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ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
 

Zasady ogólne 
§ 1. 

1. Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) Vision+ mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych 
przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" Spółka Akcyjna, zwane dalej WARTA,, wyłącznie na 
rzecz osób fizycznych, które zawarły z Multimedia Polska S.A. lub Multimedia Polska – Południe S.A. umowę  
o świadczenie usług telekomunikacyjnych. 

2. W umowie ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych OWU ma zastosowanie prawo polskie. 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych OWU mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 
cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne, powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

4. Na podstawie niniejszych OWU zawiera się umowy ubezpieczenia: 

1) Mienia ruchomego i stałych elementów mieszkania, 

2) Odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, 

3) Szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, 

4) Dewastacji. 

5. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w jednym z czterech Wariantów, określonych w Tabeli nr 1. 
 

Tabela nr 1. Rodzaje Wariantów umowy ubezpieczenia  
WARIANT STANDARD 
Powierzchnia mieszkania do 40 m2 Suma ubezpieczenia [zł] 
Mienie ruchome i stałe elementy mieszkania 20 000 
Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym 50 000 
Szyby i przedmioty szklane 1 000 
Dewastacja 2 000 

 
WARIANT MEDIUM 
Powierzchnia mieszkania powyżej 40 m2 do 55 m2 Suma ubezpieczenia [zł] 
Mienie ruchome i stałe elementy mieszkania 30 000 
Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym 50 000 
Szyby i przedmioty szklane 1 000 
Dewastacja 2 000 

 
WARIANT SUPER 
Powierzchnia mieszkania powyżej 55 m2 do 70 m2 Suma ubezpieczenia [zł] 
Mienie ruchome i stałe elementy mieszkania 40 000 
Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym 50 000 
Szyby i przedmioty szklane 1 000 
Dewastacja 2 000 

 
WARIANT EXTRA 
Powierzchnia mieszkania powyżej 70 m2 Suma ubezpieczenia [zł] 
Mienie ruchome i stałe elementy mieszkania 60 000 
Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym 50 000 
Szyby i przedmioty szklane 1 000 
Dewastacja 2 000 

 
DEFINICJE 

§ 2. 
Przez użyte pojęcia w niniejszych OWU rozumie się: 
1)  Awaria wewnętrzne lub zewnętrzne uszkodzenie, które nie jest spowodowane 

działaniem człowieka oraz nie jest skutkiem użytkowania niezgodnego  
z instrukcją, czasowo uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie 
instalacji lub urządzenia w miejscu ubezpieczenia, wewnątrz 
ubezpieczonej nieruchomości. 

2) 
 

Dewastacja umyślne zniszczenie, uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby 
trzecie – nie związane z kradzieżą z włamaniem lub rozbojem. 
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3) Koszty poszukiwania 
przyczyny szkody 

koszty poszukiwania lokalizacji i usunięcia awarii instalacji lub ich 
urządzeń, która była przyczyną szkody objętej ochroną ubezpieczeniową 
(przywrócenia stanu sprzed szkody). 

4) Kradzież z włamaniem zniszczenie, uszkodzenie lub zabór mienia, którego sprawca dokonał lub 
usiłował dokonać z zamkniętych pomieszczeń, po pokonaniu – przy 
użyciu siły lub narzędzi – zabezpieczeń lub otworzeniu zabezpieczeń 
kluczem oryginalnym, który sprawca zdobył przez kradzież z włamaniem 
lub w wyniku rozboju. 

5) Mienie przedmioty materialne stanowiące własność ubezpieczonego lub osób 
pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub będące 
w ich posiadaniu na podstawie tytułu prawnego, znajdujące się na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu ubezpieczenia, wymienionym 
przez ubezpieczonego w deklaracji przystąpienia do grupowego. 
ubezpieczenia, tj.: mienie ruchome znajdujące się w mieszkaniu, stałe 
elementy mieszkania. 

6) Mienie ruchome 1) urządzenia i przedmioty użytku domowego, zapasy gospodarstwa 
domowego, odzież i inne przedmioty osobistego użytku, 

2) sprzęt audiowizualny, komputerowy i ich elementy umieszczone 
wewnątrz mieszkania, pozostały sprzęt elektroniczny oraz sprzęt 
muzyczny i fotograficzny, 

3) wartości pieniężne, 
4) zwierzęta domowe, 
5) wózki inwalidzkie, wózki dziecięce, rowery, części do nich oraz części 

do motorowerów, motocykli i samochodów, w tym komplet kół lub 
opon sezonowych oraz foteliki samochodowe dla dzieci, 

6) sprzęt turystyczny, sportowy, rehabilitacyjny, 
7) sprzęt ogrodniczy, sprzęt do majsterkowania. 

7) Mienie wartościowe przedmioty o wartości artystycznej lub historycznej, w tym zbiory 
kolekcjonerskie:  
1)      antyki (przedmioty starsze niż 100 lat), 
2)      dzieła sztuki (oryginalnie wykonane, opublikowane przez artystę): 
         a) obrazy, rysunki, plakaty, grafiki, rzeźby, fotografie, 
         b) dywany, gobeliny, tkaniny ścienne wykonane ręczne, 
3)      przedmioty kolekcjonerskie: 

a) znaczki pocztowe, numizmaty, medale oraz inne przedmioty  
o charakterze kolekcjonerskim, 
b) wyroby ze złota, srebra, platyny i innych metali z grupy 
platynowców, kamieni szlachetnych i pereł, szlachetnych substancji 
organicznych – o ile nie stanowią wyrobu osobistego użytku, 

4)     przedmioty unikatowe, 
skatalogowane i posiadające aktualną wycenę rzeczoznawcy, eksperta 
domu aukcyjnego lub biegłego sądowego, sporządzoną na koszt 
ubezpieczonego. 

