
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób 
fizycznych w życiu prywatnym, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do 
umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi zwany-
mi dalej Ubezpieczającymi, a InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka 
Akcyjna Vienna Insurance Group, zwanym dalej Ubezpieczycielem.   

2. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć także na cudzy rachunek, z tym, że 
Ubezpieczony imiennie wskazany jest w umowie (polisie). Zarzuty mają-
ce wpływ na odpowiedzialność Ubezpieczyciela może on podnieść także 
przeciwko Ubezpieczonemu. 

3. Do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone, za zgodą stron, posta-
nowienia dodatkowe lub odmienne, z tym ,że różnice między niniejszymi 
OWU, a treścią umowy Ubezpieczyciel przedstawi Ubezpieczającemu na 
piśmie przed zawarciem umowy. 

4. Wszystkie postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w ni-
niejszych OWU muszą być, pod rygorem ich nieważności, sporządzone na 
piśmie w formie aneksu lub załącznika do umowy ubezpieczenia. 

5. Wszystkie zmiany umowy ubezpieczenia muszą być, pod rygorem ich nieważ-
ności, sporządzone na piśmie w formie aneksu do umowy ubezpieczenia.  

6. Do umowy ubezpieczenia mają zastosowanie obowiązujące przepisy pra-
wa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. 
Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) i Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. 
z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.).

DEFINICJE
§ 2

W rozumieniu niniejszych OWU przez poniższe określenia, użyte w OWU 
lub wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, polisie, innym dokumencie 
potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, a także innych pismach i 
oświadczeniach składanych w związku z umową ubezpieczenia, uważa się:
1. Franszyza redukcyjna - ustalona w umowie ubezpieczenia wartość wy-

rażona procentowo lub kwotowo, pomniejszająca łączne odszkodowanie 
za wszystkie szkody wynikłe z jednego wypadku ubezpieczeniowego. W 
przypadku szkód, których wielkość nie przekracza wartości franszyzy reduk-
cyjnej, Ubezpieczyciel jest wolny od obowiązku wypłaty odszkodowania. 
Nie ma zastosowania w szkodach osobowych. 

2. Osoba bliska - małżonek, konkubina, konkubent, dzieci, rodzice, rodzeń-
stwo, dziadkowie, wnuki, teściowie, zięciowie, synowe, ojczym, macocha, 
pasierbowie, przysposabiający, przysposobiony, opiekunowie posiadający 
tytuł prawny, osoby pozostające pod opieką. 

3. Poszkodowany - każda osoba trzecia nie będąca stroną umowy ubezpie-
czenia, względem której odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi 
Ubezpieczający/ Ubezpieczony. 

4. Sporty ekstremalne lub niebezpieczne - alpinizm, paralotniarstwo, szy-
bownictwo oraz pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych, rafting 
lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, nurkowanie przy 
użyciu aparatu tlenowego, skoki bungee, speleologia, bobsleje, wszelkie 
odmiany skoków spadochronowych, sporty motorowe. 

5. Suma gwarancyjna - ustalana w porozumieniu z Ubezpieczającym, górna 
granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela za wszystkie szkody powstałe z 
wypadków zaistniałych w okresie ubezpieczenia. 

6. Szkoda osobowa - szkoda będąca następstwem wypadku powstałego w 
okresie ubezpieczenia, polegająca na uszkodzeniu ciała, wywołaniu roz-
stroju zdrowia lub spowodowaniu śmierci. 

7. Szkoda rzeczowa - szkoda będąca następstwem wypadku powstałego w 
okresie ubezpieczenia, polegająca na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie 
rzeczy. 

8. Szkoda seryjna: 
a) wszystkie szkody, które powstały z tej samej przyczyny niezależnie od 

chwili wystąpienia, a które traktuje się jako jedną szkodę; za chwilę jej 
wystąpienia przyjmuje się chwilę powstania pierwszej z nich,

b) ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody z serii pod wa-
runkiem, iż wypadek ubezpieczeniowy je powodujący miał miejsce w 
trakcie okresu ubezpieczenia. 

9. Ubezpieczający - osoba fizyczna, zawierająca umowę ubezpieczenia i zo-
bowiązana do opłacenia składki ubezpieczeniowej. 

10. Ubezpieczony - osoba fizyczna, na rzecz której Ubezpieczający zawarł 
umowę ubezpieczenia. 

11. Uprawniony - osoba imiennie upoważniona przez Poszkodowanego do 

otrzymania odszkodowania. W przypadku nie wyznaczenia osoby upraw-
nionej, w razie śmierci Poszkodowanego, za osobę uprawnioną uważa się 
członków rodziny Poszkodowanego, według następującej kolejności: mał-
żonek, dzieci, rodzice i pozostali spadkobiercy ustawowi. 

12. Wyczynowe uprawianie sportu - forma działalności człowieka, podejmo-
wana dobrowolnie polegająca na:
a) uprawianiu dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubów sporto-

wych poprzez regularne uczestniczenie w treningach, zawodach spor-
towych, obozach kondycyjnych i szkoleniowych, jak również uprawianie 
dyscyplin sportowych w celach zarobkowych, za wyjątkiem uprawiania 
sportu przez dzieci i młodzież do lat 18 zrzeszonych w ramach szkol-
nych klubów sportowych,

b) uczestniczeniu w wyprawach lub ekspedycjach do miejsc charakteryzują-
cych się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi. 

13. Wypadek ubezpieczeniowy - zdarzenie zaistniałe w okresie ubezpiecze-
nia, będące bezpośrednią przyczyną powstania szkody, rodzące odpowie-
dzialność cywilną Ubezpieczonego i pozostające w związku z czynnościa-
mi życia prywatnego. 

PRZEDMIOT I ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
§ 3

1. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy w myśl przepisów 
prawa Ubezpieczający/ Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia 
szkody osobowej lub rzeczowej w następstwie wypadków ubezpieczenio-
wych, zaistniałych w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem 
przez niego czynności życia prywatnego.

2.  Zakresem ubezpieczenia objęta jest odpowiedzialność cywilna wynikająca 
z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa).  

