WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIETU DLA MYÂLIWEGO
ROZDZIA¸ I

6.

POSTANOWIENIA OGÓLNE (WSPÓLNE)
§1
OGÓLNE ZASADY UBEZPIECZENIA
1.

2.

3.

4.

Niniejsze Warunki Ubezpieczenia majà zastosowanie do
ubezpieczeƒ majàtku i odpowiedzialnoÊci cywilnej osób
fizycznych – cz∏onków PZ¸, zawieranych na podstawie
grupowej umowy ubezpieczenia w zakresie kompleksowej
ochrony ubezpieczeniowej myÊliwych zawartej pomi´dzy
Polskim Zwiàzkiem ¸owieckim a Concordia Polska
Towarzystwo Ubezpieczeƒ Wzajemnych z siedzibà
w Poznaniu w dniu 23.11.2006 r.
Ochrona ubezpieczeniowa istnieje wy∏àcznie w zakresie
ryzyk okreÊlonych w dokumencie ubezpieczenia i jego
uzupe∏nieniach, zgodnie z postanowieniami niniejszych
Warunków Ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa mo˝e byç udzielana na
warunkach odbiegajàcych od postanowieƒ niniejszych
Warunków Ubezpieczenia.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, odst´pstwa od
niniejszych Warunków Ubezpieczenia b´dà uj´te w formie
klauzuli sporzàdzonej na piÊmie i w pe∏nym brzmieniu
do∏àczone do wr´czanych Ubezpieczonemu dokumentów
ubezpieczenia,
pod
rygorem
niewa˝noÊci
tych
postanowieƒ.
§2
ZAKRES ZASTOSOWANIA WARUNKÓW

1.

2.

Niniejsze Warunki Ubezpieczenia obejmujà:
1) ubezpieczenie myÊliwskiej broni palnej i amunicji,
2) ubezpieczenie psów myÊliwskich podczas polowaƒ,
3) ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej w ˝yciu
prywatnym,
4) ubezpieczenie ochrony prawnej.
Oprócz mo˝liwoÊci ubezpieczenia si´ od wszystkich
wymienionych powy˝ej ryzyk dopuszczalne sà 2 inne
warianty cz´Êciowe w ramach niniejszych Warunków
Ubezpieczenia:
1) ubezpieczenie myÊliwskiej broni palnej i amunicji,
2) ubezpieczenie ochrony prawnej
lub
3) ubezpieczenie psów myÊliwskich podczas polowaƒ,
4) ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej w ˝yciu
prywatnym.
§3
OKRES OCHRONY

1.

2.

3.

4.

Ubezpieczyciel zobowiàzuje si´ udzielaç ochrony
ubezpieczeniowej z rocznym okresem ubezpieczenia
odnawialnym automatycznie, jeÊli umowa w odniesieniu do
danego Ubezpieczonego nie zosta∏a wypowiedziana
przynajmniej na miesiàc przed up∏ywem rocznego okresu
ubezpieczenia. Uprawnienie do wypowiedzenia umowy
przys∏uguje Ubezpieczonemu.
OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela rozpoczyna si´ od dnia
wskazanego we wniosku ubezpieczeniowym, jednak nie
wczeÊniej ni˝ dnia nast´pnego po op∏aceniu sk∏adki.
Istnieje mo˝liwoÊç udzielenia ochrony ubezpieczeniowej na
okres krótszy ni˝ 12 miesi´cy natomiast sk∏adka w tym
przypadku ustalana jest z zachowaniem zasady pro rata
temporis (sk∏adka roczna x liczba dni okresu ubezpieczenia
/360).
W ubezpieczeniu odpowiedzialnoÊci cywilnej w ˝yciu
prywatnym nie stosuje si´ zasady okreÊlonej w ust. 3.
§4
PRZYST¢POWANIE DO UMOWY UBEZPIECZENIA

1.

2.

3.

4.

5.

Osoby fizyczne – cz∏onkowie PZ¸ przyst´pujà do umowy
ubezpieczenia, sk∏adajàc wniosek ubezpieczeniowy
zgodnie z wzorem stosowanym u Ubezpieczyciela.
W
zawieraniu
ubezpieczeƒ
uczestniczy
Broker
ubezpieczeniowy upowa˝niony przez PZ¸ – poprzez
zbieranie
wniosków
oraz
ich
przekazywanie
Ubezpieczycielowi.
Na podstawie przekazanych przez Brokera wniosków,
wskazany przez Ubezpieczyciela do obs∏ugi ubezpieczenia
Agent Ubezpieczeniowy wystawi dokumenty ubezpieczenia
potwierdzajàce udzielenie ochrony ubezpieczeniowej
w odniesieniu do danego Ubezpieczonego oraz przeka˝e te
dokumenty Ubezpieczonemu za poÊrednictwem Brokera.
W przypadku automatycznego odnowienia ubezpieczenia
zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1 niniejszych
Warunków Ubezpieczenia, Ubezpieczony powinien przed
odnowieniem ubezpieczenia z∏o˝yç nowy wniosek
ubezpieczeniowy. W przypadku gdy Ubezpieczony nie z∏o˝y
takiego wniosku (ani nie wypowie umowy), ochrona b´dzie
kontynuowana na warunkach z poprzedniego roku, pod
warunkiem, ˝e przed up∏ywem rocznego okresu
ubezpieczenia zostanie op∏acona sk∏adka za ubezpieczenie.
W takim wypadku Ubezpieczyciel wystawi nowe dokumenty
ubezpieczenia, dotyczàce nowego okresu ubezpieczenia.
Nie z∏o˝enie nowego wniosku oraz nie op∏acenie sk∏adki za
Ubezpieczonego b´dzie traktowane jako wypowiedzenie
umowy przez Ubezpieczonego.
Ubezpieczyciel mo˝e uzale˝niç udzielenie ochrony
ubezpieczeniowej od uzyskania dodatkowych informacji
zwiàzanych z przedmiotem ubezpieczenia i ubezpieczanym
ryzykiem.

Je˝eli wniosek o którym mowa w ust. 1 nie zawiera
wszystkich danych, o które zapytywa∏ Ubezpieczyciel
w formularzu wniosku albo zosta∏ sporzàdzony wadliwie lub
niezgodnie z wzorem stosowanym przez Ubezpieczyciela,
Ubezpieczyciel w ciàgu 14 dni od otrzymania takiego
wniosku wezwie Ubezpieczonego za poÊrednictwem
Brokera do z∏o˝enia prawid∏owo wype∏nionego wniosku.
§5

10)

P¸ATNOÂå SK¸ADKI
1.

2.

Ârodki pieni´˝ne przeznaczone na zap∏at´ sk∏adki b´dà
przekazywane bezpoÊrednio przez osoby przyst´pujàce do
umowy ubezpieczenia na wskazany rachunek bankowy
Towarzystwa.
Sk∏adka powinna zostaç op∏acona równoczeÊnie ze
z∏o˝eniem wniosku przez Ubezpieczonego. WysokoÊç
sk∏adki wynika z postanowieƒ niniejszych Warunków
Ubezpieczenia.

11)

12)
13)

14)

§6
WY¸ÑCZENIA OGÓLNE
1.

2.

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powsta∏ych wskutek
umyÊlnej winy lub ra˝àcego niedbalstwa Ubezpieczonego
albo osób, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym
gospodarstwie domowym lub za które ponosi
odpowiedzialnoÊç. Wy∏àczenia ra˝àcego niedbalstwa nie
stosuje si´ w ubezpieczeniu odpowiedzialnoÊci cywilnej.
Ponadto z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wy∏àczone sà
szkody spowodowane przez:
1) sytuacje nadzwyczajne: dzia∏ania wojenne, stan
wyjàtkowy, wojn´ domowà, zamieszki, rozruchy,
niepokoje spo∏eczne, trz´sienia ziemi, strajki, lokauty
oraz akty terroryzmu i sabota˝u, a tak˝e konfiskat´,
nacjonalizacj´, przetrzymywanie lub zarekwirowanie
mienia przez w∏adz´,
2) wyjàtkowe czynniki: dzia∏anie energii jàdrowej lub
ska˝enie radioaktywne, biologiczne, chemiczne,
promienie laserowe i maserowe oraz pole magnetyczne
i elektromagnetyczne,
3) inne:
a) systematyczne dzia∏anie ha∏asu, wibracji, ciep∏a,
wody lub innych czynników,
b) zagrzybianie lub przemarzanie,
c) wyciek lub inne formy przedostania si´ do
powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek
substancji,
d) osiadanie gruntu,
e) szkody pokrywane na podstawie prawa
geologicznego i górniczego.

15)

16)

17)

18)

19)

ROZDZIA¸ II
UBEZPIECZENIE MYÂLIWSKIEJ BRONI PALNEJ
i AMUNICJI

20)

§7
POSTANOWIENIA OGÓLNE
W ramach ubezpieczenia myÊliwskiej broni palnej i amunicji
Ubezpieczyciel udziela ochrony w zakresie ubezpieczenia
myÊliwskiej broni palnej Ubezpieczonym posiadajàcym
myÊliwskà broƒ palnà i amunicj´ do tej broni na podstawie
odpowiedniego pozwolenia na broƒ wydanego przez w∏aÊciwy
organ terytorialny ze wzgl´du na miejsce zamieszkania.

21)

22)

§8
DEFINICJE
W ramach ubezpieczenia myÊliwskiej broni palnej i amunicji:
1) za osoby trzecie uwa˝a si´ wszystkie osoby pozostajàce
poza stosunkiem ubezpieczeniowym,
2) za osoby bliskie uwa˝a si´ ma∏˝onka, osoby pozostajàce
w konkubinacie, rodzeƒstwo, wst´pnych, zst´pnych,
teÊciów, zi´ciów i synowe, ojczyma, macoch´, pasierbów,
przysposobionych i przysposabiajàcych,
3) za szkod´ uwa˝a si´ utrat´, zniszczenie lub uszkodzenie
mienia,
4) za po˝ar uwa˝a si´ dzia∏anie ognia, który przedosta∏ si´
poza palenisko lub powsta∏ bez paleniska i móg∏
rozprzestrzeniç si´ o w∏asnej sile,
5) za uderzenie pioruna uwa˝a si´ dzia∏anie elektrycznoÊci
atmosferycznej na ubezpieczone mienie, w tym tak˝e
dzia∏anie polegajàce na spowodowaniu nag∏ego przepi´cia
pràdu o napi´ciu wy˝szym od znamionowego dla danego
urzàdzenia lub instalacji,
6) za grad uwa˝a si´ opad atmosferyczny sk∏adajàcy si´
z bry∏ek lodu,
7) za wybuch uwa˝a si´ gwa∏townà zmian´ stanu równowagi
uk∏adu z jednoczesnym wyzwoleniem si´ gazów, py∏ów lub
pary, wywo∏anym ich w∏aÊciwoÊcià rozprzestrzeniania si´;
w odniesieniu do naczyƒ ciÊnieniowych i innych tego
rodzaju zbiorników warunkiem uznania zdarzenia za
wybuch jest, aby Êciany tych naczyƒ i zbiorników uleg∏y
rozdarciu w takich rozmiarach, i˝ wskutek ujÊcia gazów,
py∏ów, pary lub cieczy nastàpi∏o nag∏e wyrównanie ciÊnieƒ;
za wybuch uwa˝a si´ równie˝ implozj´ polegajàcà na
uszkodzeniu zbiornika lub aparatu pró˝niowego ciÊnieniem
zewn´trznym,
8) za upadek statku powietrznego uwa˝a si´ katastrof´,
bàdê przymusowe làdowanie za∏ogowego statku
powietrznego oraz upadek jego cz´Êci lub ∏adunku,
9) za huragan uwa˝a si´ dzia∏anie wiatru o pr´dkoÊci nie
mniejszej ni˝ 17,5 m/sek., wyrzàdzajàcego masowe szkody;
wystàpienie tego zjawiska winno byç potwierdzone przez

23)
24)

25)
26)

27)

28)

29)

30)