8) Mieszkanie zespół pomieszczeń mieszkalnych, mający odrębne wejście, wydzielony 
stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi  
i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego, zamieszkiwany 
na stałe. 

9) Osoba bliska małżonek, osoby pozostające faktycznie we wspólnym pożyciu, 
rodzeństwo, wstępni, zstępni, ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, 
teściowie, zięciowie, synowe, przysposabiający i przysposobieni. 

10) Osoba trzecia każda osoba nie będąca stroną umowy ubezpieczenia. 

11) Pustostan mieszkanie niezamieszkałe bądź nieużytkowane w całości lub części  
i wyłączone z użytkowania na podstawie decyzji właściwego organu. 

12) Rozbój zabór mienia dokonany w miejscu ubezpieczenia lub poza nim: 
1) przy użyciu przemocy lub groźby jej natychmiastowego użycia wobec 

ubezpieczonego lub osób pozostających z nim we wspólnym 
gospodarstwie domowym, 

2) przez doprowadzenie ubezpieczonego lub osób pozostających  
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z nim we wspólnym gospodarstwie domowym do stanu 
nieprzytomności lub bezbronności, przez sprawcę, który użył 
przemocy lub groźby jej natychmiastowego użycia, doprowadził 
ubezpieczonego lub osoby pozostające z nim we wspólnym 
gospodarstwie domowym posiadające klucze do mieszkania i zmusił 
je do ich otworzenia lub sam otworzył kluczami zrabowanymi. 

13) Sporty niebezpieczne skoki bungee, płetwonurkowanie przy użyciu aparatu tlenowego, rafting, 
sporty motorowodne, wspinaczka wysokogórska i skałkowa, speleologia, 
sporty walki, sporty motorowe, bobsleje, skoki narciarskie, sporty 
lotnicze. 

14) Stałe elementy elementy zamontowane lub wbudowane na stałe, służące do korzystania 
z przedmiotu ubezpieczenia zgodnie z jego przeznaczeniem, tj.: 
1) instalacje wraz z wyposażeniem, 
2) wewnętrzne: tynki, powłoki malarskie, wszelkiego rodzaju okleiny, 

wykładziny ścian, podłóg, sufitów, schodów, 
3) okna i drzwi zewnętrzne i wewnętrzne wraz z futrynami, 

oszkleniem, zamknięciami oraz zabezpieczeniami 
przeciwkradzieżowymi, parapety wewnętrzne, 

4) wewnętrzne: żaluzje, rolety, moskitiery, 
5) elementy zabudowy wewnętrznej: obudowy instalacji i grzejników, 

ścianki działowe, przegrody szklane, antresole, schody wewnętrzne  
6) i poręcze, podwieszane sufity, 
7) meble wbudowane, w tym szafy wnękowe i stałe zabudowy 

kuchenne, 
8) sprzęt zmechanizowany i urządzenia gospodarstwa domowego do 

zabudowy. 

15) Stałe zamieszkanie przebywanie w mieszkaniu lub domu bez przerw dłuższych niż 30 dni,  
z zamiarem stałego pobytu. 

16) Szkoda górnicza szkoda powstała wskutek prowadzenia prac geologicznych, oraz 
spowodowana ruchem zakładu górniczego. 

17) Szkoda (mienie) 
 

utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia bezpośrednio wskutek 
zdarzenia objętego umową ubezpieczenia. 

18) Szkoda osobowa (dot. 
odpowiedzialności cywilnej) 

śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia wraz ze stratami 
poniesionymi w następstwie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju 
zdrowia. 

19) Szkoda rzeczowa (dot. 
odpowiedzialności cywilnej) 

uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wraz ze stratami poniesionymi  
w następstwie uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy. 

20) Terroryzm sprzeczne z prawem akcje z użyciem siły lub przemocy, organizowanie  
z pobudek ideologicznych, wywołujące chaos, zastraszenie ludności lub 
dezorganizację życia publicznego. 

21) Ubezpieczenie na pierwsze 
ryzyko 

system ubezpieczenia, w którym sumę ubezpieczenia ustala 
ubezpieczony, kierując się szacowaną wysokością maksymalnej straty, 
jaka może zaistnieć wskutek jednego zdarzenia. 

22) Wartość odtworzeniowa  wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia mienia do stanu nowego, 
lecz nie ulepszonego. W przypadku mienia ruchomego i stałych 
elementów – koszt zakupu lub wytworzenia nowego elementu tego 
samego lub najbardziej zbliżonego rodzaju. 

23) Wartość rynkowa wartość odpowiadająca cenie zakupu lub sprzedaży na rynku lokalnym. 

24) Wartości pieniężne 1) krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, 
2) papiery wartościowe, 
3) inne środki płatnicze zastępujące w obrocie gotówkę, 
4) wyroby ze złota, srebra, platyny i innych metali z grupy 

platynowców, 
5) kamienie szlachetne, perły, stanowiące przedmiot (biżuterię) 

osobistego użytku. 