3. Pod pojęciem czynności życia prywatnego rozumie się w szczególności 
czynności związane z:
1) opieką nad małoletnimi dziećmi lub osobami upośledzonymi umysło-

wo będącymi osobami bliskimi Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego i 
zamieszkałymi z nim, 

2) posiadaniem przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego zwierząt do-
mowych i pasiek, z wyjątkiem zwierząt i pasiek utrzymywanych w ce-
lach handlowych lub hodowlanych, 

3) posiadaniem lub użytkowaniem lokalu mieszkalnego, domu jednoro-
dzinnego, garażu lub innego budynku określonego w umowie ubez-
pieczenia (polisie), w tym – szkody powstałe w związku z eksploatacją 
urządzeń i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego 
ogrzewania, 

4) posiadaniem lub użytkowaniem ruchomości domowych i urządzeń go-
spodarstwa domowego, 

5) posiadaniem lub użytkowaniem rowerów, wózków inwalidzkich bez 
napędu mechanicznego oraz sprzętu pływającego na własny użytek 
(tj. użytkowaniem łodzi wiosłowych, wiosłowych łodzi regatowych, ka-
jaków wodnych, rowerów wodnych, desek surfingowych, pontonów, 
skuterów wodnych oraz jachtów żaglowych, motorowych na które nie 
są konieczne uprawnienia).

4. Ubezpieczeniem objęte są również szkody wyrządzone przez Ubezpiecza-
jącego/ Ubezpieczonego w związku z użytkowaniem pomieszczeń (np. w 
hotelach, pensjonatach, zajazdach, gospodarstwach agroturystycznych) 
podczas wyjazdów turystycznych lub rekreacyjnych, trwających nie dłużej 
niż 14 dni.

5. W powyższym zakresie, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczenio-
wą odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego oraz:
1) osób bliskich Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, stale z nim zamiesz-

kujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, 
2) pomocy domowej lub opiekunki do dzieci zatrudnionych przez Ubez-

pieczającego/ Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowę 
zlecenia lub innej umowy cywilno – prawnej, jeżeli szkoda powstała w 
związku z wykonywaniem czynności mieszczących się w zakresie obo-
wiązków wchodzących w zakres podpisanej umowy.

6. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela obejmuje szkody wyrządzone na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że umówiono się inaczej.

WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA
§ 4

1. Umowa ubezpieczenia nie obejmuje i w związku z tym Ubezpieczyciel nie 
odpowiada za szkody: 
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1) wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, oso-
by bliskie Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego stale z nim zamiesz-
kujące i pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, 
pomocy domowej lub opiekunki do dzieci podczas wykonywania po-
wierzonych obowiązków wynikających z zawartej z Ubezpieczającym/ 
Ubezpieczonym umowy, 

2) wyrządzone przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, osoby bliskie 
Ubezpieczającemu/ Ubezpieczonemu stale z nim zamieszkujące i po-
zostające we wspólnym gospodarstwie domowym, pomoc domową 
lub opiekunkę do dzieci, będących pod wpływem alkoholu, narkoty-
ków, środków psychotropowych lub innych środków odurzających, 

3) wyrządzone wzajemnie pomiędzy: Ubezpieczającym/ Ubezpieczonym, 
osobami bliskimi, pomocą domową lub opiekunką do dzieci, 

4) wynikające z wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności 
gospodarczej, 

5) z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, które Ubezpieczający/ Ubezpie-
czony miał obowiązek zawrzeć, 

6) wyrządzone w związku z wyczynowym uprawianiem sportów, jak 
również amatorskim uprawianiem sportów ekstremalnych lub niebez-
piecznych, a w szczególności: spadochroniarstwa, lotniarstwa, paralot-
niarstwa, skoków na bungy, spływów rzekami górskimi, wspinaczek 
górskich, 

7) wynikłe z posiadania broni palnej oraz uczestnictwa w polowaniach, 
8) wynikające z przeniesienia przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego 

lub osoby bliskie Ubezpieczającemu/ Ubezpieczonemu chorób, w tym 
chorób zakaźnych i wirusa HIV, a w odniesieniu do pozostających pod 
opieką Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego zwierząt domowych - cho-
rób zakaźnych, 

9) wyrządzone przez zwierzęta nie poddane wymaganym szczepieniom 
ochronnym lub badaniom profilaktycznym, 

10) wyrządzone przez powolne działanie temperatury, gazów, pary, wód 
odpływowych, wilgoci, pyłu, sadzy, wstrząsów, hałasu, zapadnięcia się 
terenu lub obsunięcia się ziemi oraz tworzenia się grzyba, 

11) polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie środków płatni-
czych, papierów wartościowych, dokumentów, nośników danych, 
planów, biżuterii, metali szlachetnych, zbiorów i kolekcji, dzieł sztuki, 
a także wszelkich kart płatniczych wydawanych przez banki lub inne 
instytucje, 

12) powstałe wskutek naruszenia dóbr osobistych, praw własności 
intelektualnej, 

13) kar sądowych lub administracyjnych, zadatków, odszkodowań z tytułu 
odstąpienia od umowy, podatków publicznoprawnych lub opłat ma-
nipulacyjnych, 

14) związane z działaniami wojennymi, stanem wojennym i wyjątkowym, 
wojną domową, zamieszkami społecznymi, rozruchami, strajkami, nie-
pokojami społecznymi, aktami terroryzmu i sabotażu, 

15) wynikające z oddziaływania energii jądrowej, skażenia radioaktywne-
go, działania promieni laserowych, pola magnetycznego lub elektro-
magnetycznego, 

16) wyrządzone w środowisku przez jego skażenie lub zanieczyszczenie 
oraz w drzewostanie lasów i parków, 

17) spowodowane naruszeniem przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczone-
go technicznych warunków użytkowania budynku, tj. niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem wymaganych przepisami prawa remon-
tów, konserwacji lub przeglądów, w przypadku gdy było to bezpośred-
nią przyczyną szkody.

§ 5
1. O ile strony nie umówiły się inaczej, Ubezpieczyciel nie ponosi ponadto 

odpowiedzialności za szkody:
1) wyrządzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zakres rozszerze-

nia określa Klauzula Nr 1 OC za szkody wyrządzone poza terytorium RP),
2) w nieruchomościach, z których Ubezpieczający/ Ubezpieczony korzysta 

na podstawie umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, użyczenia, użytko-
wania lub innej umowy cywilnoprawnej, z zastrzeżeniem §3 ust. 4 (za-
kres rozszerzenia określa Klauzula Nr 2 – OC najemcy nieruchomości), 

3) w ruchomościach, z których Ubezpieczający/ Ubezpieczony korzysta na 
podstawie umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, użyczenia, użytkowa-
nia lub innej umowy cywilnoprawnej, z zastrzeżeniem §3 ust. 4 (zakres 
rozszerzenia określa Klauzula Nr 3 – OC najemcy ruchomości), 

4) wyrządzone w związku z posiadaniem przez Ubezpieczającego/ 
Ubezpieczonego psów agresywnych (zakres rozszerzenia określa 

Klauzula Nr 4 – OC za szkody wyrządzone przez psy agresywne - zgod-
nie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie wykazu ras psów uznawanych 
za agresywne (Dz.U. z 2003 r. Nr 111, poz. 724), tj.: amerykańskiego pit 
bull terriera, psa z Majorki (Perro de Presa Mallorquina), buldoga ame-
rykańskiego, doga argetyńskiego, psa kanaryjskiego (Perro de Presa 
Canario), tosa inu, rottweilera, akbash doga, anatoliana karabash, mo-
skiewskiego stróżującego oraz owczarka kaukaskiego).