IMiGW, a w przypadku braku mo˝liwoÊci uzyskania takiego
potwierdzenia, przyjmuje si´ stan faktyczny i rozmiar szkód
w miejscu ich powstawania lub w sàsiedztwie Êwiadczàcy
o dzia∏aniu huraganu; pojedyncze szkody uwa˝a si´ za
powsta∏e na skutek huraganu tylko wówczas, gdy
w najbli˝szym sàsiedztwie stwierdzono Êlady huraganu lub
te˝ rodzaj i rozmiary szkody Êwiadczà o jego dzia∏aniu,
za powódê uwa˝a si´ zalanie terenów w nast´pstwie
podniesienia si´ wody w korytach wód p∏ynàcych
i stojàcych,
za sp∏yw wód po zboczach uwa˝a si´ zalanie terenów
wskutek dzia∏ania wód sp∏ywajàcych po stokach lub
zboczach na obszarach górskich lub falistych,
za osuni´cie si´ ziemi uwa˝a si´ nie spowodowane
dzia∏alnoÊcià ludzkà usuwanie si´ ziemi na stokach,
za zapadanie si´ ziemi uwa˝a si´ obni˝enie poziomu
terenu z powodu zawalenia si´ naturalnych, pustych
przestrzeni w gruncie,
za lawin´ uwa˝a si´ gwa∏towne zsuwanie lub staczanie mas
Êniegu, lodu lub kamieni ze stoków górskich,
za zalanie uwa˝a si´ szkody powsta∏e wskutek:
a) wydostania si´ wody, pary lub p∏ynów wskutek
uszkodzenia
urzàdzeƒ
sieci
wodociàgowej,
kanalizacyjnej, grzewczej,
b) wydostania si´ wody z urzàdzeƒ domowych, takich jak
pralki, wirówki lub zmywarki na skutek ich awarii,
c) cofni´cia si´ wody lub Êcieków z urzàdzeƒ publicznej
sieci kanalizacyjnej,
d) pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów
w urzàdzeniach sieci wskazanych w pkt a),
e) zalania wodà lub innym p∏ynem przez osoby trzecie,
f) zalania wodà ze st∏uczonego akwarium,
g) zalania wodà pochodzàcà z opadów atmosferycznych
w postaci deszczu lub topniejàcego Êniegu bàdê gradu,
za napór Êniegu uwa˝a si´ bezpoÊrednie niszczàce
oddzia∏ywanie ci´˝aru Êniegu lub lodu na elementy
konstrukcyjne dachów lub elementy noÊne budynków,
za dym i sadz´ uwa˝a si´ zawiesin´ czàsteczek w gazie
b´dàcà bezpoÊrednim skutkiem spalania, która nagle
wydoby∏a si´ ze znajdujàcych si´ w miejscu gdzie
przechowywana jest broƒ i amunicja urzàdzeƒ,
eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami
technicznymi, przy sprawnym funkcjonowaniu urzàdzeƒ
wentylacyjnych i oddymiajàcych,
za upadek drzewa uwa˝a si´ nie b´dàce nast´pstwem
dzia∏alnoÊci ludzkiej przewrócenie si´ rosnàcych drzew na
przedmiot ubezpieczenia,
za uderzenie pojazdu uwa˝a si´ bezpoÊrednie uderzenie
pojazdu mechanicznego w ubezpieczone mienie, definicja
nie obejmuje pojazdu kierowanego lub eksploatowanego
przez Ubezpieczonego, osob´ z którà Ubezpieczony
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub
osob´ za którà ponosi on odpowiedzialnoÊç,
za kradzie˝ z w∏amaniem uwa˝a si´ dokonanie albo
usi∏owanie dokonania zaboru mienia z pomieszczeƒ po
uprzednim usuni´ciu si∏à zabezpieczenia lub otworzeniu
wejÊcia przy u˝yciu narz´dzi, albo podrobionego lub
dopasowanego klucza, bàdê klucza oryginalnego,
w którego posiadanie sprawca wszed∏ wskutek w∏amania
do innego pomieszczenia lub w wyniku rozboju,
za zamek wielozastawkowy uwa˝a si´ zamek, do którego
klucz posiada w ∏opatce wi´cej ni˝ 1 ˝∏obienie prostopad∏e
do trzonu,
za rozbój uwa˝a si´ zabór mienia przy u˝yciu lub groêbie
natychmiastowego u˝ycia przemocy fizycznej wobec
Ubezpieczonego (lub osób bliskich) albo doprowadzeniu
Ubezpieczonego (lub osób bliskich) do stanu
nieprzytomnoÊci lub bezbronnoÊci,
za wartoÊç rzeczywistà uwa˝a si´ wartoÊç odtworzeniowà
pomniejszonà o faktyczne zu˝ycie,
za wartoÊç odtworzeniowà uwa˝a si´ wartoÊç
odpowiadajàcà kosztom przywrócenia mienia do stanu
nowego lecz nie ulepszonego tj. wartoÊç odbudowy lub
remontu z uwzgl´dnieniem dotychczasowych wymiarów,
konstrukcji i materia∏ów,
za wartoÊç rynkowà uwa˝a si´ wartoÊç odpowiadajàcà
cenie zakupu,
za broƒ palnà uwa˝a si´ niebezpieczne dla ˝ycia lub
zdrowia urzàdzenie, które w wyniku dzia∏ania spr´˝onych
gazów, powsta∏ych na skutek spalania materia∏u
miotajàcego, jest zdolne do wystrzelenia pocisku lub
substancji z lufy albo z elementu zast´pujàcego luf´, a przez
to do ra˝enia celów na odleg∏oÊç w rozumieniu Ustawy
o broni i amunicji,
za myÊliwskà broƒ palnà uwa˝a si´ broƒ odpowiadajàcà
celom ∏owieckim, przeznaczonà tylko i wy∏àcznie do
polowaƒ, zgodnie z wydanym w celach ∏owieckich
pozwoleniem na broƒ,
za posiadanie myÊliwskiej broni palnej i amunicji uwa˝a
si´ posiadanie broni i amunicji na podstawie wydanego
pozwolenia w celach ∏owieckich,
za u˝ytkowanie myÊliwskiej broni palnej uwa˝a si´
przechowywanie, przewo˝enie, przenoszenie, czyszczenie
itp., z wy∏àczeniem u˝ytkowania broni podczas polowaƒ,
za amunicj´ uwa˝a si´ pociski wype∏nione materia∏ami
wybuchowymi, chemicznymi Êrodkami obezw∏adniajàcymi
lub zapalajàcymi albo innymi substancjami, których
dzia∏anie zagra˝a ˝yciu lub zdrowiu, sp∏onki inicjujàce
spalanie materia∏u miotajàcego i materia∏ miotajàcy
w postaci prochu strzelniczego w rozumieniu Ustawy
o broni i amunicji.
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§9

c)

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Przedmiotem ubezpieczenia sà okreÊlone w umowie:
a) myÊliwska broƒ palna,
b) amunicja do myÊliwskiej broni palnej,
c) urzàdzenia celownicze.
zwane mieniem.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie:
a) przenoszone lub przewo˝one dowolnym Êrodkiem
transportu,
b) znajdujàce si´ w miejscu zamieszkania bàdê
zakwaterowania
wskazanych
w
dokumencie
ubezpieczenia ,
c) mienie u˝ywane podczas polowania.
Mienie obj´te jest ochronà ubezpieczeniowà od szkód
powsta∏ych wskutek:
1) po˝aru,
2) uderzenia pioruna,
3) wybuchu,
4) upadku statku powietrznego,
5) zalania,
6) huraganu,
7) gradu,
8) powodzi,
9) sp∏ywu wód po zboczach,
10) osuni´cia si´ ziemi,
11) zapadania si´ ziemi,
12) lawiny,
13) naporu Êniegu,
14) dymu i sadzy,
15) upadku drzewa, uderzenia pojazdu,
16) kradzie˝y z w∏amaniem,
17) rozboju.
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoÊç za szkody
powsta∏e wskutek kradzie˝y z w∏amaniem z pojazdu pod
warunkiem, ˝e:
1) pojazd posiada twardy dach (jednolita sztywna
konstrukcja),
2) w chwili kradzie˝y by∏ prawid∏owo zamkni´ty na klucz,
3) mienie pozostawione w pojeêdzie zosta∏o zamkni´te
w baga˝niku lub innym schowku stanowiàcym seryjne
wyposa˝enie pojazdu,
4) kradzie˝ nastàpi∏a z miejsca ubezpieczenia
zadeklarowanego we wniosku, pod warunkiem
spe∏nienia minimalnych zabezpieczeƒ mienia przed
kradzie˝à z w∏amaniem i rozbojem,
5) kradzie˝ nastàpi∏a z pozosta∏ych miejsc, pod
warunkiem spe∏nienia minimalnych zabezpieczeƒ
mienia przed kradzie˝à z w∏amaniem i rozbojem.
Ubezpieczone mienie obj´te jest tak˝e ochronà od szkód
powsta∏ych wskutek akcji gaÊniczej, wyburzenia lub
odgruzowania, prowadzonych w zwiàzku z wystàpieniem
zdarzeƒ obj´tych zakresem ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje myÊliwskà broƒ palnà
podczas postoju Êrodka transportu, pod warunkiem, ˝e
pojazd by∏ prawid∏owo zabezpieczony, zamkni´ty lub pod
dozorem osoby doros∏ej.

2.

wybuch:
1. wywo∏any celowo przez Ubezpieczonego,
2. w silniku, je˝eli wybuch jest rezultatem normalnej
jego pracy,
d) szkody
powsta∏e
na
skutek
pomalowania
ubezpieczonego mienia (np. graffiti).
Ochronà ubezpieczeniowà nie obejmuje si´ szkód o ∏àcznej
wartoÊci poni˝ej 100 z∏.

4.

5.

6.

§ 11

§ 18
SUMA UBEZPIECZENIA
1.

2.
3.

Sum´ ubezpieczenia ustala Ubezpieczony na podstawie
jego wartoÊci odtworzeniowej lub rzeczywistej z dnia
zawarcia umowy ubezpieczenia.
Je˝eli stopieƒ faktycznego zu˝ycia mienia przekracza 50%,
wartoÊç szkody ustala si´ wed∏ug wartoÊci rzeczywistej.
Minimalna suma ubezpieczenia wynosi 1.000 z∏ natomiast
maksymalna suma ubezpieczenia to 50.000 z∏.
§ 12
SK¸ADKA

1.
2.

3.

Sk∏adka roczna liczona jest wg stawki 2,5% od sumy
ubezpieczenia.
Przy sumie ubezpieczenia broni powy˝ej 50.000 z∏ sk∏adka
jest wyliczana wg indywidualnej stawki ustalonej
ka˝dorazowo przez Ubezpieczyciela.
Minimalna sk∏adka roczna – 50 z∏.

SK¸ADKA
1.
2.

§ 19

Umowa ubezpieczenia zapewnia wyp∏at´ nast´pujàcych
Êwiadczeƒ:
1) 100% wartoÊci psa myÊliwskiego w dniu wystàpienia
nieszcz´Êliwego wypadku nie wi´cej ni˝ suma
ubezpieczenia w przypadku Êmierci psa lub uboju
z koniecznoÊci,
2) 50% wartoÊci psa w dniu wystàpienia nieszcz´Êliwego
wypadku w przypadku trwa∏ej i ca∏kowitej utraty
przydatnoÊci do polowaƒ.
§ 20

ROZDZIA¸ III
UBEZPIECZENIE PSÓW MYÂLIWSKICH PODCZAS
POLOWA¡

POST¢POWANIE W RAZIE WYPADKU
1.

§ 13
POSTANOWIENIA OGÓLNE
W ramach ubezpieczenia psów myÊliwskich podczas polowaƒ
Ubezpieczyciel zawiera umowy ubezpieczenia psów
myÊliwskich podczas polowaƒ z osobami fizycznymi
– w∏aÊcicielami psów, b´dàcymi cz∏onkami Polskiego Zwiàzku
¸owieckiego, zwanymi dalej Ubezpieczonymi.
§ 14
DEFINICJE
W rozumieniu niniejszych warunków ubezpieczenia:
a) za psy myÊliwskie uwa˝a si´ psy rasowe nast´pujàcych
grup: p∏ochacze, wy˝∏y, posokowce, jamniki, goƒcze, terriery,
b) za cz∏onków rodziny uwa˝a si´ ma∏˝onka, rodzeƒstwo,
rodziców, dzieci, teÊciów, zi´ciów i synowe, ojczyma,
macoch´, pasierbów, przysposabiajàcych i przysposobionych,
c) za nieszcz´Êliwy wypadek psa myÊliwskiego uwa˝a si´:
bezpoÊrednie uderzenie pioruna, wypadek komunikacyjny,
zranienie bàdê uÊmiercenie podczas pracy psa na
polowaniu lub podczas uk∏adania psa, wpadni´cie w sid∏a,
uduszenie w norze, utoni´cie itp.

2.

WY¸ÑCZENIA SZCZEGÓLNE

02

1.
2.

3.

4.

5.

Ubezpieczeniem mogà byç obj´te psy myÊliwskie w wieku
od 12 miesi´cy do 9 lat.
Przedmiotem
ubezpieczenia
sà
nast´pstwa
nieszcz´Êliwych wypadków psów myÊliwskich, które
wystàpi∏y podczas polowaƒ lub w drodze na i z polowaƒ,
w wyniku których nastàpi∏a:
a) Êmierç psa,
b) ubój z koniecznoÊci (skrócenie cierpieƒ zwierz´ciu),
c) trwa∏a i ca∏kowita utrata przydatnoÊci psa myÊliwskiego
do polowaƒ.
Ubezpieczyciel wyp∏aca Êwiadczenie za wypadki okreÊlone
w § 14 tylko w przypadku, gdy Êmierç psa, ubój
z koniecznoÊci lub trwa∏a i ca∏kowita utrata przydatnoÊci
psa myÊliwskiego do polowaƒ nastàpi∏y i zosta∏y
stwierdzone w ciàgu 90 dni od daty wypadku.
Ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa w ust. 2,
obejmuje tylko bezpoÊrednie nast´pstwa nieszcz´Êliwych
wypadków.
Umowy ubezpieczenia zawierane w ramach tego ryzyka
obejmujà wypadki w kraju, a Êwiadczenia wyp∏acane sà
wy∏àcznie w z∏otych polskich, na terenie RP.

