WARIANTY UBEZPIECZENIA „CZTERY KĄTY”
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

wariant dla:
WŁAŚCICIELI

NAJEMCÓW

POD CESJĘ

budynek gospodarczy (Klauzula nr 1)

■

■

■

budowla (Klauzula nr 1)

■

stałe elementy wnętrz (Klauzula nr 2)

■

■

ruchomości domowe (Klauzula nr 3) – w zakresie rozszerzonym

■

BUDUJĄCYCH
NIERUCHOMOŚĆ

OBLIGATORYJNE

budynek mieszkalny wraz ze stałymi elementami wnętrz albo mieszkanie
wraz ze stałymi elementami wnętrz (Klauzula nr 1)
budynek mieszkalny z wyłączeniem stałych elementów wnętrz
albo mieszkanie z wyłączeniem stałych elementów wnętrz (Klauzula nr 1a)
stałe elementy wnętrz (Klauzula nr 2) – w zakresie rozszerzonym
ruchomości domowe (Klauzula nr 3) – w zakresie pełnym oraz
rozszerzonym
ruchomości domowe (Klauzula nr 3) – w zakresie pełnym
assistance (Klauzula nr 6)

FAKULTATYWNE

budynek mieszkalny, budowla lub budynek gospodarczy w budowie
(Klauzula nr 8)

szyby budynku mieszkalnego lub mieszkania (Klauzula nr 4)

■

■

■

odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (Klauzula nr 5)

■

■

■

odpowiedzialność cywilna najemcy (Klauzula nr 5a)

■

■

■

odpowiedzialność cywilna wynajmującego (Klauzula nr 5b)

■

■

■

następstwa nieszczęśliwych wypadków (Klauzula nr 7)

■

■

■

budynek mieszkalny, budowla lub budynek gospodarczy w budowie
(Klauzula nr 8)

■

■

budynek mieszkalny w przebudowie, rozbudowie lub nadbudowie
(Klauzula nr 9)

■

■

budynek mieszkalny bez pozwolenia na użytkowanie (Klauzula nr 10)

■

■

koszty wynajmu lokalu zastępczego (Klauzula nr 11)

■

dzieła sztuki i zbiory kolekcjonerskie (Klauzula nr 12)

■

domek letniskowy (Klauzula nr 13)

■

ruchomości domowe w domku letniskowym (Klauzula nr 13)

■

nagrobek (Klauzula nr 14)
koszty ochrony prawnej (Klauzula nr 15)

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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Ubezpieczenie
domów i mieszkań
„Cztery kąty”

Wybierasz
ochronę
jakiej
potrzebujesz

Przygotowaliśmy cztery warianty ubezpieczenia
domów i mieszkań, które odpowiadają na różne
potrzeby ochrony. Można wybrać, zależnie
od preferencji ubezpieczeniowych, wariant:

Zwróć uwagę na zakres ochrony
ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej (OC) w życiu prywatnym,
które obejmują ochroną m.in.:

• Dla właścicieli – właściciele
domu jednorodzinnego lub
mieszkania

• szkody w związku
z posiadaniem konia
rekreacyjnego oraz
wyrządzone przez psa;

• Dla najemcy – osoby
zamieszkujące w wynajętym,
lokatorskim, komunalnym
lub zakładowym domu
jednorodzinnym
lub mieszkaniu

• Pod cesję – osoby
ubezpieczające dom
jednorodzinny lub mieszkanie
pod kredyt hipoteczny
• Dla budujących nieruchomość
– osoby budujące dom
jednorodzinny, budynek
gospodarczy (np. garaż
wolnostojący, domek
dla gości) lub budowlę
(ogrodzenie, altany).

Ubezpieczenie mogą zawrzeć zarówno Klienci indywidualni
oraz Przedsiębiorcy, którzy są właścicielami domu jednorodzinnego
lub mieszkania.

• szkody wyrządzone przez
najemcę, wynajmującego;

• możliwość rozszerzenia ochrony
ubezpieczeniowej w innych
lokalizacjach (zabudowanych
oraz gruntowych), należących
do Ubezpieczonego;
• ustanowienie limitu na szkody
wyrządzone przez najemcę
nieruchomości, w celu ochrony
przed roszczeniami sąsiadów;
• odpowiedzialność za zalanie
bez ustalenia winy
ubezpieczającego.