2. Za opłatą dodatkowej składki oraz na odrębnie ustalonych warunkach 
(Klauzule Nr 1 – 4), ryzyka dodatkowe wymienione w ust. 1 pkt 1) - 4), mogą 
zostać objęte ochroną ubezpieczeniową. Rozszerzenie zakresu ubezpie-
czenia następuje poprzez włączenie wskazanych przez Ubezpieczającego 
ryzyk dodatkowych w formie Klauzul zawartych w Załączniku Nr 1, które 
stanowią integralną część niniejszych OWU.

SUMA GWARANCYJNA I WARUNKI JEJ ZMIANY
§ 6

1. Na wniosek Ubezpieczającego, strony ustalają sumę gwarancyjną, która 
stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za wszystkie 
szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych objętych za-
kresem ubezpieczenia, zaistniałych w okresie ubezpieczenia.

2. W ramach sumy gwarancyjnej, Ubezpieczający w porozumieniu z Ubezpie-
czycielem może ustalić:
a) podlimit sumy gwarancyjnej, który stanowi górną granicę odpowie-

dzialności Ubezpieczyciela na jeden wypadek ubezpieczeniowy, 
b) podlimit sumy gwarancyjnej na określone we wniosku ubezpieczenio-

wym ryzyko dodatkowe na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczenio-
we w okresie ubezpieczenia. 

3. Suma gwarancyjna, podlimit sumy gwarancyjnej na jeden wypadek po-
mniejszana jest o kwotę wypłaconego odszkodowania (zasada konsumpcji 
sumy gwarancyjnej/ podlimitu), z zastrzeżeniem postanowień ust. 4. 

4. Na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki, suma gwa-
rancyjna, podlimit sumy gwarancyjnej na jeden wypadek może zostać uzu-
pełniona do pierwotnej wysokości lub podwyższona w okresie ubezpie-
czenia. Uzupełniona lub podwyższona suma gwarancyjna, podlimit sumy 
gwarancyjnej, stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela 
od dnia następnego po opłaceniu dodatkowej składki.

5. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zapłacenia należnego od Ubezpiecza-
jącego/ Ubezpieczonego odszkodowania w granicach jego odpowiedzial-
ności cywilnej, nie więcej jednak niż do wysokości sumy gwarancyjnej lub 
jej podlimitu. 

6. Poza wypłatą odszkodowania, Ubezpieczyciel pokrywa:
1) uzasadnione i niezbędne koszty działań mających na celu zapobieżenie 

szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów, 
2) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą Ubezpie-

czyciela w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody, 
3) uzasadnione koszty procesu z udziałem Ubezpieczającego/ Ubezpie-

czonego jako strony pozwanej przeciwko której toczy się proces o na-
prawienie szkody objętej ochroną ubezpieczeniową.

7. Koszty, o których mowa w ust. 6 pkt 1 łącznie z ustalonym odszkodowa-
niem nie mogą przekroczyć ustalonej w umowie sumy gwarancyjnej.

8. Koszty, o których mowa w ust. 6 pkt 2 i 3 nie są zaliczane w poczet sumy 
gwarancyjnej, z tym, że ich łączna wysokość nie może przekroczyć 10% 
sumy gwarancyjnej za skutki wszystkich wypadków ubezpieczeniowych. 

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA 
§ 7

1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie pisemnego wniosku Ubez-
pieczającego, który powinien zawierać co najmniej następujące dane: 
1) imię i nazwisko, adres, PESEL, NIP Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego 

(dotyczy przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek), 
2) wysokość sumy gwarancyjnej na jeden i na wszystkie wypadki ubez-

pieczeniowe, 
3) okres ubezpieczenia, 
4) informację na temat szkodowości za ostatnie 3 lata (ilość, rodzaj i wiel-

kość szkód, z rozbiciem na poszczególne lata), 
5) propozycję ustaleń dodatkowych lub odmiennych od postanowień ni-

niejszych OWU, o ile Ubezpieczający chce je wprowadzić do umowy 
ubezpieczenia.

2. Ubezpieczyciel może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od uzyska-
nia dodatkowych informacji, mających wpływ na ocenę ryzyka ubezpiecze-
niowego, o czym informuje Ubezpieczającego na piśmie.

3. Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich danych określonych w ust. 1 albo 
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został sporządzony wadliwie lub niezgodnie z warunkami ubezpieczenia, 
Ubezpieczający zobowiązany jest na wezwanie Ubezpieczyciela odpo-
wiednio go uzupełnić, względnie sporządzić nowy wniosek, w terminie 14 
dni od daty otrzymania pisma Ubezpieczyciela w tej sprawie. Niedotrzyma-
nie powyższego terminu powoduje, że umowa ubezpieczenia nie zostaje 
zawarta. 

4. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres dwunastu miesięcy, o ile strony 
nie umówią się inaczej.

5. Okres ubezpieczenia określa się w umowie ubezpieczenia. 
6. Ubezpieczyciel potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia dokumentem 

ubezpieczenia (polisą).

POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA
§8

1. W umowie ubezpieczenia określa się datę początkową i końcową okresu 
ubezpieczenia.

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu zawartej umowy ubezpiecze-
nia rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie jako początek ochrony 
ubezpieczeniowej (okresu ubezpieczenia) jednak nie wcześniej niż od dnia 
następnego po opłaceniu składki lub pierwszej raty składki, chyba że umó-
wiono się inaczej.