USTALENIE I WYP¸ATA ÂWIADCZE¡
1.

2.

3.

4.
5.

§ 16
6.
WY¸ÑCZENIA SZCZEGÓLNE
1.

Z uwzgl´dnieniem zapisów § 6 ubezpieczenie psów
myÊliwskich podczas polowaƒ nie obejmuje wypadków:
a. spowodowanych przez Ubezpieczonego w stanie
nietrzeêwoÊci, pod wp∏ywem narkotyków lub innych
podobnie dzia∏ajàcych Êrodków,
b. powsta∏ych w zwiàzku z pope∏nieniem lub usi∏owaniem
pope∏nienia przez Ubezpieczonego przest´pstwa.
§ 17
SUMA UBEZPIECZENIA

1.

2.

3.

Sum´ ubezpieczenia deklaruje Ubezpieczony w granicach
wartoÊci rynkowej psa, nie mniej ni˝ 2.000 z∏ zaÊ
maksymalnie 10.000 z∏.
Suma ubezpieczenia ustalana jest na podstawie:
a. Êredniej ceny rynkowej psa – dotyczy psów do
wysokoÊci sumy 3.000 z∏,
b. Êredniej
ceny
rynkowej
psa
rasowego
zarejestrowanego w Rejestrze Psów Rasowych
– dotyczy psów o sumie wy˝szej ni˝ 3.000 z∏.
Ka˝dy pies myÊliwski, którego wartoÊç b´dzie wynosiç
powy˝ej 3.000 z∏, musi byç wpisany do ksi´gi rejestrów
psów rasowych prowadzonej w Kole lub Zarzàdzie
Okr´gowym.

W razie wypadku Ubezpieczony obowiàzany jest:
1) niezw∏ocznie powiadomiç Ubezpieczyciela o wypadku
w terminie 48 godzin,
2) niezw∏ocznie powiadomiç o wypadku:
a. ¸owczego
Ko∏a
(Zarzàdu
Okr´gowego)
w przypadku wystàpienia zdarzenia podczas
polowania lub,
b. miejscowà jednostk´ policji w przypadku
wystàpienia zdarzenia podczas przewo˝enia psa
na lub z polowania Êrodkiem transportu,
3) dostarczyç Ubezpieczycielowi dokumenty niezb´dne
do ustalenia zasadnoÊci roszczenia i wysokoÊci
Êwiadczenia, w szczególnoÊci:
a. pisemne potwierdzenie od ¸owczego Ko∏a
(Zarzàdu Okr´gowego) w przypadku wystàpienia
zdarzenia podczas polowania,
b. pisemne zaÊwiadczenie o charakterze i skutkach
wypadku od lekarza weterynarii,
c. dokumenty, które mogà byç podstawà do ustalenia
wartoÊci psa w dniu wypadku.
Je˝eli nie zosta∏y dope∏nione obowiàzki wymienione
w ust. 1, a mia∏o to wp∏yw na ustalenie okolicznoÊci
wypadku lub wysokoÊci Êwiadczenia, Ubezpieczyciel mo˝e
zmniejszyç lub odmówiç wyp∏aty Êwiadczenia.
§ 21

§ 15
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Z uwzgl´dnieniem zapisów § 6 nie obejmuje si´ ochronà
ubezpieczeniowà mienia w ubezpieczeniu myÊliwskiej broni
palnej i amunicji – od nast´pujàcych rodzajów szkód:
1) zwiàzanych ze stanem lub charakterem przedmiotu
ubezpieczenia:
a) w mieniu znajdujàcym si´ w budynkach, które sà
w trakcie budowy lub przebudowy,
b) w mieniu znajdujàcym si´ w budynkach, które sà
w trakcie przebudowy; w odniesieniu do budynków
wielomieszkaniowych wy∏àczenie to nie obejmuje
szkód w mieniu znajdujàcym si´ w poszczególnych
lokalach, o ile wystàpienie szkody nie mia∏o
zwiàzku z dokonywaniem przebudowy w budynku,
c) w mieniu znajdujàcym si´ w budynkach
przeznaczonych do rozbiórki,
d) w mieniu znajdujàcym si´ w loggiach oraz na
balkonach i tarasach,
e) w mieniu znajdujàcym si´ w mieszkaniu lub domu
jednorodzinnym, które by∏y nie zamieszkane przez
okres d∏u˝szy ni˝ 60 dni,
2) szkód w nast´pujàcych rodzajach mienia:
a) trofeach myÊliwskich oraz broni jakiegokolwiek
rodzaju, na którà Ubezpieczony nie posiada
wymaganego
odpowiednimi
przepisami
pozwolenia,
b) przedmiotach w iloÊciach wskazujàcych na ich
przeznaczenie handlowe,
c) przedmiotach s∏u˝àcych dzia∏alnoÊci handlowej,
us∏ugowej lub produkcyjnej,
3) szkód zwiàzanych z nast´pujàcymi czynnikami
zewn´trznymi:
a) dzia∏anie pràdu elektrycznego w maszynach,
aparatach lub innych urzàdzeniach, chyba
˝e dzia∏anie to spowodowa∏o jednoczeÊnie po˝ar,
b) zawilgocenie
lub
zalanie
spowodowane
nieszczelnoÊcià instalacji wodno-kanalizacyjnej,
dachu lub urzàdzeƒ odprowadzajàcych wod´
z dachu, Êcian, tarasów i balkonów, je˝eli
konserwacja tych instalacji, urzàdzeƒ lub
elementów budynku nale˝a∏a do obowiàzków
Ubezpieczonego, lub je˝eli – wiedzàc o istniejàcych
zaniedbaniach w tym zakresie – nie wyst´powa∏
pisemnie do w∏aÊciciela lub administratora
budynku z ˝àdaniem ich usuni´cia,

Sk∏adka roczna liczona jest wg stawki 3% od sumy
ubezpieczenia.
Minimalna sk∏adka za jednego psa – 50 z∏.

RODZAJE I WYSOKOÂå ÂWIADCZE¡

§ 10

1.

W przypadku ustalenia przez Ubezpieczonego sumy
ubezpieczenia wy˝szej ni˝ 5.000 z∏ wymagana jest
indywidualna zgoda Ubezpieczyciela.
W przypadku wàtpliwoÊci co do ustalenia wysokoÊci sumy
ubezpieczenia rasowego psa myÊliwskiego nale˝y
skorzystaç z opinii Zwiàzku Kynologicznego i potwierdzenia
¸owczego Zarzàdu Okr´gowego.
Zadeklarowana suma ubezpieczenia stanowi górnà granic´
odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela.

Rodzaje i wysokoÊç przys∏ugujàcych Êwiadczeƒ ustala si´
po stwierdzeniu istnienia zwiàzku przyczynowego pomi´dzy
wypadkiem a Êmiercià, ubojem z koniecznoÊci lub ca∏kowità
i trwa∏à utratà zdolnoÊci psa myÊliwskiego do polowaƒ.
Ustalenie zwiàzku przyczynowego, o którym mowa w ust. 1
nast´puje
na
podstawie
dostarczonych
przez
Ubezpieczonego dowodów.
Je˝eli w wyniku wypadku stwierdzono ca∏kowità i trwa∏à
utrat´ zdolnoÊci psa myÊliwskiego do polowaƒ a nast´pnie
w terminie do 90 dni od daty wypadku nastàpi Êmierç psa
myÊliwskiego lub ubój psa myÊliwskiego z koniecznoÊci
z zastrze˝eniem stosownych zapisów Ubezpieczyciel
dokona dop∏aty Êwiadczenia do wysokoÊci okreÊlonej
w § 19.
Âwiadczenia wynikajàce z umowy ubezpieczenia
wyp∏acane sà Ubezpieczonemu – w∏aÊcicielowi psa.
Ubezpieczyciel wyp∏aca Êwiadczenie w ciàgu 30 dni od daty
wyjaÊnienia okolicznoÊci koniecznych do ustalenia
odpowiedzialnoÊci i wysokoÊci Êwiadczenia, w tym
w szczególnoÊci po przed∏o˝eniu koniecznych dokumentów
i wp∏ywie ewentualnych opinii lekarskich-weterynaryjnych
oraz opinii Zwiàzku Kynologicznego w Polsce i/lub
Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego niezb´dnych do ustalenia
wartoÊci psa myÊliwskiego w dniu wypadku.
Przy wyp∏acie Êwiadczenia uwzgl´dniana jest franszyza
redukcyjna w wysokoÊci 300 z∏.
ROZDZIA¸ IV

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ
W ˚YCIU PRYWATNYM
§ 22
DEFINICJE
W rozumieniu niniejszych warunków ubezpieczenia:
1) za
czynnoÊci
˝ycia
prywatnego
uwa˝a
si´
w
ubezpieczeniu
odpowiedzialnoÊci
cywilnej
w szczególnoÊci czynnoÊci zwiàzane z:
• opiekà nad niepe∏noletnimi dzieçmi
• zatrudnianiem pomocy domowej lub opiekunki
• u˝ytkowaniem mieszkania, domu, gara˝u lub innej
nieruchomoÊci
• posiadaniem zwierzàt domowych oraz pasiek dla celów
niehandlowych
• rowerów i sprz´tu p∏ywajàcego, a tak˝e
• amatorskim uprawianiem sportu i u˝ytkowaniem broni,
2) za kraje europejskie uwa˝a si´ terytoria paƒstw
europejskich, paƒstw basenu Morza Âródziemnego, jak
równie˝ Wyspy Kanaryjskie oraz Madera,

za osoby trzecie uwa˝a si´ wszystkie osoby pozostajàce
poza stosunkiem ubezpieczeniowym,
4) za osoby bliskie uwa˝a si´ ma∏˝onka, osoby pozostajàce
w konkubinacie, rodzeƒstwo, wst´pnych, zst´pnych,
teÊciów, zi´ciów i synowe, ojczyma, macoch´, pasierbów,
przysposobionych i przysposabiajàcych,
5) za papiery wartoÊciowe uwa˝a si´ czeki, weksle,
obligacje, akcje oraz inne dokumenty zast´pujàce gotówk´,
6) za szkod´ uwa˝a si´ zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy
ruchomej
albo
nieruchomoÊci
nale˝àcej
do
poszkodowanego (szkoda w mieniu), jak równie˝ Êmierç
poszkodowanego, uszkodzenie cia∏a lub uszczerbek na
zdrowiu (szkoda na osobie),
7) za wartoÊci pieni´˝ne uwa˝a si´ banknoty i monety polskie
oraz zagraniczne, a tak˝e wyroby ze z∏ota, srebra, kamieni
szlachetnych i pere∏, jak równie˝ platyny i pozosta∏ych
metali z grupy platynowców oraz monety z∏ote i srebrne,
8) za wyczynowe uprawianie sportu uwa˝a si´:
• uprawianie sportu w sekcjach lub klubach sportowych,
polegajàce na uczestniczeniu w treningach i zawodach
sportowych, jak równie˝ uprawianie sportu w celach
zarobkowych,
• uczestniczenie
w
wyprawach
do
miejsc
charakteryzujàcych si´ ekstremalnymi warunkami
klimatycznymi
lub
przyrodniczymi,
albo
w ekspedycjach,
9) za wypadek w ubezpieczeniu odpowiedzialnoÊci
cywilnej uwa˝a si´ zdarzenie powodujàce wystàpienie
szkody na osobie lub w mieniu w czasie trwania
odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela; wszystkie szkody
b´dàce nast´pstwem tego samego zdarzenia, albo
wynikajàce z tej samej przyczyny, niezale˝nie od liczby
osób poszkodowanych i ∏àcznej kwoty roszczeƒ, uwa˝a si´
za jeden wypadek i przyjmuje si´, ˝e mia∏y miejsce w chwili
wystàpienia pierwszej szkody,
10) za myÊliwskà broƒ palnà uwa˝a si´ broƒ palnà
przeznaczonà tylko i wy∏àcznie do polowaƒ, zgodnie
z wydanym w celach ∏owieckich pozwoleniem na broƒ,
11) za posiadanie myÊliwskiej broni palnej uwa˝a si´
przechowywanie broni, czyszczenie, przewo˝enie itp.,
z wy∏àczeniem u˝ytkowania broni podczas polowaƒ.

7)

3)

1.

2.
3.
4.

1.

2.

3.

3.

SUMA GWARANCYJNA
1.

2.