25) Wspólne gospodarstwo 
domowe 

dwie lub więcej osób, razem zamieszkujących, wspólnie utrzymujących 
się, załatwiających codzienne sprawy związane z prowadzeniem domu. 
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26) Wypadek dot. OC wystąpienie w okresie ubezpieczenia szkody w postaci śmierci, rozstroju 
zdrowia, uszkodzenia ciała, uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy, przy 
czym:  
1) wszystkie wypadki wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od 

daty ich faktycznego wystąpienia oraz liczby poszkodowanych, 
traktuje się jako jeden wypadek, a za datę jego wystąpienia 
przyjmuje się datę wystąpienia pierwszego wypadku z serii,  

2) ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie wypadki z serii 
(szkoda seryjna) pod warunkiem, że pierwsza szkoda wystąpiła  
w trakcie trwania okresu ubezpieczenia. 

27) Zamek wielopunktowego 
ryglowania 

zamek powodujący ryglowanie skrzydeł drzwi w futrynie w kilku 
odległych od siebie miejscach. 

28) Zamek wielozastawkowy 

 

zamek, do którego klucz posiada więcej niż jedno żłobienie prostopadłe 
do trzonu. 

29) Zamek mechaniczno – 
elektroniczny 

zamek, którego uruchamianie następuje przy zastosowaniu systemu 
elektronicznego. 

30) Zawodowe uprawianie 
sportów 

udział w regularnych treningach, zawodach, obozach kondycyjnych, 
zgrupowaniach, w celu uzyskania jak najlepszych wyników sportowych 
lub w celach zarobkowych. 

31) Zużycie techniczne utrata wartości wskutek naturalnego zużycia mienia wynikającego  
z wieku, trwałości materiałów, jakości wykonawstwa oraz prowadzonej 
gospodarki remontowej. Zużycie techniczne określa się w procentach (%). 

32) Zwierzęta domowe psy, koty, ryby w akwariach trzymane zwyczajowo w domu lub na terenie 
posesji, z wyjątkiem zwierząt trzymanych w celach handlowych. 

1) ogień - działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub 
powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile, 

2)  deszcz nawalny - opad deszczu o współczynniku wydajności co 
najmniej 4, potwierdzony przez Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej (IMiGW) powodujący: 

a) zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, 
b) zalanie ubezpieczonego mienia. 
W przypadku braku stacji pomiarowej IMiGW na terenie, na którym 
wystąpiła szkoda, bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar 
szkód świadczący wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego w miejscu 
szkody lub jego bezpośrednim sąsiedztwie. Pojedyncze szkody 
uważa się za spowodowane przez deszcz nawalny, jeżeli  
w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono masowe szkody wywołane 
jego działaniem. 

3) dym lub sadza - zawiesina cząsteczek będąca bezpośrednim skutkiem 
spalania, która nagle i w sposób krótkotrwały wydobywa się  
z palenisk, instalacji i urządzeń znajdujących się w miejscu 
ubezpieczenia, eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem  
i przepisami technicznymi oraz przy sprawnym działaniu urządzeń 
wentylacyjnych, 

4)     grad - opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu, 
5) huk ponaddźwiękowy - fala uderzeniowa wywołana przez statek 

powietrzny przekraczający prędkość dźwięku, 
6) huragan - wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s potwierdzony 

przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.  
W przypadku braku stacji pomiarowej IMiGW na terenie, na którym 
wystąpiła szkoda, bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar 
szkód świadczący wyraźnie o działaniu huraganu w miejscu szkody 
lub jego bezpośrednim sąsiedztwie. Pojedyncze szkody uważa się za 
spowodowane przez huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie 
stwierdzono masowe szkody wywołane jego działaniem. 

7) lawina - gwałtowne zsuwanie się lub staczanie ze stoków górskich: 
mas śniegu, lodu, skał, kamieni lub błota, 

33) Ogień i inne zdarzenia 
losowe 

8) zapadanie się ziemi – obniżenie terenu z powodu zawalenia się 
pustych, podziemnych przestrzeni powstałych wskutek naturalnych 
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procesów,  
9) osuwanie się ziemi - ruch ziemi na stokach nie spowodowany 

działalnością ludzką, 
10)   śnieg i lód: 

a) zniszczenie, uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek 
bezpośredniego działania ciężaru śniegu/lodu, 

b) przewrócenie się mienia sąsiedniego na ubezpieczone: 
budynek, budowlę pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu 
powodujące uszkodzenie ich elementów nośnych lub 
zawalenie, 

11)  trzęsienie ziemi - naturalny, krótki i gwałtowny wstrząs (lub seria 
wstrząsów) gruntu, powstały pod powierzchnią ziemi i rozchodzący 
się w postaci fal sejsmicznych od środka (epicentrum) znajdującego 
się na powierzchni, gdzie drgania są najsilniejsze; przy określaniu siły 
trzęsienia ziemi używa się skali magnitud (skala Richtera), 

12)   uderzenie pioruna: 
a) działanie elektryczności atmosferycznej bezpośrednio na 

ubezpieczone mienie pozostawiające wyraźnie ślady tego 
działania (bezpośrednie), 

b) nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej lub elektronicznej 
powstały w następstwie wyładowań atmosferycznych 
(pośrednie), 

13) uderzenie pojazdu - uderzenie w ubezpieczone mienie pojazdu 
drogowego lub szynowego jego części lub przewożonego nim 
ładunku nie należącego do ubezpieczającego lub osób pozostających 
z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym, 

14) upadek drzew lub masztów - przewrócenie się rosnących drzew, 
masztów bądź oderwanie się i upadek ich części na przedmiot 
ubezpieczenia, nie będące następstwem działalności ludzkiej. 