3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ustaje z dniem:
1) upływu okresu ubezpieczenia, 
2) odstąpienia przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela od umowy 

ubezpieczenia, 
3) rozwiązania umowy Ubezpieczenia w wyniku wypowiedzenia, o któ-

rym mowa w §9 ust. 2 i 3, 
4) bezskutecznego upływu 7 dniowego terminu (liczonego od dnia do-

ręczenia) wyznaczonego w wezwaniu skierowanym przez Ubezpie-
czyciela do Ubezpieczającego w przypadku nieopłacenia kolejnej raty 
składki w terminie ustalonym w umowie ubezpieczenia,  

5) wyczerpania sumy gwarancyjnej wskutek wypłacenia odszkodowania 
lub odszkodowań o łącznej wysokości równej sumie gwarancyjnej, z 
zastrzeżeniem postanowień ust. 4, 

6) wyczerpania podlimitu sumy gwarancyjnej na ryzyko dodatkowe wsku-
tek wypłacenia odszkodowania lub odszkodowań o łącznej wysokości 
równej wysokości podlimitu. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ustaje 
w części dotyczącej w/w ryzyka, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, 

7) z dniem zbycia mienia, z którym wiąże się udzielona ochrona ubezpie-
czeniowa. 

4. Wznowienie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu zawartej umowy 
ubezpieczenia może nastąpić następnego dnia po zapłacie dodatkowej 
składki za doubezpieczenie, w przypadku gdy odpowiedzialność Ubezpie-
czyciela ustała wskutek wyczerpania sumy gwarancyjnej lub jej podlimitu 
na ryzyko dodatkowe, w części dotyczącej tego ryzyka. Wznowienie od-
powiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia 
wymaga pisemnego potwierdzenia przez Ubezpieczyciela nie później niż 
w terminie 7 dni od dnia zapłaty dodatkowej składki.

ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA
§9

1. Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres dłuższy niż sześć miesięcy, 
Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 
30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 
dni, od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

2. W przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę 
prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego, każda ze stron może 
żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której 
zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu 
ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w ter-
minie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

3. Jeżeli Ubezpieczyciel ponosił odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem 
składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została za-
płacona przez Ubezpieczającego w terminie, Ubezpieczyciel może wypo-
wiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za 
okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W przypadku braku wypo-
wiedzenia umowy ubezpieczenia wygasa ona z końcem okresu, za który 
przypadała nie zapłacona składka. 

4. Umowa ubezpieczenia wygasa z dniem bezskutecznego upływu terminu, 
o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 4 OWU. 

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
§ 10

1. Wysokość należnej składki ubezpieczeniowej określona jest w umowie 
ubezpieczenia.

2. Wysokość składki ubezpieczeniowej uzależniona jest od czynników oceny 
ryzyka, a w szczególności od:
1) zadeklarowanej przez Ubezpieczającego wysokości sumy gwarancyjnej 

lub podlimitu sumy gwarancyjnej, 
2) zakresu ubezpieczenia, 
3) okresu ubezpieczenia, 
4) szkodowości.

3. Ponadto, w ustaleniu wysokości składki ubezpieczeniowej uwzględnia się 
koszty związane z zawarciem umowy ubezpieczenia, z jej wykonywaniem 
oraz koszty reasekuracji ryzyka.

4. Składkę ubezpieczeniową oblicza się mnożąc określoną we wniosku ubez-
pieczeniowym sumę gwarancyjną przez właściwą dla danego ryzyka staw-
kę taryfową określoną w procentach (%), uzależnioną od czynników okre-
ślonych w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

5. Wysokość składki ubezpieczeniowej obliczana jest według taryfy obowią-
zującej w dniu zawarcia (lub zmiany) umowy ubezpieczenia.

6. Jeżeli taryfa składek nie uwzględnia ubezpieczanego ryzyka, wówczas wy-
sokość składki ubezpieczeniowej ustalana jest na podstawie indywidualnej 
oceny ryzyka przez Ubezpieczyciela.

7. Ubezpieczyciel może zastosować zwyżki i/ lub zniżki składki ubezpie-
czeniowej. 

8. Wysokość ostatecznej składki ubezpieczeniowej oblicza się stosując zwyżki 
i zniżki od składki obliczonej zgodnie z obowiązującą taryfą lub w drodze 
indywidualnej oceny ryzyka.

9. Ubezpieczyciel może zastosować zwyżki składki w szczególności z tytułu:
1) rozszerzenia zakresu o ryzyka dodatkowe, 
2) rozłożenia płatności składki na raty, 
3) wprowadzenia postanowień dodatkowych i/ lub odmiennych, 
4) szkodowości występującej u Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. 

10. Ubezpieczyciel może zastosować zniżki składki w szczególności z tytułu:
1) gdy Ubezpieczający/ Ubezpieczony jest jedyną osobą w gospodarstwie 

domowym, 
2) wprowadzenia do umowy ubezpieczenia franszyzy redukcyjnej, 
3) bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia w poprzednich okresach 

ubezpieczenia, 
4) wprowadzenia postanowień dodatkowych i/ lub odmiennych.

11. Ubezpieczyciel może nie udzielić zniżki składki w przypadku zawierania 
ubezpieczeń na okres krótszy niż rok.

12. Składka ubezpieczeniowa za roczny okres ubezpieczenia, na wniosek Ubez-
pieczającego, może zostać rozłożona na raty. 

13. Wysokość składki lub rat składki z tytułu udzielonej przez Ubezpieczyciela 
ochrony ubezpieczeniowej, jak również terminy płatności określone są w 
dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.

14. Składka za ubezpieczenie powinna być zapłacona najpóźniej w dniu za-
warcia umowy, chyba że strony umowy ustaliły w umowie ubezpieczenia 
(polisie) późniejszy termin płatności. W przypadku płatności ratalnej, pierw-
sza rata składki jest płatna w chwili zawierania umowy ubezpieczenia, nato-
miast kolejne raty składki ubezpieczeniowej płatne są w terminach płatno-
ści określonych w umowie ubezpieczenia (polisie).

15. W przypadku, gdy składka lub rata składki za ubezpieczenie płatna jest w 
formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za dzień opłace-
nia składki lub raty składki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na 
właściwy rachunek Ubezpieczyciela.  

16. W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzenia 
umowy przez którąkolwiek ze stron, Ubezpieczycielowi należy się składka 
za okres, w którym udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 

17. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem okresu, 
na który została zawarta Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za 
okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY
§ 11

1. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zachowania należytej staranności przy 
zawieraniu i wykonywaniu umowy ubezpieczenia.