Sk∏adka roczna dla wariantu sumy gwarancyjnej 50.000 z∏
wynosi 25 z∏ natomiast dla sumy gwarancyjnej 100.000 z∏
sk∏adka wynosi 45 z∏.

1.

2.

3.

4.
§ 28
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

5.

§ 29
ZAKRES UBEZPIECZENIA – REFUNDOWANE
KOSZTY
1.

2.

2.

§ 30

ROZDZIA¸ V

Przedmiotem ubezpieczenia jest umo˝liwienie obrony interesów
prawnych
Ubezpieczonego
oraz
poniesienie
przez
Ubezpieczyciela zwiàzanych z tym kosztów, je˝eli:
1) wystàpi∏o zdarzenie obj´te ubezpieczeniem okreÊlone
w niniejszych warunkach,
2) istnieje szansa korzystnego dla Ubezpieczonego
za∏atwienia sprawy,
3) obrona interesów prawnych Ubezpieczonego nie jest
sprzeczna z dobrymi obyczajami,
4) koszty obrony interesów prawnych Ubezpieczonego nie
pozostajà w ra˝àcej dysproporcji do zamierzonego przez
niego celu.

Ubezpieczyciel refunduje w zakresie zagwarantowanym
w umowie ubezpieczenia nast´pujàce koszty:
1) koszty
wynagrodzenia
jednego
adwokata
ustanowionego przez Ubezpieczonego,
2) koszty sàdowe, ∏àcznie z nale˝noÊciami dla Êwiadków
i bieg∏ych w post´powaniu sàdowym oraz koszty
post´powania egzekucyjnego,
3) op∏aty i koszty w post´powaniu przed organami
administracji paƒstwowej i samorzàdowej, ∏àcznie
z nale˝noÊciami dla Êwiadków i bieg∏ych w tym
post´powaniu oraz koszty egzekucji administracyjnej,
4) koszty obrony interesów prawnych strony przeciwnej,
o ile Ubezpieczony na mocy prawomocnego orzeczenia
sàdu zobowiàzany jest do ich pokrycia.
Ubezpieczenie nie obejmuje:
1) kosztów ugodowego za∏atwienia sprawy, je˝eli koszty
te nie odpowiadajà stosunkowi, w jakim uwzgl´dnione
zosta∏y roszczenia obu stron oraz kosztów, do których
poniesienia Ubezpieczony nie by∏ zobowiàzany
w danym stanie prawnym,
2) kosztów post´powania egzekucyjnego podj´tego na
podstawie wi´cej ni˝ jednego tytu∏u wykonawczego
oraz w przypadku, gdy post´powanie o nadanie
klauzuli wykonalnoÊci wszcz´te zostanie po up∏ywie
3 (trzech) lat od uzyskania tytu∏u egzekucyjnego,
3) kosztów, do których poniesienia zobowiàzana jest inna
osoba ni˝ Ubezpieczony,
4) kosztów, które Ubezpieczony musi ponieÊç tylko
dlatego, ˝e jego przeciwnik wystàpi∏ z powództwem
wzajemnym albo te˝ przedstawi∏ zarzut potràcenia,
a obrona przed tymi roszczeniami nie jest obj´ta
ubezpieczeniem albo te˝ koszty te zobowiàzana jest
ponieÊç osoba trzecia,
5) odszkodowaƒ, które musi zap∏aciç Ubezpieczony,
grzywien, kar administracyjnych lub sàdowych, innych
kar pieni´˝nych, podatków ani innych podobnych op∏at
i danin natury publicznoprawnej,

kosztów powsta∏ych w nast´pstwie korzystania z us∏ug
osób nie uprawnionych do Êwiadczenia pomocy
prawnej lub wydawania opinii w danym zakresie,
7) kosztów powsta∏ych w nast´pstwie korzystania z us∏ug
osób nie posiadajàcych prawa do wykonywania
zawodu,
8) kosztów zwiàzanych ze Êwiadomym udzieleniem przez
Ubezpieczonego
nieprawdziwych
lub
wprowadzajàcych
w
b∏àd
informacji
albo
dostarczeniem sfa∏szowanych dokumentów,
9) kosztów zwiàzanych ze Êwiadomym zatajeniem przez
Ubezpieczonego
informacji
lub
dokumentów,
mogàcych mieç wp∏yw na sposób Êwiadczenia pomocy
prawnej lub przebieg post´powania.
Suma ubezpieczenia jest ustalona w dokumencie
ubezpieczenia i stanowi górnà granic´ odpowiedzialnoÊci
Ubezpieczyciela dla ka˝dego zdarzenia obj´tego
ubezpieczeniem, bez wzgl´du na iloÊç osób uprawnionych
do otrzymania Êwiadczenia ubezpieczeniowego. Za jedno
zdarzenie obj´te ubezpieczeniem uznaje si´ równie˝
pozostajàcà ze sobà w zwiàzku czasowym i przyczynowym
wi´kszà liczb´ zdarzeƒ.
Strony umowy ubezpieczenia ustalajà udzia∏ w∏asny
Ubezpieczonego w ka˝dej szkodzie w wysokoÊci 200 z∏.

ZAKRES UBEZPIECZENIA – OSOBY OBJ¢TE
OCHRONÑ ORAZ ZAKRES SPRAW OBJ¢TYCH
OCHRONÑ

UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ
EUROADWOKAT

§ 25

Umowà ubezpieczenia nie sà obj´te roszczenia
o wykonanie umów oraz o zwrot kosztów poniesionych na
poczet ich wykonania.
Z uwzgl´dnieniem zapisów § 6 ubezpieczenie nie obejmuje
szkód:
1) o ∏àcznej wartoÊci poni˝ej 100 z∏,
2) wyrzàdzonych u˝ytkowaniem silnikowych jednostek
p∏ywajàcych,
3) zwiàzanych z wyczynowym uprawianiem sportu,
4) zwiàzanych z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej
lub zarobkowej (np. wynajmu pomieszczeƒ), nawet bez
rejestracji lub zezwolenia,
5) wynik∏ych z u˝ycia lub przechowywania broni bez
wymaganego
zezwolenia
lub
niezgodnie
z obowiàzujàcymi przepisami,
6) powsta∏ych
wskutek
umownego
przej´cia
odpowiedzialnoÊci cywilnej osoby trzeciej, albo
w
wyniku
rozszerzenia
zakresu
w∏asnej
odpowiedzialnoÊci cywilnej wynikajàcej z ustawy,

4.

§ 27

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 24
W
ubezpieczeniu
odpowiedzialnoÊci
cywilnej
Ubezpieczyciel:
1) wyp∏aca odszkodowanie poszkodowanemu lub
2) broni osoby Ubezpieczonej przed nieuzasadnionym
roszczeniem.
Ubezpieczyciel pokrywa tak˝e:
1) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powo∏anych
w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem w celu ustalenia
okolicznoÊci lub wartoÊci szkody,
2) niezb´dne koszty obrony sàdowej w sporze
prowadzonym na polecenie Ubezpieczyciela lub za
jego zgodà; je˝eli w wyniku wypadku, który powoduje
odpowiedzialnoÊç Ubezpieczonego, obj´tà ochronà
ubezpieczeniowà, zostanie przeciwko sprawcy szkody
wdro˝one post´powanie karne, Ubezpieczyciel
pokrywa koszty obrony, je˝eli za˝àda∏ powo∏ania
obroƒcy lub wyrazi∏ zgod´ na pokrycie zwiàzanych
z tym kosztów,
3) niezb´dne
koszty
dzia∏aƒ
podj´tych
przez
Ubezpieczonego po wystàpieniu wypadku w celu
zapobie˝enia szkodzie lub zmniejszenia jej wartoÊci,
je˝eli Êrodki te by∏y w∏aÊciwe, chocia˝by okaza∏y si´
bezskuteczne.
Koszty, o których mowa w ust. 1 i 2, pokrywane sà
w ramach sumy gwarancyjnej.

3.

Suma
gwarancyjna,
stanowi
górnà
granic´
odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela w stosunku do jednego
i wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia.
Suma gwarancyjna wynosi w zale˝noÊci od wybranego
wariantu 50.000 z∏ lub 100.000 z∏.

SK¸ADKA

Ubezpieczenie dotyczy odpowiedzialnoÊci cywilnej osób
wymienionych w dokumencie ubezpieczenia, z tytu∏u szkód
w mieniu lub na osobie, wyrzàdzonych osobom trzecim
w okresie ubezpieczenia.
Ubezpieczenie obejmuje szkody pozostajàce w zwiàzku
z wykonywaniem czynnoÊci ˝ycia prywatnego.
Ubezpieczenie dotyczy szkód powsta∏ych na terenie Polski,
jak równie˝ krajów europejskich.
Ubezpieczenie dotyczy równie˝, bez koniecznoÊci
op∏acenia dodatkowej sk∏adki, odpowiedzialnoÊci cywilnej
pomocy domowej zatrudnionej przez osob´ obj´tà
ubezpieczeniem, w odniesieniu do szkód wyrzàdzonych
osobom trzecim w zwiàzku ze Êwiadczeniem takiej pomocy
na jej rzecz.

6)

§ 26

§ 23

WY¸ÑCZENIA SZCZEGÓLNE
1.

wyrzàdzonych przez osoby obj´te ubezpieczeniem
osobom bliskim, albo osobom przez nie zatrudnionym,
bez wzgl´du na podstaw´ prawnà zatrudnienia,
8) polegajàcych na wystàpieniu czystych strat
finansowych nie zwiàzanych ze szkodà w mieniu ani na
osobie,
9) mo˝liwych do pokrycia z umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnoÊci cywilnej, zawartej z innym
ubezpieczycielem na wczeÊniejszy lub póêniejszy okres
ubezpieczenia,
10) zwiàzanych z naruszeniem praw autorskich, patentów,
znaków towarowych i nazw fabrycznych,
11) w wartoÊciach pieni´˝nych, papierach wartoÊciowych,
dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych,
filatelistycznych, numizmatycznych albo dzie∏ach
sztuki,
12) wynik∏ych z przeniesienia chorób zakaênych, o których
istnieniu osoba obj´ta ubezpieczeniem wiedzia∏a lub
przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci mog∏a si´
dowiedzieç,
13) w mieniu ruchomym, z którego osoby obj´te
ubezpieczeniem korzysta∏y na podstawie umowy
najmu, dzier˝awy, leasingu lub innej pokrewnej umowy,
14) wynikajàcych bezpoÊrednio lub poÊrednio z wycieku
lub innej formy przedostania si´ do powietrza, wody lub
gruntu jakichkolwiek substancji.
Ubezpieczenie
nie
pokrywa
grzywien
i
kar
administracyjnych lub sàdowych oraz innych kar
o charakterze pieni´˝nym, w tym równie˝ odszkodowaƒ
o charakterze karnym, na∏o˝onych na osoby obj´te
ubezpieczeniem.

6.

7.

Ochrona ubezpieczeniowa przys∏uguje:
1) Ubezpieczonemu,
2) ma∏˝onkowi Ubezpieczonego,
3) niepe∏noletnim dzieciom osób wskazanych w pkt. 1) i 2).
Z ochrony ubezpieczeniowej korzystajà równie˝ pe∏noletnie
dzieci Ubezpieczonego, o ile taka osoba spe∏nia ∏àcznie
nast´pujàce kryteria:
1) nie zawar∏a zwiàzku ma∏˝eƒskiego,
2) nie ukoƒczy∏a 30. roku ˝ycia,
3) kontynuuje nauk´ albo inne kszta∏cenie zawodowe
w ramach publicznego lub prywatnego systemu
szkolnictwa.
Ubezpieczenie obejmuje nast´pujàce rodzaje Êwiadczeƒ
w post´powaniach zwiàzanych z ∏owiectwem w rozumieniu
przepisów Prawa ¸owieckiego, Ustawy o broni i amunicji,
Ustawy o ochronie zwierzàt oraz Statutem Polskiego
Zwiàzku ¸owieckiego:
1) ochrona prawna przy dochodzeniu odszkodowaƒ,
2) ochrona prawna w zakresie prawa pracy,
3) ochrona prawna w sprawach karnych,
4) ochrona prawna w ubezpieczeniach spo∏ecznych,
5) ochrona prawna umów (ogólna).
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje obrony interesów
prawnych:
1) Ubezpieczonych
jako
w∏aÊcicieli,
nabywców,
posiadaczy
oraz
kierujàcych
pojazdami
mechanicznymi,
2) w zakresie stosunków najmu, dzier˝awy i wszelkich
podobnych
stosunków
prawnych
zwiàzanych
z u˝ywaniem lub u˝ytkowaniem nieruchomoÊci,
budynków lub cz´Êci budynków,
3) wynikajàcych
z
praw
rzeczowych
na
nieruchomoÊciach, budynkach i cz´Êciach budynków.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje obrony interesów
prawnych pozostajàcych w zwiàzku z dzia∏alnoÊcià
gospodarczà, dzia∏alnoÊcià w ramach wolnego zawodu
albo wszelkà innà dzia∏alnoÊcià prowadzonà na w∏asny
rachunek, w wyniku których powstanie, b´dzie
wykorzystywana albo zlikwidowana jednorazowa albo sta∏a
mo˝liwoÊç pracy zarobkowej lub êród∏o dochodu.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje obrony interesów
prawnych w zwiàzku z finansowaniem przy u˝yciu obcych
Êrodków wszelkiego rodzaju dzia∏alnoÊci, inwestycji, lokat
i przedsi´wzi´ç.
Wy∏àczenia okreÊlone w ust. 5 i 6 obowiàzujà równie˝
w przypadku, gdy dana dzia∏alnoÊç nie ma charakteru
planowego i nie jest wykonywana zawodowo.
§ 31
WY¸ÑCZENIA SZCZEGÓLNE

1.