15) upadek statku powietrznego - katastrofa bądź przymusowe 
lądowanie statku powietrznego lub innego obiektu latającego, albo 
upadek ich części na przedmiot ubezpieczenia. 

16) wybuch: 
a) eksplozja - gwałtowna zmiana stanu równowagi układu  

z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, 
wywołane ich właściwością rozprzestrzeniania się. 
W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju 
zbiorników, warunkiem uznania szkody za spowodowaną 
eksplozją jest fakt rozdarcia ścian tych naczyń i zbiorników  
w takich rozmiarach, aby wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub 
cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień, 

b)    implozja - gwałtowne uszkodzenie zbiornika/naczynia 
ciśnieniowego wskutek ciśnienia zewnętrznego 
przewyższającego ciśnienie panujące w jego wnętrzu. 

17)  zamarznięcie wody - zamarzanie wody skutkujące awarią instalacji 
lub ich urządzeń znajdujących się wewnątrz ubezpieczonego 
budynku/pomieszczenia. 

18) zalanie - działanie wody, innych cieczy, pary, które wydostały się 
wskutek: 
a) awarii instalacji lub ich urządzeń, 
b) cofnięcia się z instalacji wodnej lub kanalizacyjnej,  
c) przypadkowego i nieumyślnego pozostawienia otwartych 

kranów lub innych zaworów w urządzeniach, o których mowa 
w pkt. a),  

d) działania osób trzecich, 
e) stłuczonego akwarium, 
f) samoczynnego otwarcia się główek tryskaczowych,  

z powodów innych niż ogień, np. remont budynku/mieszkania, 
naprawa instalacji, 

 19) akcja ratownicza prowadzona w związku z wystąpieniem ww. 
zdarzeń. 

34) Zdarzenie ubezpieczeniowe nagłe, niespodziewane i niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenie, 
powodujące szkodę w ubezpieczonym mieniu.  
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ROZDZIAŁ II – RYZYKA STANDARDOWE 
 

Zasady ogólne 
§ 3. 

 
1. Za ryzyko standardowe, w rozumieniu niniejszych OWU uważa się ubezpieczenie mienia. 
2. Rozdział III – ubezpieczenie mienia reguluje odpowiednio w §§ od 4 do 6 - zapisy dotyczące ryzyka 

standardowego, tj.:  
1) przedmiot i zakres ubezpieczenia, 
2) wyłączenia odpowiedzialności WARTY, 
3) zabezpieczenie mienia. 

 
ROZDZIAŁ III – UBEZPIECZENIE MIENIA 

 
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 

§ 4. 
 

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest następujące mienie: 
1) mienie ruchome,  
2) stałe elementy mieszkania, 

2. Mienie ruchome i stałe elementy ubezpieczone są od: 
1) ognia i innych zdarzeń losowych, 
2) kradzieży z włamaniem, 
3) rozboju, 
4) dewastacji. 

3. W ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zakres ochrony ubezpieczeniowej 
obejmuje koszty poszukiwania przyczyny szkody z limitem odpowiedzialności 400 zł. 

4. Z tytułu ubezpieczenia mienia ruchomego i stałych elementów od kradzieży z włamaniem i rozboju, ochroną 
ubezpieczeniową obejmuje się również mienie ruchome od rozboju poza miejscem ubezpieczenia,  
z zastrzeżeniem postanowień § 22 ust. 3. 

5. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest również mienie ruchome, czasowo znajdujące się w posiadaniu 
ubezpieczonego lub osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, użyczone lub 
wypożyczone przez zakład pracy, wypożyczalnie, kluby lub inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych 
nie prowadzących w tym zakresie działalności gospodarczej) pod warunkiem, iż fakt użyczenia lub 
wypożyczenia został udokumentowany przez wypożyczającego. 

 
Wyłączenia odpowiedzialności 

§ 5. 
 
1. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte: 

1) mienie znajdujące się w pomieszczeniach, które nie są w wyłącznym użytkowaniu ubezpieczonego,  
2) mienie służące do działalności gospodarczej, 
3) mienie stanowiące środki obrotowe w faktycznie prowadzonej działalności zarobkowej, 
4) srebro, złoto, platyna w złomie i sztabach, kamienie szlachetne i półszlachetne, syntetyczne oraz 

szlachetne substancje organiczne nie stanowiące wyrobu użytkowego, 
5) dokumenty i rękopisy, 
6) mienie wartościowe,  
7) trofea myśliwskie oraz broń wszelkiego rodzaju, 
8) programy komputerowe i dane na nośnikach wszelkiego rodzaju, 
9) paliwa napędowe. 