2. Ubezpieczyciel przekazuje Ubezpieczającemu/ Ubezpieczonemu wszelkie 
informacje niezbędne do zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, a w 
razie powstania szkody, zobowiązany jest do terminowej jej likwidacji.

3. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel ma obowiązek 
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doręczyć Ubezpieczającemu tekst OWU. Na żądanie Ubezpieczonego, 
Ubezpieczyciel udzieli informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz 
OWU w zakresie w jakim dotyczą praw i obowiązków Ubezpieczonego. 

4. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, Poszkodowanemu lub Uprawnione-
mu z umowy ubezpieczenia, przysługuje prawo składania skarg i zażaleń 
do Zarządu Ubezpieczyciela za pośrednictwem Oddziału lub Przedstawi-
cielstwa Ubezpieczyciela, w którym zawarto lub w imieniu którego zawarto 
umowę ubezpieczenia. Skargi i zażalenia są rozpatrywane niezwłocznie po 
ich przesłaniu drogą pisemną do Zarządu Ubezpieczyciela. 

5. Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępnić Ubezpieczającemu, Ubezpie-
czonemu, Poszkodowanemu lub Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia 
informacje i dokumenty, gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania. Wyżej wymienione osoby 
mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez Ubezpieczyciela udostępnio-
nych informacji, a także sporządzania na swój koszt kserokopii dokumen-
tów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem przez Ubezpieczyciela. 

6. Ubezpieczający, Ubezpieczony, Poszkodowany lub Uprawniony mają pra-
wo wglądu do akt szkodowych w jednostce organizacyjnej Ubezpieczy-
ciela lub uzgodnionej z Ubezpieczycielem i sporządzania na swój koszt 
odpisów lub kserokopii dokumentów z akt szkodowych. Opłata za wydanie 
odpisów lub kserokopii jest pobierana w oparciu o cennik dostępny w jed-
nostkach organizacyjnych Ubezpieczyciela. 

7. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo wglądu do ksiąg i dokumentów 
Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego związanych z zawartą umową ubez-
pieczenia oraz sporządzania z nich kopii w zakresie niezbędnym do ustale-
nia odpowiedzialności Ubezpieczyciela oraz wysokości odszkodowania.

§ 12
1. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający obowiązany jest 

podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczno-
ści, o które Ubezpieczyciel zapytywał w formularzu wniosku albo w innych 
pismach przed zawarciem umowy. W okresie trwania umowy ubezpiecze-
nia Ubezpieczający zobowiązany jest zgłaszać Ubezpieczycielowi wszelkie 
zmiany okoliczności wymienione w ust. 1, niezwłocznie po powzięciu o 
nich wiadomości. 

2. Jeżeli Ubezpieczający nie podał do wiadomości Ubezpieczyciela znanych 
sobie okoliczności, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, Ubezpieczyciel nie po-
nosi odpowiedzialności za skutki tych okoliczności. 

3. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia jest zawierana na cudzy rachu-
nek, Ubezpieczający zobowiązany jest do powiadomienia w formie pisem-
nej Ubezpieczonego o zakresie i sposobie wykonania obowiązków wynika-
jących dla Ubezpieczonego z niniejszych OWU.  

4. Ubezpieczający zobowiązany jest:
1) zapłacić składkę ubezpieczeniową lub jej raty w ustalonym terminie, 
2) podejmować środki ostrożności i zastosować się do zaleceń Ubezpie-

czyciela, które zostały uzgodnione w umowie Ubezpieczenia jak rów-
nież wynikające z lustracji przeprowadzonej w trybie określonym w 
umowie ubezpieczenia w celu zapobieżenia powstaniu szkody, 

3) podejmować stosowne działania zapobiegawcze oraz uzasadnione 
środki ostrożności w celu zapobieżenia powstaniu szkody, 

4) stosować się do przepisów prawa, norm, zaleceń i wymogów oraz de-
cyzji organów administracji państwowej i samorządowej, 

5) przestrzegać obowiązków określonych w niniejszych OWU oraz w do-
kumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie).

5. Ubezpieczający zobowiązany jest umożliwić przedstawicielowi Ubezpie-
czyciela dokonanie lustracji miejsca prowadzenia działalności przed zawar-
ciem umowy ubezpieczenia i w trakcie jej trwania.  

§ 13
1. W przypadku powzięcia wiadomości o szkodzie Ubezpieczający/ Ubezpie-

czony zobowiązany jest:
1) użyć dostępnych mu środków w celu jej zmniejszenia oraz niedo-

puszczenia do jej zwiększenia, jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony 
umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa nie wykona obowiązków 
określonych w niniejszym postanowieniu Ubezpieczyciel jest wolny od 
odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu, 

2) w sytuacji, kiedy istnieje podejrzenie, że popełniono przestępstwo, 
niezwłocznie powiadomić o szkodzie najbliższą terytorialnie jednostkę 
policji,  

3) niezwłocznie po uzyskaniu informacji o szkodzie, jednak nie później niż 
w ciągu 7 dni, zawiadomić na piśmie o jej wystąpieniu Ubezpieczycie-
la (najlepiej jednostkę organizacyjną Ubezpieczyciela, w której zawarto 

umowę ubezpieczenia). Zawiadomienie o szkodzie powinno zawierać w 
szczególności: informację o terminie wypadku, okolicznościach i miejscu 
powstania szkody, o przyczynie i rozmiarach szkody, numer polisy i dane 
Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego rodzaj, przedmiot i szacunkową 
wysokość szkody. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego nie-
dbalstwa obowiązków określonych w niniejszym postanowieniu Ubez-
pieczyciel może dochodzić odpowiednio od Ubezpieczającego/ Ubez-
pieczonego zwrotu wypłaconego Poszkodowanemu odszkodowania, w 
takiej części, w jakiej naruszenie to przyczyniło się do zwiększenia szkody 
lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków 
wypadku ubezpieczeniowego, 

4) umożliwić Ubezpieczycielowi dokonanie czynności niezbędnych do 
ustalenia okoliczności i wysokości szkody, zasadności i wysokości roszcze-
nia, udzielić wszelkiej niezbędnej pomocy, jak również udzielić Ubezpie-
czycielowi potrzebnych w tym celu dodatkowych wyjaśnień i informacji 
oraz przedstawić dowody i dokumenty, jakie odpowiednio do stanu rze-
czy są wymagane,  

5) udzielić pełnomocnictw niezbędnych do prowadzenia spraw odszko-
dowawczych, w tym pełnomocnictwa procesowego wybranemu ad-
wokatowi lub radcy prawnemu, jeżeli Poszkodowany wystąpił przeciw 
Ubezpieczającemu/ Ubezpieczonemu na drogę sądową. 