Z uwzgl´dnieniem zapisów § 6 odpowiedzialnoÊç
Ubezpieczyciela nie obejmuje obrony interesów prawnych:
1) z zakresu prawa handlowego, prawa spó∏ek
handlowych, umów agencyjnych, prawa funduszy
inwestycyjnych,
prawa
obligacji,
papierów
wartoÊciowych, prawa spó∏dzielczego i prawa
dotyczàcego spó∏dzielni mieszkaniowych, prawa
o stowarzyszeniach i zwiàzkach zawodowych oraz
z zakresu zbiorowego prawa pracy i zbiorowego prawa
regulujàcego status urz´dników paƒstwowych
i samorzàdowych,
2) wynikajàcych z umów o prac´ lub innych stosunków
prawnych dotyczàcych pe∏nienia funkcji cz∏onków
ustawowych organów osób prawnych,
3) z zakresu prawa patentowego, autorskiego, znaków
towarowych,
pozosta∏ego
prawa
w∏asnoÊci
intelektualnej i przemys∏owej, prawa ochrony
konkurencji
(antymonopolowego)
oraz
prawa
dotyczàcego zasad konkurencji,
4) pozostajàcych w zwiàzku z grà i zak∏adem oraz
transakcjami terminowymi i spekulacyjnymi,
5) z umów por´czenia i przej´cia d∏ugów,
6) z zakresu prawa rodzinnego, opiekuƒczego
i spadkowego,
7) z zakresu prawa budowlanego oraz pozostajàcych
w zwiàzku z:
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a)

2.

3.

4.

nabyciem
albo
zbyciem
nieruchomoÊci
przeznaczonej pod zabudow´,
b) planowaniem, projektowaniem lub budowà
budynku albo cz´Êci budynku, które sà w∏asnoÊcià
lub znajdujà si´ w posiadaniu Ubezpieczonego
albo te˝ Ubezpieczony zamierza je nabyç albo
objàç w posiadanie,
c) przebudowà nieruchomoÊci, budynku lub cz´Êci
budynku, jeÊli do jej dokonania konieczne jest
uzyskanie jakichkolwiek zezwoleƒ lub pozwoleƒ,
a nieruchomoÊç, budynek lub cz´Êç budynku sà
w∏asnoÊcià lub znajdujà si´ w posiadaniu
Ubezpieczonego albo te˝ Ubezpieczony zamierza
je nabyç albo objàç w posiadanie,
d) finansowaniem
przedsi´wzi´ç
okreÊlonych
w punktach a) – c),
8) z zakresu prawa górniczego i geologicznego,
w szczególnoÊci w zwiàzku ze szkodami na
nieruchomoÊciach, spowodowanymi ruchem zak∏adu
górniczego,
9) z zakresu prawa podatkowego, celnego oraz
dotyczàcego innych op∏at publicznoprawnych, a tak˝e
prawa karnego skarbowego,
10) z zakresu prawa prasowego i prawa ochrony danych
osobowych,
11) w post´powaniu przed Trybuna∏em Konstytucyjnym,
sàdami
konstytucyjnymi
oraz
trybuna∏ami
mi´dzynarodowymi, chyba ˝e post´powanie dotyczy
obrony interesów prawnych pracowników organizacji
mi´dzynarodowych w zakresie stosunków pracy albo
publicznoprawnych stosunków zatrudnienia,
12) w
zwiàzku
z
planem
zagospodarowania
przestrzennego,
podzia∏em,
scalaniem
i wyw∏aszczaniem nieruchomoÊci oraz prywatyzacjà,
reprywatyzacjà
i
innymi
przekszta∏ceniami
w∏asnoÊciowymi o podobnym charakterze,
13) je˝eli koszty obrony tych interesów prawnych sà
pokryte z innej umowy ubezpieczenia, zawartej na
wczeÊniejszy lub póêniejszy okres ubezpieczenia,
14) w
zwiàzku
z
obronà
przed
roszczeniami
odszkodowawczymi osób trzecich z tytu∏u czynów
niedozwolonych.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje obrony interesów
prawnych:
1) jeÊli Ubezpieczony spowodowa∏ zdarzenie obj´te
ubezpieczeniem umyÊlnie; postanowienie to nie
dotyczy wykroczeƒ,
2) w zakresie roszczeƒ, które zosta∏y przeniesione na
Ubezpieczonego po zaistnieniu zdarzenia obj´tego
ubezpieczeniem,
3) w zakresie roszczeƒ osób trzecich, których
Ubezpieczony dochodzi we w∏asnym imieniu,
4) w zakresie roszczeƒ wobec Ubezpieczyciela albo
dzia∏ajàcego w jego imieniu podmiotu, zajmujàcego si´
likwidacjà szkód, je˝eli roszczenia te wynikajà z umowy
ubezpieczenia ochrony prawnej.
Je˝eli Ubezpieczonemu zarzuca si´:
1) pope∏nienie przest´pstwa – ochrona ubezpieczeniowa
przys∏uguje tylko w przypadku, gdy jest to wyst´pek,
który mo˝na pope∏niç zarówno umyÊlnie jak
i nieumyÊlnie. Bez znaczenia jest przy tym zasadnoÊç
postawionego zarzutu lub wynik post´powania
karnego. Ochrona ubezpieczeniowa przys∏uguje tak
d∏ugo, jak d∏ugo Ubezpieczonemu zarzucana jest
nieumyÊlnoÊç, i nie zostanie on prawomocnie skazany
za przest´pstwo umyÊlne,
2) pope∏nienie przest´pstwa drogowego – ochrona
ubezpieczeniowa nie przys∏uguje tylko w przypadku,
gdy
zostanie
prawomocnie
stwierdzone,
˝e Ubezpieczony pope∏ni∏ przest´pstwo umyÊlne.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje zdarzeƒ obj´tych
ubezpieczeniem,
które
zosta∏y
zg∏oszone
Ubezpieczycielowi po up∏ywie 3 lat od zakoƒczenia umowy
ubezpieczenia w zakresie danego ryzyka.
§ 32
DEFINICJE POJ¢å

U˝yte w niniejszych warunkach ubezpieczenia ochrony prawnej
poj´cia oznaczajà:
1) adwokat – adwokat albo radca prawny zgodnie
z odpowiednimi przepisami obowiàzujàcymi w tym
zakresie. Do zagranicznych podmiotów uprawnionych do
Êwiadczenia pomocy prawnej stosuje si´ odpowiednio
postanowienia niniejszych warunków ubezpieczenia
ochrony prawnej dotyczàce adwokatów. Ustanowiony
przez Ubezpieczonego adwokat musi spe∏niaç nast´pujàce
warunki:
a) wykonywaç zawód w miejscowoÊci, w której ma
siedzib´ w∏aÊciwy dla rozpatrzenia danej sprawy sàd
(o ile sprawa nie toczy si´ w II. instancji),
b) jeÊli odpowiednie przepisy tak stanowià, byç
uprawniony do wyst´powania przed danym sàdem.
2) koszty wynagrodzenia adwokata – wynagrodzenie
adwokata pokrywane wed∏ug nast´pujàcych zasad:
a) dla kosztów zast´pstwa prawnego Êwiadczonego przez
adwokata na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przyjmuje si´ za nale˝ne kwoty nie wi´ksze ni˝
wyznaczone na podstawie odpowiednich przepisów
prawa w sprawie op∏at za czynnoÊci adwokatów,
b) dla kosztów zast´pstwa prawnego Êwiadczonego przez
uprawnionego prawnika na terytorium innych paƒstw
stosuje si´ stawki ustawowe przewidziane za danà
czynnoÊç w danym systemie prawnym,
c) w razie braku w danym paƒstwie regulacji prawnej
dotyczàcej wysokoÊci stawek, lub w przypadku, gdy
prawodawstwo danego kraju dopuszcza uznanie
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3)

4)
5)

6)

w kszta∏towaniu tych stawek w obrocie, wynagrodzenie
za Êwiadczenie okreÊlonego typu us∏ugi prawnej nie
mo˝e byç wy˝sze od Êrednich stawek obowiàzujàcych
w danym kraju,
d) je˝eli obrona interesów prawnych Ubezpieczonego
dotyczy wy∏àcznie post´powania przedsàdowego,
Ubezpieczyciel przejmuje koszty wynagrodzenia
adwokata do wysokoÊci stawki minimalnej, ustalonej
wed∏ug zasad okreÊlonych w przepisach, stanowiàcych
podstaw´ do zasàdzania przez sàdy kosztów
zast´pstwa prawnego. Odpowiednio stosuje si´
postanowienia pkt. b)–c), z tym ˝e w przypadku, gdy
w danym paƒstwie istnieje system op∏at za czynnoÊci
adwokackie w post´powaniu przedsàdowym, stosuje
si´ te przepisy. Koszty przedsàdowej obrony zaliczane
sà na poczet kosztów w post´powaniu sàdowym,
e) Ubezpieczyciel mo˝e wskazaç Ubezpieczonemu
adwokata, ale Ubezpieczony ma prawo wybraç
adwokata wynagradzanego wed∏ug zasad okreÊlonych
w pkt. a)-d). Ubezpieczony mo˝e te˝ wybraç podmiot
rozliczajàcy si´ w sposób odmienny od powy˝szych
zasad. W takim wypadku Ubezpieczyciel zwraca koszty
wynagrodzenia takiego podmiotu, w wysokoÊci nie
wi´kszej ni˝ ustalona wed∏ug zasad okreÊlonych
w pkt. a)-d);
ciàg∏oÊç ochrony ubezpieczeniowej – sytuacja, gdy
przerwa pomi´dzy prawid∏owo zawartymi i op∏aconymi
w ca∏oÊci za tego samego Ubezpieczonego rocznymi
okresami ubezpieczenia w zakresie danego ryzyka nie
przekracza 7 dni,
obce Êrodki – Êrodki pieni´˝ne lub inne Êrodki materialne,
nie b´dàce w∏asnoÊcià Ubezpieczonego,
pojazd mechaniczny – pojazd silnikowy w rozumieniu
przepisów prawa o ruchu drogowym, motorower,
przyczepa lub inny pojazd nap´dzany silnikiem,
przeznaczony do u˝ytku na drogach làdowych, na wodzie
i w powietrzu,
udzia∏ w∏asny – oznaczona w umowie ubezpieczenia
kwotowo lub procentowo wartoÊç. W przypadku
wystàpienia
zdarzenia
obj´tego
ubezpieczeniem,
Ubezpieczony ponosi koszty do wysokoÊci tej kwoty. Je˝eli
w ramach jednego zdarzenia zaistnia∏o kilka zdarzeƒ
obj´tych ubezpieczeniem, udzia∏ w∏asny odliczany jest tylko
jeden raz.

5.

6.

§ 35
OBOWIÑZKI UBEZPIECZONEGO
1.

§ 33
DEFINICJE RODZAJÓW ÂWIADCZE¡
U˝yte w niniejszych warunkach ubezpieczenia ochrony prawnej
okreÊlenia rodzajów Êwiadczeƒ oznaczajà:
1) ochrona prawna przy dochodzeniu odszkodowaƒ
– dochodzenie roszczeƒ odszkodowawczych z tytu∏u
czynów niedozwolonych, których nast´pstwem jest szkoda
osobowa albo majàtkowa, a które nie wynikajà z czynnoÊci
prawnej. Za roszczenia odszkodowawcze z tytu∏u czynów
niedozwolonych
uwa˝a
si´
tak˝e
roszczenia
odszkodowawcze, w zwiàzku z odpowiedzialnoÊcià za
szkod´ wyrzàdzonà przez produkt niebezpieczny,
2) ochrona prawna umów (ogólna) – obrona interesów
prawnych z tytu∏u umów i praw rzeczowych, nie
pozostajàcych w zwiàzku z pojazdami,
3) ochrona prawna w zakresie prawa pracy – obrona
interesów prawnych ze stosunków pracy oraz ze stosunków
zatrudnienia urz´dników paƒstwowych i samorzàdowych,
w zakresie odpowiadajàcym stosunkowi pracy,
4) ochrona prawna w sprawach karnych – obrona
w post´powaniu karnym w zwiàzku z zarzutem pope∏nienia
przest´pstwa albo wykroczenia. W przypadku kary
pozbawienia wolnoÊci lub grzywny przekraczajàcej
1000 PLN, ubezpieczenie obejmuje dodatkowo, przy
ka˝dym zdarzeniu obj´tym ubezpieczeniem, ∏àcznie nie
wi´cej ni˝ 2 wnioski: o u∏askawienie, odroczenie wykonania
kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie lub roz∏o˝enie
sp∏aty na raty,
5) ochrona prawna w ubezpieczeniach spo∏ecznych
– sàdowa obrona interesów prawnych w zakresie
ubezpieczeƒ spo∏ecznych.

