ywu.
Odpowied na reklamacj zostanie przekazana w formie wskazanej przez zg aszaj cego
reklamacj . W przypadku braku mo liwo ci rozpatrzenia reklamacji w powy szym terminie,
zg aszaj cy reklamacj
zostanie poinformowany o przyczynie opó nienia oraz o spodziewanej
dacie uzyskania odpowiedzi. czny czas rozpatrzenia reklamacji nie mo e przekracza 90 dni od
daty wp ywu reklamacji.
Ubezpieczony ma prawo do zwrócenia si o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników
Konsumenta oraz do Rzecznika Ubezpieczonych.