2. WARTA nie odpowiada za szkody: 
1) powstałe wskutek przenikania lub działania wód podziemnych,  
2) powstałe wskutek naprzemiennego zamarzania i rozmarzania śniegu lub lodu zalegającego na dachu lub 

innych elementach mieszkania, 
3) spowodowane powolnym i systematycznym działaniem temperatury, wody, pary, wilgoci, zagrzybienia, 
4) powstałe wskutek zalania lub zawilgocenia pomieszczeń - spowodowanego nieszczelnością 

instalacji/urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i klimatyzacyjnych oraz 
urządzeń odprowadzających wodę z dachów (rur spustowych i rynien) w obrębie mieszkania, jeżeli 
nieszczelność wynikła z zaniedbania przez ubezpieczonego obowiązku konserwacji tych instalacji 
lub urządzeń, 
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5) powstałe wskutek zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych, jeżeli zalanie to nastąpiło  
z powodu złego stanu dachu, ścian, balkonów, tarasów lub poprzez niezabezpieczone otwory, gdy 
konserwacja tych elementów mieszkania należała do obowiązków ubezpieczonego lub jeżeli 
ubezpieczony wiedząc o istniejących usterkach nie zgłosił ich na piśmie do właściciela lub administratora 
budynku z żądaniem ich usunięcia i niezachowanie tego warunku mogło mieć wpływ na powstanie 
szkody; przez niezabezpieczone otwory rozumie się również otwarte okna, drzwi balkonowe, tarasowe, 

6) górnicze, 
7) powstałe w związku z robotami ziemnymi, 
8) polegające na uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia wskutek pomalowania lub zabrudzenia farbą bądź 

inną substancją barwiącą,  
9) w mieniu ruchomym nielegalnie wprowadzonym na polski obszar celny,  
10) w mieniu ruchomym znajdującym się na balkonie, tarasie, loggii,  
11) powstałe w ubezpieczonym mieniu, w przypadku, gdy mieszkanie nie były zamieszkane na stałe,  
12) powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem w sytuacji, gdy ubezpieczone mienie nie było zabezpieczone 

zgodnie z wymogami określonymi w § 6, 
13) powstałe w urządzeniach wskutek działania prądu elektrycznego podczas ich eksploatacji, chyba że 

działanie prądu spowodowało równocześnie ogień lub było spowodowane uderzeniem pioruna objętym 
ochroną ubezpieczeniową. 

 
Zabezpieczenie mienia 

§ 6. 
 

1. Mieszkanie musi być należycie zabezpieczone. 
2. Mieszkanie uważa się za należycie zabezpieczone jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

1) wszystkie zewnętrzne drzwi prowadzące do mieszkania są: 
a) zamknięte na dwa zamki wielozastawkowe lub jeden zamek wielopunktowego ryglowania, bądź 

zamek mechaniczno-elektroniczny lub zamek - stanowiący wyposażenie drzwi antywłamaniowych, 
posiadających certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, 

b) pełne lub z elementami szklanymi, przy czym drzwi z elementami szklanymi muszą być zabezpieczone 
w sposób uniemożliwiający wejście lub otwarcie w tych drzwiach zamka przez otwór wybity w szybie, 

2) w ścianach i stropach nie ma otworów umożliwiających wydostanie przedmiotów bez włamania. Nie 
dotyczy to otworów na kondygnacjach powyżej parteru, jeżeli nie ma do nich dostępu z położonych 
pod/nad/obok nich przybudówek, balkonów, tarasów, schodów, zamontowanych na stałe drabinek lub 
innych elementów, ani też z dachu położonego powyżej, w przypadku otworów znajdujących się na 
najwyższej kondygnacji, 

3) zewnętrzne drzwi, drzwi balkonowe, tarasowe, okna znajdują się w należytym stanie technicznym, 
umocowane, zamontowane i zamknięte tak, aby ich wyłamanie, wyważenie lub wypchnięcie nie było 
możliwe bez użycia siły lub narzędzi, 

4) klucze od zamków pozostają w wyłącznym posiadaniu ubezpieczonego lub osób pozostających  
z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, bądź osób upoważnionych przez 
ubezpieczonego do ich przechowywania. 

3. Zewnętrzne drzwi antywłamaniowe zamontowane zgodnie z instrukcją montażu i posiadające odpowiedni 
certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie stanowią równoważne zabezpieczenie do wymogów 
określonych w ust. 2. 

 
ROZDZIAŁ IV - RYZYKA DODATKOWE 

Zasady ogólne 
§ 7. 

 
1. Za ryzyka dodatkowe uważa się ryzyka wymienione w § 1 ust. 4 pkt 3 – 5. 
2. Niniejszy rozdział reguluje odpowiednio w §§ od 8 do 11 zagadnienia dotyczące ryzyk dodatkowych, tj.:  

1) przedmiot i zakres ubezpieczenia, 
2) suma ubezpieczenia, 
3) składka, 
4) sposób ustalania wysokości odszkodowania.  

 
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM 

§ 8. 
 

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego i osób pozostających z nim we 
wspólnym gospodarstwie domowym za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim  
w następstwie czynu niedozwolonego (OC deliktowa) w związku z wykonywaniem czynności życia 
prywatnego. 
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2. Przez czynności życia prywatnego rozumie się wyłącznie czynności życia codziennego nie związane  
z jakąkolwiek aktywnością zawodową lub prowadzeniem działalności gospodarczej. 

3. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym obejmuje wypadki, które wystąpiły  
w okresie ubezpieczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami (z wyłączeniem 
USA i Kanady), chociażby poszkodowany zgłosił roszczenie po zakończeniu okresu ubezpieczenia, jednakże 
przed upływem terminu przedawnienia roszczeń.  