2.

§ 36

1.

2.

ZDARZENIE OBJ¢TE UBEZPIECZENIEM
I KARENCJA

2.

3.

4.

Ochrona
ubezpieczeniowa
dotyczy
zdarzeƒ
ubezpieczeniowych,
które
wystàpi∏y
w
okresie
ubezpieczenia.
Przy dochodzeniu przez Ubezpieczonego roszczeƒ
odszkodowawczych z tytu∏u czynów niedozwolonych,
których nast´pstwem jest szkoda osobowa lub majàtkowa,
a które nie wynikajà z czynnoÊci prawnej (roszczenia
odszkodowawcze z tytu∏u czynów niedozwolonych),
zdarzeniem uzasadniajàcym ˝àdanie spe∏nienia przez
Ubezpieczyciela Êwiadczenia, jest wystàpienie szkody,
skutkujàcej powstaniem roszczenia. Za roszczenia
odszkodowawcze z tytu∏u czynów niedozwolonych uwa˝a
si´ tak˝e roszczenia odszkodowawcze w zwiàzku
z odpowiedzialnoÊcià za szkod´ wyrzàdzonà przez produkt
niebezpieczny.
W przypadku, gdy Ubezpieczonemu zarzuca si´
pope∏nienie przest´pstwa albo wykroczenia, zdarzenie
uzasadniajàce ˝àdanie udzielenia przez Ubezpieczyciela
Êwiadczenia zachodzi w chwili, w której Ubezpieczony
naruszy∏ albo wed∏ug podejrzeƒ mia∏ naruszyç przepisy
prawa. Postanowienie powy˝sze dotyczy tak˝e
post´powania w zwiàzku z zatrzymaniem prawa jazdy lub
dowodu rejestracyjnego, je˝eli ma to zwiàzek
z pope∏nieniem przest´pstwa albo wykroczenia.
We wszystkich przypadkach nie wymienionych w ust. 2-3
zdarzenie uzasadniajàce ˝àdanie udzielenia przez
Ubezpieczyciela Êwiadczenia zachodzi w chwili, gdy
Ubezpieczony, jego przeciwnik lub osoba trzecia zaczà∏

Ubezpieczony, który zamierza skorzystaç z ochrony
ubezpieczeniowej, zobowiàzany jest:
1) niezw∏ocznie
poinformowaç
Ubezpieczyciela
o zaistnieniu i okolicznoÊciach zdarzenia obj´tego
ubezpieczeniem, przekazaç wszelkie dokumenty oraz
korespondencj´ dotyczàcà tego zdarzenia oraz
wskazaç, a na ˝àdanie Ubezpieczyciela oddaç mu do
dyspozycji istniejàce dowody,
2) uzyskaç pisemnà zgod´ Ubezpieczyciela na
ustanowienie okreÊlonego adwokata, udzieliç takiej
osobie
pe∏nomocnictwa,
poinformowaç
jà
wyczerpujàco i zgodnie z prawdà o okolicznoÊciach
sprawy, wskazaç dowody, udzieliç niezb´dnych
informacji i dostarczyç odpowiednie dokumenty,
3) na ˝àdanie Ubezpieczyciela poinformowaç go o stanie
sprawy oraz w razie koniecznoÊci przedsi´wziàç
niezb´dne kroki w celu dalszego wyjaÊnienia stanu
faktycznego,
4) jeÊli nie narusza to w uzasadniony sposób jego praw:
a) z∏o˝yç tylko powództwo cz´Êciowe i wstrzymaç si´
z dochodzeniem pozosta∏ych roszczeƒ do
momentu uprawomocnienia si´ orzeczenia co do
cz´Êci roszczenia,
b) wstrzymaç si´ z dochodzeniem swych roszczeƒ na
drodze sàdowej do czasu prawomocnego
zakoƒczenia
toczàcego
si´
ju˝
innego
post´powania sàdowego, o ile mo˝e mieç ono
znaczenie dla rozstrzygni´cia danego sporu,
c) uzgodniç z Ubezpieczycielem wszelkie czynnoÊci
wywo∏ujàce powstanie kosztów, w szczególnoÊci
wnoszenie pozwów i Êrodków zaskar˝enia oraz
unikaç wszystkiego, co mog∏oby si´ przyczyniç do
nieuzasadnionego zwi´kszenia kosztów albo
mog∏oby utrudniç ich zwrot od strony przeciwnej,
d) przed∏o˝yç Ubezpieczycielowi bez zb´dnej zw∏oki
otrzymane w sprawie faktury, rachunki,
pokwitowania, wezwania do zap∏aty lub uiszczenia
kosztów i dokumenty o podobnym charakterze.
JeÊli Ubezpieczony z winy umyÊlnej lub z powodu ra˝àcego
niedbalstwa naruszy okreÊlone w ust. 1 obowiàzki i takie
naruszenie ma lub b´dzie mia∏o wp∏yw na rozmiar
odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela, Ubezpieczyciel mo˝e
odmówiç spe∏nienia Êwiadczenia ubezpieczeniowego lub
odpowiednio je zmniejszyç.

WYZNACZENIE I USTANOWIENIE PE¸NOMOCNIKA

§ 34

1.

naruszaç albo domniemywa si´, ˝e zaczà∏ naruszaç
przepisy, obowiàzki lub zobowiàzania. W przypadku kilku
naruszeƒ miarodajne jest pierwsze z nich. Nie uwzgl´dnia
si´ przy tym rzeczywistych bàdê domniemanych naruszeƒ,
które zaistnia∏y ponad rok przed rozpocz´ciem ochrony
ubezpieczeniowej w zakresie danego ryzyka.
Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeƒ, o których mowa
w ust. 4, które:
1) wystàpi∏y w ciàgu pierwszych trzech miesi´cy od dnia
rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej,
2) pozostajà w zwiàzku z oÊwiadczeniem woli albo ze
zdarzeniami, zaistnia∏ymi przed rozpocz´ciem ochrony
ubezpieczeniowej lub w ciàgu pierwszych trzech
miesi´cy
od
dnia
rozpocz´cia
ochrony
ubezpieczeniowej.
Postanowieƒ ust. 5 w zakresie karencji nie stosuje si´ do
kolejnych umów ubezpieczenia w przypadku ciàg∏oÊci
ochrony ubezpieczeniowej.

3.

Z zastrze˝eniem innych postanowieƒ niniejszych warunków
ubezpieczenia ochrony prawnej Ubezpieczony ma prawo
wskazaç Ubezpieczycielowi adwokata, który b´dzie go
reprezentowa∏ i którego wynagrodzenie Ubezpieczyciel
op∏aci zgodnie z postanowieniami niniejszych warunków.
Ubezpieczony mo˝e jednak za˝àdaç, aby to Ubezpieczyciel
wskaza∏ mu adwokata.
W przypadku, gdy Ubezpieczony udzieli pe∏nomocnictwa
adwokatowi, którego wynagrodzenie Ubezpieczyciel mia∏by
ponosiç na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia
ochrony prawnej, Ubezpieczyciel jest wolny od obowiàzku
Êwiadczenia, jeÊli nie zostanie niezw∏ocznie poinformowany
o ustanowieniu tego adwokata.
Adwokat ponosi odpowiedzialnoÊç wy∏àcznie wobec
Ubezpieczonego. Ubezpieczyciel nie ponosi ˝adnej
odpowiedzialnoÊci za czynnoÊci adwokata.
§ 37
OCENA SYTUACJI PRAWNEJ

1.

2.

3.

4.

Ubezpieczyciel mo˝e odmówiç spe∏nienia Êwiadczenia
ubezpieczeniowego, jeÊli uzna, ˝e:
1) nie istnieje szansa korzystnego dla Ubezpieczonego
za∏atwienia sprawy,
2) obrona interesów prawnych Ubezpieczonego jest
sprzeczna z dobrymi obyczajami,
3) koszty obrony interesów prawnych Ubezpieczonego
pozostajà w ra˝àcej dysproporcji do zamierzonego
celu.
Je˝eli Ubezpieczonemu zarzuca si´ pope∏nienie
przest´pstwa albo wykroczenia, Ubezpieczyciel nie bada
mo˝liwoÊci korzystnego za∏atwienia sprawy w instancjach
merytorycznych.
Decyzj´ opartà na przes∏ankach okreÊlonych w ust. 1 wraz
z uzasadnieniem Ubezpieczyciel zobowiàzany jest
niezw∏ocznie przekazaç na piÊmie Ubezpieczonemu.
Je˝eli Ubezpieczyciel odmówi∏ spe∏nienia Êwiadczenia
ubezpieczeniowego zgodnie z postanowieniami ust. 1,
a Ubezpieczony nie zgadza si´ z jego stanowiskiem,
Ubezpieczony mo˝e zleciç adwokatowi wybranemu

5.

6.

7.

zgodnie z postanowieniami niniejszych warunków
ubezpieczenia ochrony prawnej, przeprowadzenie na koszt
Ubezpieczyciela ekspertyzy, która potwierdzi lub zaprzeczy
istnieniu przes∏anek odmowy okreÊlonych w ust. 1
i w piÊmie Ubezpieczyciela.
Opinia adwokata sporzàdzona na podstawie ust. 4 jest
wià˝àca dla obu stron umowy ubezpieczenia, chyba
˝e w oczywisty sposób odbiega od stanu faktycznego
i prawnego.
W celu sporzàdzenia przewidzianej w ust. 4 ekspertyzy,
Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczonemu co najmniej
30-dniowy termin. Je˝eli w oznaczonym terminie
Ubezpieczony nie spe∏ni tego obowiàzku, nie przys∏uguje
mu Êwiadczenie ubezpieczeniowe.
Wyznaczajàc Ubezpieczonemu termin na podstawie ust. 6
Ubezpieczyciel jest zobowiàzany wskazaç skutki zwiàzane
z bezskutecznym jego up∏ywem.

§ 43

1.

2.

1.

2.

3.

4.

Dopóki roszczenia wynikajàce z umowy ubezpieczenia nie
zostanà ustalone co do zasady i co do wysokoÊci, nie mogà
byç one przeniesione na osob´ trzecià ani zastawione bez
uprzedniej pisemnej zgody Ubezpieczyciela.
Roszczenia Ubezpieczonego wobec osób trzecich,
dotyczàce zwrotu kosztów, które ju˝ poniós∏
Ubezpieczyciel, przechodzà z chwilà ich powstania na
Ubezpieczyciela. Ubezpieczony zobowiàzany jest
przekazaç Ubezpieczycielowi koszty, zwrócone mu przez
osoby trzecie.
Ubezpieczony jest zobowiàzany wspieraç Ubezpieczyciela
w dà˝eniu do odzyskania wszelkich kosztów obj´tych
ubezpieczeniem oraz dostarczaç Ubezpieczycielowi
wszelkich informacji i dokumentów, które sà niezb´dne do
dochodzenia praw Ubezpieczyciela.
Je˝eli Ubezpieczony zostanie prawomocnie skazany za
przest´pstwo umyÊlne i w zwiàzku z tym nie przys∏uguje mu
Êwiadczenie ubezpieczeniowe, zobowiàzany jest on do
zwrotu Ubezpieczycielowi otrzymanych Êwiadczeƒ.

1.

2.

3.

4.

§ 39
5.

2.

Suma ubezpieczenia oferowana w ramach niniejszych
warunków ubezpieczenia ochrony prawnej wynosi
20.000 z∏.
Sk∏adka roczna dla sumy ubezpieczenia ustalonej w ust. 1
wynosi 40 z∏.
ROZDZIA¸ VI
POZOSTA¸E POSTANOWIENIA WSPÓLNE

§ 45

1.
2.

SUMA UBEZPIECZENIA (GWARANCYJNA)

2.

3.

4.

Suma ubezpieczenia (gwarancyjna) jest górnà granicà
odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela.
Je˝eli w okresie obj´tym umowà ubezpieczenia nastàpi
wzrost wartoÊci ubezpieczonego mienia, Ubezpieczony
mo˝e zg∏osiç ten fakt Ubezpieczycielowi i za jego zgodà
dokonaç
podwy˝szenia
sumy
ubezpieczenia
(doubezpieczenia), uprzednio op∏acajàc dodatkowà
sk∏adk´.
Po wyp∏acie odszkodowania suma ubezpieczenia
(gwarancyjna) zmniejsza si´ o kwot´ wyp∏aconego
odszkodowania, a˝ do jej ca∏kowitego wyczerpania.
W takim przypadku umowa ubezpieczenia rozwiàzuje si´.
Za zgodà Ubezpieczyciela, Ubezpieczony mo˝e uzupe∏niç
sum´ ubezpieczenia (gwarancyjnà) wype∏niajàc nowy
wniosek ubezpieczeniowy i op∏acajàc dodatkowà sk∏adk´.
§ 41
OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA
ODPOWIEDZIALNOÂCI UBEZPIECZYCIELA

1.
2.