Limity sum ubezpieczenia
ZDARZENIA LOSOWE/
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

LIMIT
ODPOWIEDZIALNOŚCI

KLAUZULA OWU

do 15.000 zł

nieruchomość lub stałe elementy
wnętrz, ruchomości domowe

do 10.000 zł

nieruchomość w budowie
lub rozbudowie

do 3.000 zł

domek letniskowy

do 15.000 zł

nieruchomość lub stałe elementy
wnętrz, ruchomości domowe

do 10.000 zł

nieruchomość w budowie
lub rozbudowie

do 5.000 zł

domek letniskowy

50% sumy ubezpieczenia

nagrobek

dewastacja

50% sumy ubezpieczenia

nagrobek

akt terroru

do 15% SU

nieruchomość lub stałe elementy
wnętrz, ruchomości domowe

przydomowa oczyszczalnia

10% SU budowli, nie więcej niż
20.000 zł

budowla

przydomowa turbina wiatrowa

10% SU budowli, nie więcej niż
25.000 zł

budowla

10% SU stałych elementów wnętrz,
nie więcej niż 2.000 zł

stałe elementy wnętrz

do wysokości 1.000 zł

stałe elementy wnętrz

do wysokości 1.000 zł, w tym dla
wartości pieniężnych do 500 zł;

ruchomości domowe

wymiana zamków w związku z utratą kluczy do budynku
mieszkalnego na skutek rozboju dokonanego poza
miejscem ubezpieczenia

do 500 zł

ruchomości domowe

sprzęt turystyczny oraz sportowy, wózki dziecięce i wózki
inwalidzkie, sprzęt rehabilitacyjny

50% SU

ruchomości domowe

zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego
(AGD), sprzęt audiowizualny, fotograficzny, telefoniczny,
instrumenty muzyczne, komputerowy oraz pozostały
sprzęt elektroniczny

100% SU

ruchomości domowe

10% SU nie więcej niż 2.000 zł

ruchomości domowe

za biżuterię, kosztowności oraz wyroby ze złota, srebra,
platyny i innych metali z grupy platynowców, kamieni
szlachetnych, półszlachetnych i pereł, szlachetnych
substancji organicznych

10% sumy ubezpieczenia, nie więcej
niż 10.000 zł

ruchomości domowe

ruchomości domowe znajdujące się w zabudowanych
balkonach, tarasach lub loggiach

10% sumy ubezpieczenia, nie więcej
niż 2.000 zł

ruchomości domowe

200 zł

ruchomości domowe

10% sumy ubezpieczenia, nie więcej
niż 15.000 zł

ruchomości domowe

przepięcie (szkoda elektryczna)

wandalizm

domofony lub instalacje do monitoringu
instalacje użytkowe pogryzione przez zwierzęta
rozbój poza miejscem ubezpieczenia

wartości pieniężne

anteny satelitarne umieszczone na zewnątrz budynku
mieszkalnego albo mieszkania, budynku gospodarczego
lub budowli
ruchomości domowe znajdujące się w garażu,
pomieszczeniach przynależnych lub budynku
gospodarczym

Zakres ubezpieczenia:
• nieprzewidziane zdarzenia losowe, które obejmują 20 zjawisk
takich jak: dym i sadza, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan,
lawina, napór śniegu, osuwanie się ziemi, pożar, przepięcie
(szkody elektryczne), trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna,
uderzenie pojazdu, upadek obiektów, upadek statku
powietrznego, wandalizm, wybuch, zapadanie się ziemi,
zalanie oraz akt terroru
• powódź jako opcja dodatkowa do indywidualnego wyboru
przez Klienta – bez określania stref powodziowych
• kradzież z włamaniem, dewastacja oraz rozbój
• koszty poszukiwana przyczyny awarii – to koszty
zlokalizowania i usunięcia awarii instalacji lub ich części
w celu przywrócenia stanu sprzed szkody, która była przyczyną
szkody objętej ochroną ubezpieczeniową
• zniszczenia w wyniku akcji ratowniczej w związku
z ww. zdarzeniami losowymi

Dodatkowe możliwości ubezpieczenia:
• odpowiedzialność
za szkody w mieniu
nieużytkowanym do 90 dni,
bez konieczności opłaty
dodatkowej składki
• domu jednorodzinnego
bez pozwolenia
na użytkowanie

• odpowiedzialność za
koszty naprawy lub
wymiany zabezpieczeń
przeciwkradzieżowych
w następstwie kradzieży
z włamaniem lub usiłowania
włamania bez wymogu
ubezpieczenia stałych
elementów wnętrz w zakresie
kradzieży z włamaniem,
rozboju lub dewastacji

• solarów oraz systemów
fotowoltaicznych
zamontowanych na domach
jednorodzinnych, budynkach
gospodarczych oraz jako
budowle
• siłowników (automatyka
do bram i furtek) od kradzieży