4. WARTA w granicach sumy gwarancyjnej pokrywa uzasadnione i uzgodnione z WARTĄ koszty procesu 
sądowego  
z udziałem ubezpieczonego jako strony pozwanej, przeciwko której toczy się proces o naprawienie szkody 
objętej ochroną ubezpieczeniową. 

 
Wyłączenia odpowiedzialności 

§ 9. 
1. WARTA nie odpowiada za szkody: 

1) powodujące roszczenia pomiędzy ubezpieczonym a osobami pozostającymi z nim we wspólnym 
gospodarstwie domowym, 

2) wyrządzone przez ubezpieczonego lub przez osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie 
domowym osobom przez niego (nich) zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub umowę 
cywilnoprawną o świadczenie usług, 

3) wyrządzone osobom bliskim ubezpieczonego, 
4) związane z dostępem lub korzystaniem z Internetu, 
5) spowodowane powolnym i systematycznym działaniem temperatury, wody, pary, wilgoci, zagrzybienia, 

gazów, dymu, sadzy i pyłu, hałasu lub wibracji, osiadaniem i osuwaniem się ziemi, w tym również 
budynków/budowli wzniesionych na tych gruntach, 

6) objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych, 
7) polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu: wartości pieniężnych, mienia wartościowego, zbiorów 

kolekcjonerskich, dokumentów, nośników danych i danych, 
8) powstałe wskutek uszkodzenia, zniszczenia lub zaginięcia przedmiotów przyjętych przez ubezpieczonego 

lub przez osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym do przechowania lub 
naprawy, 

9) powstałe na skutek czynności wynikających z wykonywania zawodu, wolontariatu i praktyk 
zawodowych, prowadzenia działalności gospodarczej lub agroturystycznej, bądź sprawowania funkcji w 
organach osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,  

10) powstałe w związku z posiadaniem i używaniem broni oraz uczestnictwem w polowaniach, 
11) powstałe w wyniku działania materiałów wybuchowych, w tym materiałów pirotechnicznych, 
12) wynikające z przeniesienia przez ubezpieczonego lub osoby pozostające z nim we wspólnym 

gospodarstwie domowym na inne osoby zakażeń i chorób zakaźnych, 
13) wyrządzone w związku z zawodowym uprawianiem sportów, a także z uprawianiem sportów 

niebezpiecznych,  
14) powstałe wskutek przeniesienia choroby przez zwierzęta domowe, pogryzienia przez psy ras uznanych 

przez związek kynologiczny za rasy niebezpieczne, 
15) wyrządzone przez zwierzęta chowane przez ubezpieczonego inne niż zwierzęta domowe, 
16) wyrządzone w środowisku naturalnym oraz w drzewostanie lasów, parków lub rezerwatów, 
17) wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej,  
18) polegające na zapłacie kar pieniężnych, tak umownych jak pozaumownych, grzywien sądowych lub 

administracyjnych, podatków, innych należności publicznoprawnych, odsetek od tych kar i grzywien,  
19) wskutek naruszenia dóbr osobistych innych niż życie lub zdrowie, 
20) powstałe w związku z posiadaniem mienia wraz z terenem nieruchomości znajdującego się poza 

terenem Rzeczypospolitej Polskiej, 
21) powstałe w związku z prowadzeniem budowy, 
22) powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem jakichkolwiek pojazdów mechanicznych, statków 

powietrznych lub wodnych,  
23) powstałych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność 

kontraktowa), z wyłączeniem krótkotrwałego (tj. do 30 dni) użytkowania najmowanych domków 
letniskowych lub pokoi w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, wyłącznie podczas 
wyjazdów turystycznych, 

24) powstałe w wyniku roszczeń o wykonanie umów oraz o zwrot kosztów poniesionych w związku  
z wykonywaniem umów, 

25) wynikające z przyjęcia przez ubezpieczonego lub przez osoby pozostających z nim we wspólnym 
gospodarstwie domowym odpowiedzialności w szerszym zakresie, aniżeli wynika to z przepisów prawa, 

26) powstałe w mieniu osób trzecich, z którego ubezpieczony lub osoby pozostające z nim we wspólnym 
gospodarstwie domowym korzystali na podstawie umowy dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innej 
umowy o korzystanie z rzeczy, z zastrzeżeniem § 2 pkt 32. 

27) powodujące roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej wynajmującego (OC wynajmującego). 
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UBEZPIECZENIE SZYB I PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA 

§ 10. 
 

1. Przedmiotem ubezpieczenia są szyby i przedmioty szklane stanowiące wyposażenie mieszkań zamontowane 
lub zainstalowane na stałe zgodnie z ich przeznaczeniem, tj.: 
1) szyby okienne i drzwiowe, 
2) oszklenia ścienne i dachowe,  
3) akwaria, terraria,  
4) szklane przegrody ścienne,  
5) elementy szklane stanowiące część składową mebli,  
6) lustra, witraże,  
7) szklane lub ceramiczne wykładziny ścian, 
8) szklane lub ceramiczne płyty kuchenne. 

2. WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szyby i przedmioty szklane wymienione w ust. 1 od stłuczenia 
lub pęknięcia. 