1.

2.

3.

4.

5.

Okres ubezpieczenia oznacza si´ w dokumencie
ubezpieczenia.
Poczàtek okresu ubezpieczenia jest datà uzgodnionà
pomi´dzy Ubezpieczycielem a Ubezpieczonym.
§ 42
Rozpocz´cie ochrony ubezpieczeniowej nast´puje od dnia
i godziny wskazanej w dokumencie ubezpieczenia jako
poczàtek okresu ubezpieczenia, pod warunkiem,
˝e w chwili zawierania umowy zostanie dokonana wp∏ata
sk∏adki.
Zap∏ata sk∏adki w formie przelewu bankowego lub przekazu
pocztowego jest uznana za dokonanà w chwili wp∏ywu na
w∏aÊciwy rachunek Ubezpieczyciela.
Za zap∏at´ sk∏adki – uznaje si´ wy∏àcznie zap∏at´ takiej
kwoty, która jest nie ni˝sza od kwoty sk∏adki
– przypadajàcej do zap∏aty zgodnie z niniejszymi
Warunkami Ubezpieczenia.
Koniec ochrony ubezpieczeniowej nast´puje w przypadku
wystàpienia szkody ca∏kowitej w ubezpieczonym
przedmiocie ubezpieczenia lub z chwilà wyczerpania si´
sumy ubezpieczenia wskutek wyp∏at odszkodowaƒ
o godzinie 00:00 dnia nast´pnego po dniu, w którym
wystàpi∏a szkoda, z zastrze˝eniem postanowieƒ ust. 1-3 i 5.
Ochrona ubezpieczeniowa koƒczy si´ z up∏ywem okresu
ubezpieczenia, chyba ˝e stosunek ubezpieczeniowy wygas∏
przed tym terminem.

Ubezpieczony ma obowiàzek niezw∏ocznie zg∏aszaç
Ubezpieczycielowi wszelkie zmiany okolicznoÊci, które
mogà mieç wp∏yw na zwi´kszenie prawdopodobieƒstwa
wypadku. Obowiàzek ten dotyczy wszystkich okolicznoÊci,
o które Ubezpieczyciel zapytywa∏ w umowie ubezpieczenia
albo przed zawarciem umowy w innych pismach.
Pe∏nomocnik dzia∏ajàcy w imieniu Ubezpieczonego równie˝
jest obowiàzany do dope∏nienia obowiàzku okreÊlonego
w ust. 1, który – w tym wypadku – obejmuje tak˝e
okolicznoÊci znane pe∏nomocnikowi.
Niezgodne z prawdà informacje i okolicznoÊci, o których
mowa w ust. 1, podane Ubezpieczycielowi przez
Ubezpieczonego
albo
jego
pe∏nomocnika
lub
niedope∏nienie obowiàzku, o którym mowa w ust. 2,
zwalniajà Ubezpieczyciela od odpowiedzialnoÊci, chyba
˝e okolicznoÊci te nie majà wp∏ywu na zwi´kszenie
prawdopodobieƒstwa wypadku obj´tego umowà.
Usuwanie szczególnych zagro˝eƒ, których usuni´cia
– z uwagi na okolicznoÊci – móg∏ si´ domagaç i domaga∏ si´
Ubezpieczyciel,
nale˝y
tak˝e
do
obowiàzków
Ubezpieczonego. Za szczególne zagro˝enie uwa˝a si´
zw∏aszcza przyczyn´ zaistnia∏ej szkody.
Niewykonanie powy˝szego obowiàzku w terminie
wskazanym
przez
Ubezpieczyciela,
zwalnia
go
z odpowiedzialnoÊci za szkody powsta∏e po tym terminie
wskutek nieusuni´cia wskazanego zagro˝enia.

OBOWIÑZEK ZABEZPIECZENIA UBEZPIECZONEGO
MIENIA PRZED KRADZIE˚Ñ

§ 40

1.

1.

2.

OBOWIÑZKI UBEZPIECZONEGO W CZASIE
TRWANIA UMOWY

SUMA UBEZPIECZENIA I SK¸ADKA
1.

Obowiàzkiem Ubezpieczonego jest:
1) udzielenie Ubezpieczycielowi odpowiedzi na pytania
zamieszczone w formularzu wniosku ubezpieczeniowego
lub skierowane do niego w innej formie pisemnej,
2) podanie wszystkich znanych okolicznoÊci istotnych dla
oceny ryzyka i ustalenia sk∏adki.
Je˝eli Ubezpieczyciel udzieli∏ ochrony ubezpieczeniowej
mimo braku odpowiedzi Ubezpieczonego na poszczególne
pytania, pomini´te okolicznoÊci uwa˝a si´ za nieistotne.
§ 44

§ 38
CESJA ROSZCZE¡ I ROSZCZENIA REGRESOWE

2.

OBOWIÑZKI UBEZPIECZONEGO PRZED
UDZIELENIEM OCHRONY

3.

4.

Nale˝yte zabezpieczenie mienia przez Ubezpieczonego jest
warunkiem odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela.
Mienie jest nale˝ycie zabezpieczone, je˝eli dope∏nione sà
wszystkie poni˝sze obowiàzki:
1) wszystkie wejÊcia do domu jednorodzinnego lub
mieszkania sà zabezpieczone pe∏nymi, prawid∏owo
zamontowanymi drzwiami zewn´trznymi, które sà
zamkni´te na co najmniej dwa zamki wielozastawkowe
lub jeden posiadajàcy atest Instytutu Mechaniki
Precyzyjnej o zwi´kszonej odpornoÊci na w∏amanie,
2) drzwi zewn´trzne zawierajàce szklane elementy muszà
byç zabezpieczone w sposób, który uniemo˝liwia
wejÊcie do pomieszczeƒ lub otwarcie w tych drzwiach
zamka przez otwór wybity w szybie,
3) wejÊcie do gara˝u, piwnicy lub innego pomieszczenia
gospodarczego
zabezpieczone
jest
drzwiami
zamkni´tymi na co najmniej jeden zamek
wielozastawkowy, k∏ódk´ wielozastawkowà lub inny
atestowany system zabezpieczenia, chyba ˝e stanowià
one jednoczeÊnie drzwi zewn´trzne domu – w takim
przypadku stosuje si´ wymogi, o których mowa
w pkt. 1); elektroniczny system zamykania drzwi
gara˝owych uwa˝a si´ za nale˝yte zabezpieczenie
tak˝e wtedy, gdy drzwi te jednoczeÊnie s∏u˝à jako
wejÊcie do domu jednorodzinnego,
4) drzwi balkonowe, drzwi tarasowe o konstrukcji drzwi
balkonowych oraz okna sà prawid∏owo zamontowane
i zamkni´te w sposób, który uniemo˝liwia ich otwarcie
przez osoby trzecie bez u˝ycia si∏y i narz´dzi,
5) klucze do zamków i k∏ódek znajdujà si´ wy∏àcznie
w
posiadaniu
Ubezpieczonego
lub
osób
upowa˝nionych do ich przechowywania,
6) otwory w Êcianach i stropach sà zabezpieczone
w sposób uniemo˝liwiajàcy dokonanie kradzie˝y bez
w∏amania; wyjàtkiem sà otwory na pi´trach powy˝ej
parteru oraz na najwy˝szym pi´trze, je˝eli nie ma do
nich dost´pu z po∏o˝onych pod nimi lub obok nich
balkonów, dachów, przybudówek, tarasów, schodów
lub sta∏ych drabinek, a w przypadku otworów na
najwy˝szym pi´trze – tak˝e z dachu po∏o˝onego powy˝ej.
Obowiàzkiem Ubezpieczonego jest równie˝:
1) przestrzeganie przepisów przeciwpo˝arowych,
2) dbanie o konserwacj´ przewodów oraz urzàdzeƒ
doprowadzajàcych i odprowadzajàcych wod´, a tak˝e
3) stosowanie odpowiednich Êrodków ochronnych w celu
zabezpieczenia przewodów i urzàdzeƒ przed mrozem.
Niedope∏nienie obowiàzków, o których mowa w ust. 1-3,
uprawnia
Ubezpieczyciela
do
odmowy
wyp∏aty
odszkodowania w ca∏oÊci lub w cz´Êci, je˝eli mia∏o to
wp∏yw na powstanie szkody, jej wartoÊç albo ustalenie
wysokoÊci odszkodowania (Êwiadczenia).
§ 46
JAK POST¢POWAå W PRZYPADKU SZKODY

1.

Ubezpieczony ma obowiàzek podjàç wszelkie dost´pne
Êrodki w celu zmniejszenia szkody oraz zabezpieczyç
bezpoÊrednio zagro˝one mienie. CzynnoÊci te sà
obowiàzkiem Ubezpieczonego w razie wystàpienia
zdarzenia obj´tego ochronà ubezpieczeniowà.

Je˝eli Ubezpieczony umyÊlnie lub z powodu ra˝àcego
niedbalstwa nie wykona∏ obowiàzków okreÊlonych w ust. 1,
Ubezpieczyciel
ma
prawo
odmówiç
wyp∏aty
odszkodowania.
§ 47
W
przypadku
powstania
szkody
obowiàzkiem
Ubezpieczonego jest niezw∏oczne poinformowanie o tym
fakcie Ubezpieczyciela nie póêniej ni˝ w ciàgu 3 dni od daty
jej powstania lub uzyskania o niej wiadomoÊci
z zastrze˝eniem postanowieƒ § 20 ust. 1 pkt 1).
W przypadku niedope∏nienia przez Ubezpieczonego
obowiàzków okreÊlonych w § 20 i §§ 48-49
Ubezpieczyciel mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania
(Êwiadczenia) w ca∏oÊci lub w cz´Êci, je˝eli niedope∏nienie
obowiàzków mia∏o wp∏yw na ustalenie przyczyny wypadku,
wartoÊci szkody lub wysokoÊci odszkodowania
(Êwiadczenia).
§ 48
OBOWIÑZKI UBEZPIECZONEGO W PRZYPADKU
SZKODY

Z zastrze˝eniem postanowieƒ § 20 do obowiàzków
Ubezpieczonego nale˝y:
1) niezw∏oczne powiadomienie:
a) miejscowej jednostki policji o ka˝dej szkodzie, która
mog∏a powstaç w wyniku przest´pstwa i uzyskanie
pisemnego
potwierdzenia
tego
faktu
z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów,
b) administracji budynku o ka˝dym przypadku zalania.
2) pozostawienie bez zmian miejsca szkody do czasu
przybycia przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba
˝e zmiana jest niezb´dna w celu zabezpieczenia mienia
pozosta∏ego po szkodzie lub jej zmniejszenia;
Ubezpieczyciel nie mo˝e powo∏ywaç si´ na to
postanowienie, je˝eli nie rozpoczà∏ likwidacji szkody
w ciàgu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o szkodzie,
3) wype∏nienie
wymaganych
przez
Ubezpieczyciela
dokumentów, w szczególnoÊci druku zg∏oszenia szkody,
w którym nale˝y opisaç rzeczywisty przebieg zdarzenia
i okolicznoÊci powstania szkody,
4) podj´cie aktywnej wspó∏pracy z Ubezpieczycielem w celu
wyjaÊnienia wszelkich okolicznoÊci powstania szkody
i ustalenia jej wartoÊci,
5) stosowanie si´ do zaleceƒ Ubezpieczyciela oraz udzielanie
mu informacji i niezb´dnych pe∏nomocnictw,
6) umo˝liwienie Ubezpieczycielowi ustalenia okolicznoÊci
powstania szkody, jej rodzaju i wartoÊci, jak równie˝
udzielenie w tym zakresie wszelkich wyjaÊnieƒ oraz
przedstawienie niezb´dnych dowodów.
1.

2.

3.

4.