2. Na wniosek Ubezpieczyciela, Ubezpieczający zobowiązany jest dostarczyć 
postanowienie o umorzeniu dochodzenia wszczętego w sprawie zgłoszo-
nej szkody, bądź odpis prawomocnego wyroku sądowego, o ile dokumen-
ty te są w jego posiadaniu. 

3. Ubezpieczający/ Ubezpieczony zobowiązany jest dostarczyć Ubezpieczy-
cielowi wyroki i postanowienia wydane w sprawach, o których mowa w ust. 1 
pkt 5, w takim terminie, aby istniała możliwość wniesienia środka odwoław-
czego, o ile dokumenty te są w jego posiadaniu. 

4. Jeżeli przeciwko Ubezpieczającemu/ Ubezpieczonemu zostało wszczęte 
postępowanie karne albo jeżeli Poszkodowany wystąpił z roszczeniem o 
odszkodowanie na drogę sądową, Ubezpieczający/ Ubezpieczony zobo-
wiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Ubezpieczyciela, chociażby 
zgłosił już Ubezpieczycielowi fakt zaistnienia szkody.  

5. Przyjęcie na siebie odpowiedzialności za szkodę lub zaspokojenie roszczeń 
osób trzecich przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, bez pisemnej 
zgody Ubezpieczyciela nie rodzi skutków dla Ubezpieczyciela.  

6. Jeżeli wypadek ubezpieczeniowy, w wyniku którego powstała szkoda, jest 
objęty ochroną gwarancyjną również na podstawie umowy zawartej z 
innym Zakładem Ubezpieczeń, Ubezpieczający zobowiązany jest do na-
tychmiastowego pisemnego poinformowania tego Zakładu Ubezpieczeń 
o powstaniu szkody i uzyskania potwierdzenia odebrania tej wiadomości 
oraz do zawiadomienia Ubezpieczyciela o przekazaniu takiej informacji (do-
starczenie kopii pisma).

7. Ubezpieczający zobowiązany jest zabezpieczyć możność dochodzenia 
roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę.

ZGŁOSZENIE SZKODY. USTALENIE ROZMIARU SZKODY 
I WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA

§ 14
1. Pisemne zawiadomienie o szkodzie Ubezpieczający/ Ubezpieczony/ Poszko-

dowany bądź Uprawniony może złożyć w każdej jednostce organizacyjnej 
Ubezpieczyciela. 

2. Ubezpieczający/ Ubezpieczony/ Poszkodowany bądź Uprawniony zobo-
wiązany jest wypełnić formularz zgłoszenia szkody na druku obowiązują-
cym u Ubezpieczyciela oraz dołączyć poniższe podstawowe dokumenty: 
1) pisemne roszczenie Poszkodowanego/ Uprawnionego, o ile zostało 

złożone, 
2) kopię zgłoszenia wypadku ubezpieczeniowego policji, straży pożarnej i 

innym podmiotom, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
lub postanowieniami OWU należało powiadomić (w tym załączyć in-
formację o wszczęciu lub umorzeniu dochodzenia), o ile znajdują się w 
jego posiadaniu, 

3) opis okoliczności i przebiegu wypadku ubezpieczeniowego sporządzo-
ny przez Poszkodowanego/ Uprawnionego, o ile wystąpił on z roszcze-
niem, o którym mowa w pkt 1, 

4) zeznania świadków w sprawie zaistniałego wypadku ubezpieczeniowe-
go (w formie pisemnego oświadczenia), o ile są w jego posiadaniu, 

5) dane świadków wypadku, o ile są w jego posiadaniu, 
6) stanowisko Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego co do istnienia jego 

odpowiedzialności za powstałą szkodę, 
7) dokument określający zakres odpowiedzialności i obowiązki ciążące na 
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Ubezpieczającym/ Ubezpieczonym, 
8) dokumenty potwierdzające dołożenie przez Ubezpieczającego/ Ubez-

pieczonego należytej staranności w wykonywaniu obowiązków, 
9) w przypadku szkody osobowej - dokumentację medyczną potwier-

dzającą zaistnienie szkody osobowej oraz poniesienie w związku z nią 
kosztów na leczenie i rehabilitację, o ile Poszkodowany je poniósł i o ile 
posiada dokumenty potwierdzające poniesienie tych kosztów, 

10) w przypadku szkody rzeczowej - dokumentację potwierdzającą fakt 
zakupu mienia nowego, o takich samych lub podobnych parametrach 
(rachunek, faktura) lub kosztorysu naprawy mienia.

3. Wykaz podstawowych dokumentów może zostać uzupełniony w zawiado-
mieniu, o którym mowa w ust 4.

4. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu wypadku ubezpieczeniowego ob-
jętego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania tego zawiadomienia, informuje o tym Ubezpieczającego lub 
Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiado-
mieniem oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycz-
nego wypadku, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodo-
wania, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie, jakie 
dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela 
lub wysokości odszkodowania, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowa-
dzenia postępowania.

5. W przypadku powzięcia przez Ubezpieczyciela nowych informacji mają-
cych związek z zaistniałym wypadkiem ubezpieczeniowym, ustaleniem 
zasadności zgłaszanych roszczeń lub wysokości odszkodowania, Ubezpie-
czyciel w terminie siedmiu dni od daty powzięcia dodatkowych informacji, 
pisemnie informuje Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Poszkodowanego 
lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia, jakie dodatkowe dokumenty 
są potrzebne do ustalenia odszkodowania.

6. W przypadku powstania szkody rzeczowej objętej odpowiedzialnością 
Ubezpieczyciela określoną w klauzulach dodatkowych, należne odszkodo-
wanie zostaje pomniejszone o franszyzę redukcyjną.

§ 15
1. Ubezpieczyciel ustala wysokość należnego odszkodowania według za-

sad odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, z 
uwzględnieniem zapisów niniejszych OWU oraz postanowień dodatkowych 
lub odmiennych, o ile strony wprowadziły je do umowy ubezpieczenia.

2. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych przez 
Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, Poszkodowanego lub Uprawnione-
go rachunków, kosztorysów i innych dokumentów związanych z ustale-
niem rozmiaru szkody i wysokości odszkodowania.