3. Umowa ubezpieczenia nie obejmuje: 
1) szklanych i ceramicznych wykładzin podłogowych, 
2) szkła artystycznego, 
3) szyb stanowiących osprzęt urządzeń technicznych oraz związanych z nimi instalacji,  
4) szyb i przedmiotów szklanych przed ich ostatecznym zamontowaniem w miejscu przeznaczenia, 
5) szyb i przedmiotów szklanych w stanie uszkodzonym. 

4. WARTA nie odpowiada za szkody: 
1) powstałe przy wymianie lub wymontowywaniu, w czasie prac konserwacyjnych i naprawczych lub 

w czasie przewozu ubezpieczonego przedmiotu,  
2) polegające na zadrapaniu, porysowaniu, poplamieniu, zmianie barwy lub odpryśnięciu części powierzchni 

ubezpieczonych przedmiotów,  
3) powstałe wskutek niewłaściwego montażu, tj. niezgodnego z zaleceniami producenta lub wady 

produkcyjnej. 
5. Górną granicę odpowiedzialności WARTY stanowi suma ubezpieczenia określona na jedno i wszystkie 

zdarzenia zaistniałe w okresie ubezpieczenia, w wysokości 1 000zł.  
6. Składkę za ubezpieczenie ustala się według taryfy aktualnej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia  

z zastosowaniem składek ryczałtowych uzależnionych od sumy ubezpieczenia.  
7. Wysokość szkody w szklanych lub ceramicznych płytach kuchennych ustala się według wartości rzeczywistej 

przedmiotu tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów i materiałów.  
8. Wysokość szkody w szybach i przedmiotach szklanych ustala się według wartości kosztów naprawy, 

stosownie do zakresu rzeczywistych uszkodzeń, ustalonych na podstawie przeciętnych cen zakładów 
usługowych na danym terenie lub udokumentowanych rachunkiem naprawy.  

9. WARTA pokrywa w granicach sumy ubezpieczenia niezbędne koszty demontażu i ponownego montażu oraz 
transportu przedmiotu ubezpieczenia. 

 
UBEZPIECZENIE DEWASTACJI 

§ 11. 
 
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie ruchome i stałe elementy mieszkania w zakresie dewastacji. 
2. WARTA nie odpowiada za szkody: 

1) polegające na uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia wskutek pomalowania lub zabrudzenia farbą bądź 
inną substancją barwiącą,  

2) w szybach i przedmiotach szklanych. 
3. Górną granicę odpowiedzialności WARTY stanowi suma ubezpieczenia określona na jedno i wszystkie 

zdarzenia zaistniałe w okresie ubezpieczenia, w wysokości 2 000zł. 
4. Składkę za ubezpieczenie ustala się według taryfy aktualnej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia z 

 zastosowaniem składek ryczałtowych uzależnionych od sumy ubezpieczenia.  
5. Wysokość szkody ustala się zgodnie z postanowieniami § 31. 

 
ROZDZIAŁ V - POSTANOWIENIA WSPÓLNE 

 
WYŁĄCZENIA OGÓLNE 

§ 12. 
 
Oprócz wyłączeń, o których mowa w paragrafach poprzedzających, WARTA nie odpowiada za szkody: 
1) powstałe wskutek winy umyślnej ubezpieczonego lub osób, z którymi ubezpieczony pozostaje we 

wspólnym gospodarstwie domowym,  
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2) powstałe wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego bądź osoby, z którą ubezpieczony pozostaje we 
wspólnym gospodarstwie domowym. Wyłączenie niniejsze nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej w życiu prywatnym,  

3) wyrządzone przez ubezpieczonego lub przez osoby, z którymi ubezpieczony pozostaje we wspólnym 
gospodarstwie domowym, będące po spożyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków 
lub innych środków odurzających, o ile stan ten miał wpływ na zaistnienie zdarzenia przewidzianego  
w umowie ubezpieczenia,  

4) powstałe wskutek działań wojennych, rozruchów, strajków, demonstracji, sabotażu, terroryzmu, a także  
w mieniu skonfiskowanym lub zarekwirowanym przez uprawnione władze, 

5) powstałe wskutek oddziaływania azbestu, energii jądrowej, promieni jonizujących, laserowych, 
maserowych, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, skażenia radioaktywnego oraz skażenia lub 
zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi. 

 
UMOWA UBEZPIECZENIA 

Zasady ogólne 
§ 13. 

 
Na podstawie niniejszych OWU, umowę ubezpieczenia zawiera się na okres jednego roku. 

 
UMOWA UBEZPIECZENIA NA CUDZY RACHUNEK 

§ 14. 
 
1. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć także na cudzy rachunek (ubezpieczonego). 
2. Roszczenie o zapłatę składki przysługuje WARCIE wyłącznie przeciwko ubezpieczającemu. 
3. WARTA może podnieść również przeciwko ubezpieczonemu zarzuty, które mają wpływ na 

odpowiedzialność WARTY z tytułu umowy ubezpieczenia. W razie wątpliwości, jeśli w niniejszych OWU 
mowa jest o zobowiązaniach ubezpieczającego, obowiązki te spoczywają także na ubezpieczonym. 

4. Ubezpieczony jest uprawniony do żądania należnego odszkodowania/świadczenia bezpośrednio od WARTY. 
5. Ubezpieczony może żądać od WARTY informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz ogólnych 

warunków ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków ubezpieczonego. 
 

CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI WARTY 
§ 15.  