§ 49
Niezale˝nie od obowiàzków okreÊlonych w §§ 47-48,
w razie zg∏oszenia roszczenia o naprawienie szkody z tytu∏u
odpowiedzialnoÊci cywilnej Ubezpieczony ma obowiàzek
zaniechania dzia∏aƒ zmierzajàcych do zaspokojenia
poszkodowanego, uznania jego roszczeƒ bàdê zawarcia
z nim ugody, do czasu uzyskania pisemnej zgody
Ubezpieczyciela.
Je˝eli przeciwko sprawcy wypadku wszcz´te zosta∏o
post´powanie karne, albo je˝eli osoba poszkodowana
wystàpi z roszczeniem o odszkodowanie na drog´ sàdowà,
Ubezpieczony obowiàzany jest niezw∏ocznie zawiadomiç o
tym Ubezpieczyciela.
Ubezpieczony obowiàzany jest dor´czyç Ubezpieczycielowi
orzeczenie sàdu w terminie umo˝liwiajàcym mu zaj´cie
stanowiska odnoÊnie wniesienia Êrodka odwo∏awczego.
Zaspokojenie lub uznanie przez Ubezpieczonego
roszczenia osoby poszkodowanej bez wymaganej pisemnej
zgody
nie
ma
wp∏ywu
na
odpowiedzialnoÊç
Ubezpieczyciela.
§ 50

ZASADY USTALANIA WYSOKOÂCI ORAZ WYP¸ATY
ODSZKODOWANIA LUB ÂWIADCZENIA
1.
2.

3.

WartoÊç szkody i nale˝ne odszkodowanie sà ustalane
wed∏ug cen z dnia ustalenia odszkodowania.
Sposób obliczenia wartoÊci szkody dla mienia ruchomego
oraz elementów systemów zabezpieczajàcych:
1) wartoÊç szkody obliczana jest wed∏ug cen detalicznych
przedmiotów tego samego lub podobnego rodzaju
i gatunku, w pe∏nej wysokoÊci (wartoÊç odtworzeniowa)
lub pomniejszonych o stopieƒ ich zu˝ycia do dnia
szkody (wartoÊç rzeczywista) – w zale˝noÊci od
wybranego wariantu ubezpieczenia albo wed∏ug
kosztów naprawy, z zastrze˝eniem postanowieƒ § 11
ust. 2,
2) koszty naprawy powinny byç udokumentowane
rachunkiem
wykonawcy,
albo
kalkulacjà
Ubezpieczonego, je˝eli szkod´ naprawi∏ w∏asnymi
si∏ami.
WartoÊç szkody zmniejsza si´ o wartoÊç pozosta∏oÊci, które
mogà byç przeznaczone do dalszego u˝ytku, przeróbki lub
sprzeda˝y.

§ 51
Przy ustalaniu wartoÊci szkody nie uwzgl´dnia si´:
1) wartoÊci naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej lub
pamiàtkowej,
2) kosztów wynikajàcych z braku cz´Êci zamiennych lub
materia∏ów potrzebnych do przywrócenia stanu istniejàcego
przed szkodà,
3) kosztów poniesionych na odka˝enie pozosta∏oÊci po
szkodzie, usuni´cie zanieczyszczeƒ gleby, wody lub
powietrza oraz rekultywacj´ gruntów.

05

§ 52

3.

CO OBEJMUJE ODSZKODOWANIE
Odszkodowanie – w granicach sum ubezpieczenia – obejmuje:
1) utrat´, zniszczenie lub uszkodzenie mienia, które nastàpi∏o
w wyniku ubezpieczonego zdarzenia do kwoty
odpowiadajàcej wartoÊci szkody,
2) koszty wynik∏e z zastosowania wszelkich dost´pnych
Êrodków w celu zmniejszenia szkody oraz zabezpieczenia
zagro˝onego mienia przed szkodà, je˝eli Êrodki te by∏y
w∏aÊciwe, nawet gdyby okaza∏y si´ bezskuteczne,
3) koszty usuni´cia pozosta∏oÊci po szkodzie w granicach do
5% wartoÊci szkody.

4.

5.

§ 53
JAKA JEST GÓRNA WARTOÂå ODSZKODOWANIA
1.

2.

3.

1.

2.

3.

WysokoÊç odszkodowania odpowiada wartoÊci szkody, ale
nie mo˝e przekroczyç sumy ubezpieczenia (z zastrze˝eniem
postanowieƒ ust. 2-3).
Koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych
elementów systemów zabezpieczajàcych zwracane sà do
wysokoÊci 10% sumy ubezpieczenia.
Zwrot kosztów remontu lub naprawy nie mo˝e przekroczyç
rzeczywistej wartoÊci przedmiotu.
§ 54
Ubezpieczyciel w ubezpieczeniu odpowiedzialnoÊci
cywilnej ma obowiàzek (w granicach udzielonej ochrony):
1) dokonania oceny sytuacji faktycznej i prawnej,
2) podj´cia decyzji o uznaniu roszczenia i wyp∏acie
odszkodowania
albo
prowadzeniu
obrony
Ubezpieczonego przed nieuzasadnionym roszczeniem.
Ubezpieczyciel ma prawo w ka˝dej chwili wyp∏aciç
odszkodowanie w wysokoÊci sumy
gwarancyjnej
zwalniajàc si´ z obowiàzku dalszego prowadzenia obrony
oraz ponoszenia innych kosztów. Je˝eli roszczenia mogà
byç zaspokojone kwotà ni˝szà ni˝ suma gwarancyjna,
Ubezpieczyciel wyp∏aca tylko t´ ni˝szà kwot´.
Nale˝ne odszkodowanie ustala si´ wed∏ug zasad
odpowiedzialnoÊci cywilnej osoby obj´tej ubezpieczeniem.

1.

2.

3.

1.

1.

2.

§ 56

2.

W ciàgu 7 dni od daty zg∏oszenia szkody Ubezpieczony
obowiàzany jest do dostarczenia dokumentów niezb´dnych
do rozpatrzenia wniosku o wyp∏at´ odszkodowania.
Ubezpieczony ma obowiàzek udost´pniç inne dokumenty,
które Ubezpieczyciel uzna za niezb´dne do rozpatrzenia
wniosku
o
wyp∏at´
odszkodowania
w∏àczajàc
postanowienia § 20.
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2.

3.

4.

NIEZB¢DNE DOKUMENTY
1.

1.

§ 57

POST¢POWANIE WYJAÂNIAJÑCE
Po otrzymaniu zawiadomienia o zajÊciu zdarzenia obj´tego
ubezpieczeniem, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego
zawiadomienia,
Ubezpieczyciel
informuje
o
tym
Ubezpieczonego oraz przeprowadza post´powanie dotyczàce
ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoÊci zg∏oszonych
roszczeƒ i wysokoÊci odszkodowania, a tak˝e pisemnie lub
drogà
elektronicznà
informuje
Ubezpieczonego
lub
uprawnionego z umowy ubezpieczenia, jakie dokumenty sà
potrzebne do ustalenia odszkodowania.

§ 60
SKUTKI WYP¸ATY ODSZKODOWANIA

ZASADY WYP¸ATY ODSZKODOWANIA

WYP¸ATA ODSZKODOWANIA LUB ÂWIADCZENIA
§ 55

Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji
przed∏o˝onych przez Ubezpieczonego rachunków,
kosztorysów i innych dokumentów oraz zasi´gni´cia opinii
specjalistów.
Ubezpieczyciel ma prawo wyznaczenia niezale˝nego
eksperta w celu okreÊlenia przyczyny, wartoÊci szkody
i nale˝nego odszkodowania oraz w celu udzielenia
Ubezpieczonemu instrukcji i wskazówek dotyczàcych
post´powania zmierzajàcego do z∏agodzenia skutków
wypadku lub zminimalizowania wartoÊci szkody.
Ubezpieczony
jest
obowiàzany
dostarczyç
Ubezpieczycielowi lub wyznaczonemu przez niego
ekspertowi wszystkie dokumenty, które Ubezpieczyciel lub
wyznaczony ekspert uwa˝a za niezb´dne do rozpatrzenia
wniosku
o
wyp∏at´
odszkodowania
w∏àczajàc
postanowienia § 20.

3.

Ubezpieczyciel wyp∏aca odszkodowanie na podstawie
uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia
w wyniku w∏asnych ustaleƒ dokonanych po otrzymaniu
zawiadomienia o wystàpieniu zdarzenia obj´tego
ubezpieczeniem, zawartej z uprawnionym ugody lub
prawomocnego orzeczenia sàdu.
Ubezpieczyciel
obowiàzany
jest
do
wyp∏aty
odszkodowania:
1) w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia
lub
2) w terminie 14 dni od daty wyjaÊnienia okolicznoÊci
zdarzenia, je˝eli w terminie, okreÊlonym w pkt 1),
wyjaÊnienie okolicznoÊci koniecznych do ustalenia
odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela albo wysokoÊci
odszkodowania,
mimo
zachowania
nale˝ytej
starannoÊci okaza∏o si´ niemo˝liwe; bezspornà cz´Êç
odszkodowania Ubezpieczyciel wyp∏aca w terminie
okreÊlonym w pkt 1).
Je˝eli w terminach okreÊlonych w umowie lub ustawie
Ubezpieczyciel nie wyp∏aci odszkodowania, zawiadamia
pisemnie osob´ zg∏aszajàcà roszczenie o przyczynach
niemo˝noÊci zaspokojenia jej roszczeƒ w ca∏oÊci lub cz´Êci.
§ 58
Odzyskanie utraconych przedmiotów po wyp∏acie
odszkodowania zobowiàzuje Ubezpieczonego do zwrotu
odszkodowania wyp∏aconego za te przedmioty, albo
zrzeczenia si´ praw do nich na rzecz Ubezpieczyciela.
§ 59
Je˝eli odszkodowanie nie przys∏uguje lub przys∏uguje
w innej wysokoÊci, ni˝ okreÊlona w zg∏oszonym roszczeniu,
Ubezpieczyciel informuje o tym na piÊmie osob´
wyst´pujàcà z roszczeniem, wskazujàc na okolicznoÊci oraz
na podstaw´ prawnà uzasadniajàcà ca∏kowità lub
cz´Êciowà odmow´ wyp∏aty odszkodowania.
Sprzeciw wobec ustaleƒ Ubezpieczyciela w zakresie
odmowy zaspokojenia roszczenia albo wysokoÊci
odszkodowania, uprawniony mo˝e zg∏osiç na piÊmie
– w ciàgu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
Wniosek taki skutkuje ponownym rozpatrzeniem sprawy
przez zarzàd Ubezpieczyciela.
Ubezpieczony ma prawo wglàdu do akt szkodowych
i sporzàdzania na w∏asny koszt odpisów lub kserokopii
dokumentów akt szkodowych.

Z dniem wyp∏aty odszkodowania przys∏ugujàce
Ubezpieczonemu
roszczenie
do
osoby
trzeciej
odpowiedzialnej za szkod´, do wysokoÊci wyp∏aconego
odszkodowania przechodzi na Ubezpieczyciela.
Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przechodzi na
Ubezpieczyciela, jeÊli sprawcà szkody jest osoba, z którà
Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie
domowym lub za którà ponosi odpowiedzialnoÊç, chyba
˝e osoba ta wyrzàdzi∏a szkod´ umyÊlnie.
Ubezpieczony
obowiàzany
jest
dostarczyç
Ubezpieczycielowi wszelkie informacje i dokumenty oraz
dokonaç czynnoÊci niezb´dnych dla skutecznego
dochodzenia przez Ubezpieczyciela praw, okreÊlonych
w ust. 1.
W razie zrzeczenia si´ przez Ubezpieczonego – bez zgody
Ubezpieczyciela – praw, o których mowa w ust. 1,
Ubezpieczyciel mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania
w ca∏oÊci lub w cz´Êci.
§ 61
POSTANOWIENIA KO¡COWE

1.

2.

Wszystkie zawiadomienia i oÊwiadczenia kierowane do
Ubezpieczyciela powinny byç:
1) sk∏adane na piÊmie za pokwitowaniem, lub
2) przes∏ane listem poleconym.
Zmiana adresu Ubezpieczonego musi byç zg∏oszona
Ubezpieczycielowi. W przeciwnym wypadku pismo
Ubezpieczyciela skierowane na ostatni znany adres
Ubezpieczonego wywiera skutki prawne od chwili, w której
by∏oby dor´czone, gdyby Ubezpieczony nie zmieni∏ adresu.

§ 62
Ubezpieczyciel i osoby u niego zatrudnione lub osoby oraz
podmioty, za pomocà których Ubezpieczyciel wykonuje
czynnoÊci ubezpieczeniowe, sà obowiàzane do zachowania
tajemnicy ubezpieczeniowej.
§ 63
W sprawach nie uregulowanych w niniejszych Warunkach
Ubezpieczenia majà zastosowanie przepisy ustawy
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej i kodeksu cywilnego oraz inne
bezwzgl´dnie obowiàzujàce przepisy prawa.
1.
2.

§ 64
Strony umowy ubezpieczenia mogà poddaç pod
rozstrzygni´cie sàdu polubownego wynikajàce z niej spory.
Ewentualne spory, po bezskutecznej próbie ich
polubownego
za∏atwienia
poddawane
b´dà
rozstrzygni´ciom sàdów w∏aÊciwych dla siedziby
Ubezpieczonego, uposa˝onego lub uprawnionego z umowy
ubezpieczenia.

§ 65
Niniejsze Warunki Ubezpieczenia wchodzà w ˝ycie z dniem
23.11.2006 r.
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