3. Postępowanie likwidacyjne w zakresie przyczyny powstania i rozmiaru szko-
dy przeprowadza Ubezpieczyciel przy współudziale Ubezpieczającego lub 
osób przez niego upoważnionych. Koszty związane z ustaleniem przyczyny 
powstania i rozmiaru szkody każda ze stron ponosi we własnym zakresie.

4. W celu ustalenia przyczyny powstania i rozmiaru szkody oraz wysokości od-
szkodowania, każda ze stron może na własny koszt powołać rzeczoznawcę 
lub lekarza orzecznika. 

5. Ubezpieczyciel ma prawo wyznaczyć na własny koszt niezależnego rze-
czoznawcę lub lekarza orzecznika w celu udzielenia Ubezpieczającemu/ 
Ubezpieczonemu instrukcji i wskazówek dotyczących postępowania 
zmierzającego do złagodzenia skutków wypadku ubezpieczeniowego lub 
zminimalizowania rozmiarów szkody. 

6. Ubezpieczający/ Ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć Ubezpieczy-
cielowi lub wyznaczonemu rzeczoznawcy, lekarzowi orzecznikowi posia-
dane dokumenty, które Ubezpieczyciel lub wyznaczony rzeczoznawca/ 
lekarz orzecznik uważa za niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę 
odszkodowania.

WYPŁATA ODSZKODOWANIA
§ 16

1. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia 
Poszkodowanego/ Uprawnionego z umowy ubezpieczenia, w wyniku wła-
snych ustaleń dokonanych w postępowaniu dotyczącym ustalenia stanu 
faktycznego wypadku ubezpieczeniowego, zasadności zgłoszonych rosz-
czeń i wysokości odszkodowania, zawartej z Poszkodowanym/ Uprawnio-
nym ugody lub prawomocnego orzeczenia sądowego. 

2. Odszkodowanie może być wypłacone: przelewem, czekiem, gotówką z 
kasy lub przekazem pocztowym po potrąceniu kosztów wysyłki. 

3. Odszkodowanie wypłacane jest w złotych polskich lub w walucie obcej, 
przeliczanej według średniego kursu NBP z dnia wypłaty odszkodowania.

4. Odszkodowanie jest wypłacane w terminie 30 dni od daty otrzymania 
przez Ubezpieczyciela zawiadomienia o powstaniu szkody.   

5. Jeżeli w terminie określonym w ust. 4 wyjaśnienie okoliczności koniecz-
nych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości 
odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w 
terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności 
wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część 
odszkodowania Ubezpieczyciel wypłaca w terminie 30 dni od daty otrzy-
mania zawiadomienia o szkodzie. 

6. Jeżeli w terminie określonym w ust. 4 lub 5 Ubezpieczyciel nie wypłaci 
odszkodowania, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o 
przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub części w 
powyższym terminie. 

7. Jeżeli w sprawie zaistniałego wypadku ubezpieczeniowego zostało wdro-
żone postępowanie karne lub cywilne, którego wynik ma istotne znacze-
nie dla ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkodę, a ustalenia 
te nie mogą być dokonane samodzielnie w postępowaniu likwidacyjnym 
prowadzonym przez Ubezpieczyciela, odszkodowanie wypłacane jest w 
terminie 14 dni od uprawomocnienia się orzeczenia wydanego w tym 
postępowaniu.

8. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, 
niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym 
pisemnie osobę występującą z roszczeniem, w terminie określonym w ust. 4 
lub 5, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą 
całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania oraz poucza o 
możliwości złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd 
Ubezpieczyciela albo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

9. Jeżeli Ubezpieczający, Ubezpieczony, Poszkodowany lub Uprawniony nie 
zgadza się z decyzją Ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania 
lub z wysokością przyznanego odszkodowania, może w terminie 30 dni 
od daty otrzymania decyzji w sprawie szkody zgłosić na piśmie, wniosek o 
ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd Ubezpieczyciela. 

10. Poza trybem odwoławczym przewidzianym w ust. 8 i 9 Ubezpieczający, 
Ubezpieczony, Poszkodowany lub Uprawniony może zgłaszać skargi do 
Rzecznika Ubezpieczonych, jako podmiotu posiadającego ustawowe kom-
petencje w zakresie ich rozpatrywania. 

11. Jeżeli Ubezpieczający, Ubezpieczony, Poszkodowany lub Uprawniony nie 
zgadza się z decyzją Ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania 
lub z wysokością przyznanego odszkodowania może dochodzić roszczeń 
na drodze sądowej bez zachowania trybu określonego w ust. 9 i 10. 

ROSZCZENIA REGRESOWE
§ 17

1. Z dniem wypłaty odszkodowania roszczenie Ubezpieczającego/ Ubezpie-
czonego przeciwko osobie trzeciej, odpowiedzialnej za szkodę, przechodzi 
z mocy prawa na Ubezpieczyciela do wysokości wypłaconego odszkodo-
wania. Jeżeli Ubezpieczyciel pokrył tylko część szkody, Ubezpieczającemu/ 
Ubezpieczonemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo za-
spokojenia przed roszczeniem Ubezpieczyciela. 

2. Roszczenia, o których mowa w ust. 1, nie przechodzą na Ubezpieczyciela, jeżeli 
sprawcą szkody jest osoba, z którą Ubezpieczający pozostaje we wspólnym 
gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.    

3. Ubezpieczający/ Ubezpieczony obowiązany jest udzielić Ubezpieczycie-
lowi informacji i pomocy, dostarczyć dokumenty, o które Ubezpieczyciel 
poprosił, a znajdują się one w jego posiadaniu, a także umożliwić prowa-
dzenie czynności niezbędnych do skutecznego dochodzenia roszczeń re-
gresowych przeciw osobom trzecim odpowiedzialnym za szkodę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 18

1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia stron, w związku z umową 
ubezpieczenia powinny być, pod rygorem nieważności, składane na 
piśmie za pokwitowaniem przyjęcia lub przesłane listem poleconym 
bądź, jeżeli zostało to wcześniej uzgodnione z Ubezpieczycielem, drogą 
elektroniczną.

2. Ubezpieczający/ Ubezpieczony jest zobowiązany zawiadamiać Ubezpie-
czyciela o każdorazowej zmianie siedziby lub adresu. Jeżeli Ubezpiecza-
jący/ Ubezpieczony zmienił siedzibę lub adres i nie zawiadomił o tym 
Ubezpieczyciela, pismo Ubezpieczyciela skierowane pod ostatni znany 
adres Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, uważa się za doręczone i wy-
wołujące skutki prawne od chwili, w której zostałoby doręczone, gdyby 
Ubezpieczający/ Ubezpieczony nie zmienił siedziby lub adresu.
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3. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wyto-
czyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy 
dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego 
lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

4. Prawem właściwym dla umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie ni-
niejszych OWU jest prawo polskie.

§ 19
1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone uchwałą 

nr 60/2010 Zarządu InterRisk S.A. Vienna Insurance Group z dnia 26 paź-
dziernika 2010 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawiera-
nych od dnia 01 grudnia 2010 r.

2. Zgodnie z postanowieniami wyżej wymienionej uchwały z dniem 01 grudnia 
2010 r. straciły moc Ogólne warunki ubezpieczenia zatwierdzone uchwałą 
nr 51/2008 Zarządu InterRisk S.A. Vienna Insurance Group z dnia 04.11.2008 r.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 - KLAUZULE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES UBEZPIECZENIA
W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia poprzez włączenie dodatko-
wej klauzuli stanowi ona integralną część zawartej umowy ubezpieczenia.

KLAUZULA NR 1 – ROZSZERZENIE ZAKRESU TERYTORIALNEGO 
UBEZPIECZENIA
1. Zachowując postanowienia niniejszych OWU, na podstawie wniosku Ubez-

pieczającego i za pobraniem dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza 
swoją odpowiedzialność na wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie 
ubezpieczenia, skutkujące powstaniem szkody osobowej lub rzeczowej 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych na terytoriach: 
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady oraz ich posiadłości te-
rytorialnych.

3. Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie rzeczowej wynosi 10% wartości 
szkody, nie mniej niż 500,- złotych.

KLAUZULA NR 2 – UBEZPIECZENIE OC NAJEMCY NIERUCHOMOŚCI
1. Zachowując postanowienia niniejszych OWU, na podstawie wniosku Ubez-

pieczającego i za pobraniem dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza 
swoją odpowiedzialność na wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie 
ubezpieczenia, skutkujące powstaniem szkody rzeczowej, w nieruchomo-
ści stanowiącej własność Poszkodowanego, użytkowanej przez Ubezpie-
czającego/ Ubezpieczonego lub osoby bliskie Ubezpieczającemu/ Ubez-
pieczonemu, polegającej na zniszczeniu lub uszkodzeniu nieruchomości w 
części lub całości. 

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do nieruchomości, z 
których Ubezpieczający/ Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy naj-
mu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy cywilnoprawnej.

3. Zachowując wyłączenia zawarte w § 4 niniejszych OWU, z odpowiedzialno-
ści Ubezpieczyciela wyłączone są ponadto szkody:
1) w gruntach oraz w częściach wspólnych nieruchomości oraz w mieniu, 

które nie jest przedmiotem umowy najmu, 
2) wynikające z normalnego zużycia w czasie trwania umowy najmu lub 

innej umowy cywilnoprawnej, 
3) w związku z podnajęciem przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego 

nieruchomości w całości lub części, 
4) wynikające z przyjęcia przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego od-

powiedzialności wykraczającej poza ustawowy zakres odpowiedzialno-
ści określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 

5) wynikające ze zmian w użytkowanych nieruchomościach, poczynio-
nych wbrew ich przeznaczeniu lub postanowieniom umownym.

4. W ramach niniejszej klauzuli ustanawia się podlimit sumy gwarancyjnej na 
jeden i na wszystkie wypadki w wysokości 50% określonej w umowie ubez-
pieczenia sumy gwarancyjnej.

5. Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie rzeczowej wynosi 5% wartości 
szkody.

KLAUZULA NR 3 – UBEZPIECZENIE OC NAJEMCY RUCHOMOŚCI
1. Zachowując postanowienia niniejszych OWU, na podstawie wniosku Ubez-

pieczającego i za pobraniem dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza 
swoją odpowiedzialność na wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie 
ubezpieczenia, skutkujące powstaniem szkody rzeczowej w ruchomościach 
stanowiących własność Poszkodowanego, użytkowanych przez Ubezpie-
czającego/ Ubezpieczonego, polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu 
rzeczy ruchomych. 

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do rzeczy ruchomych, 
z których Ubezpieczający/ Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy 
najmu, dzierżawy lub innej umowy cywilnoprawnej. Wykaz ubezpieczo-
nych ruchomości stanowi załącznik do polisy.

3. Zachowując wyłączenia zawarte w § 4 niniejszych OWU, z odpowiedzialno-
ści Ubezpieczyciela wyłączone są ponadto szkody:
1) powstałe wskutek jakiejkolwiek utraty rzeczy ruchomej, nie będącej wy-

nikiem uszkodzenia lub zniszczenia, 
2) spowodowane normalnym zużyciem rzeczy, 
3) w przypadku podnajęcia przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego 

rzeczy w całości lub części, 
4) w pojazdach mechanicznych, ich wyposażeniu oraz w rzeczach w nich 

pozostawionych, 
5) w sprzęcie elektronicznym.

4. Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie rzeczowej wynosi 5% wartości 
szkody.

KLAUZULA NR 4 – UBEZPIECZENIE OC ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ 
PSY AGRESYWNE
1. Zachowując postanowienia niniejszych OWU, na podstawie wniosku Ubez-

pieczającego i za pobraniem dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza 
swoją odpowiedzialność na wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie 
ubezpieczenia, skutkujące powstaniem szkody osobowej lub rzeczowej, w 
związku z posiadaniem przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego psów 
agresywnych tj. zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie wykazu 
ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. z 2003 r. Nr 111, poz. 724), tj.: 
amerykańskiego pit bull terriera, psa z Majorki (Perro de Presa Mallorquina), 
buldoga amerykańskiego, doga argetyńskiego, psa kanaryjskiego (Perro de 
Presa Canario), tosa inu, rottweilera, akbash doga, anatoliana karabash, mo-
skiewskiego stróżującego oraz owczarka kaukaskiego). 

2. Zachowując wyłączenia zawarte w § 4 niniejszych OWU, z odpowiedzialno-
ści Ubezpieczyciela wyłączone są ponadto szkody:
1) wyrządzone przez psy nie posiadające w chwili wypadku ubezpiecze-

niowego aktualnego szczepienia przeciw wściekliźnie, 
2) wyrządzone przez psy, które podczas pobytu poza obrębem posesji 

Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, nie posiadają kagańca lub nie 
mają smyczy. 

3. Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie rzeczowej wynosi 100 PLN. 
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