 
1. Odpowiedzialność WARTY rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia jako początek 

okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że składka lub jej pierwsza rata zostanie zapłacona w terminie i 
kwocie wskazanej w umowie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

2. Jeżeli WARTA ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka 
lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, WARTA może wypowiedzieć umowę ze skutkiem 
natychmiastowym i żądać zapłaty składki/pierwszej raty składki za okres, przez który ponosiło 
odpowiedzialność.  

3. W razie braku wypowiedzenia umowy przez WARTĘ wygasa ona z końcem okresu, za który przypadała nie 
zapłacona składka lub jej pierwsza rata i w takim przypadku WARCIE przysługuje roszczenie o zapłatę 
zaległej składki lub jej pierwszej raty.  

4. W przypadku opłacania składki w ratach, jeżeli ubezpieczający nie opłaci kolejnej raty składki w terminie 
określonym w dokumencie ubezpieczenia, WARTA może wezwać ubezpieczającego do zapłaty wymagalnej 
raty składki z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje 
ustanie odpowiedzialności WARTY z upływem wyznaczonego terminu płatności. W braku wezwania ze 
strony WARTY umowa ubezpieczenia nie wygasa, a WARCIE przysługuje roszczenie o zapłatę zaległej raty 
składki. 

 
ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA 

§ 16. 
 

1. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się: 
1) z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, zgodnie z § 13, 
2) z dniem wypowiedzenia przez WARTĘ umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym lub z 

upływem okresu, za który przypadała nie zapłacona składka lub jej pierwsza rata, zgodnie z § 15 ust. 3, 
3) z upływem 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty zaległej, kolejnej raty składki, w przypadku 

braku jej wpłaty, zgodnie z § 15 ust. 4, 
4) z dniem zbycia przedmiotu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień § 19. 

2. Zapłacenie składki/raty składki po rozwiązaniu umowy ubezpieczenia nie skutkuje wznowieniem tej 
umowy, ani też zawarciem nowej umowy na dotychczasowych warunkach. 
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3. W przypadku rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy ubezpieczenia WARCIE przysługuje 
składka za czas trwania odpowiedzialności. 

WYPOWIEDZENIE UMOWY UBEZPIECZENIA 
§ 17. 

 
1. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na czas określony, WARTA może wypowiedzieć umowę ze 

skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy ponosiło odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki 
lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie. 

2. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, 
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 terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

3. Wypowiedzenie umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY UBEZPIECZENIA 
§ 18. 

 
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy ubezpieczający ma prawo 
odstąpienia od umowy ubezpieczenia, w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą 
w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia 
ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim ubezpieczyciel udzielał ochrony 
ubezpieczeniowej. 
 

PRZEJŚCIE WŁASNOŚCI PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA 
§ 19. 

 
1. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę 

przedmiotu ubezpieczenia. 
2. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 wymaga każdorazowo zgody WARTY. 
3. W razie przeniesienia praw, o których mowa w ust. 1, na nabywcę przedmiotu przechodzą także obowiązki, 

które ciążyły na zbywcy, chyba że strony za zgodą WARTY umówiły się inaczej. 
4. Pomimo przejścia obowiązków, o których mowa w ust. 3, zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za 

zapłatę składki przypadającej za czas do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę. 
5. Jeżeli prawa, o których mowa w ust. 1 nie zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, 

stosunek ubezpieczenia wygasa z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę. 
 

WIERZYTELNOŚĆ UBEZPIECZENIOWA 
§ 20. 

 
1. Wierzytelność ubezpieczonego w stosunku do WARTY, której treścią jest prawo do odszkodowania może być 

przedmiotem zastawu lub cesji. 
2. Uprawnionym do odszkodowania jest nabywca wierzytelności ubezpieczeniowej (zastawnik lub 

cesjonariusz), do którego stosuje się w tym zakresie odpowiednio zasady ubezpieczenia na cudzy rachunek. 
3. Rozporządzanie wierzytelnością ubezpieczeniową przez ubezpieczającego nie zwalnia go z obowiązków 

związanych z wykonywaniem umowy ubezpieczenia. 
 

SUMA UBEZPIECZENIA/GWARANCYJNA I WARUNKI JEJ ZMIANY 
SUMA UBEZPIECZENIA/GWARANCYJNA 

Zasady ogólne 
§ 21. 

 
Górną granicę odpowiedzialności WARTY stanowi suma ubezpieczenia/gwarancyjna określona w umowie 
ubezpieczenia. 
 

Suma ubezpieczenia mienia 
§ 22. 

 
1. Suma ubezpieczenia mienia powinna odpowiadać dla: 

1) mienia ruchomego i stałych elementów mieszkania - ustalonej łącznie wartości odtworzeniowej 
posiadanego mienia ruchomego i stałych elementów mieszkania, z tym, że odpowiedzialność WARTY 
ograniczona jest do: 
1) 70% sumy ubezpieczenia mienia ruchomego i stałych elementów mieszkania - za sprzęt 

audiowizualny, komputerowy i ich elementy umieszczone wewnątrz mieszkania, pozostały sprzęt 
elektroniczny oraz sprzęt muzyczny i fotograficzny, 
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2) 60% sumy ubezpieczenia mienia ruchomego i stałych elementów mieszkania – za stałe elementy 
mieszkania, 

3) 5% sumy ubezpieczenia mienia ruchomego i stałych elementów domu lub mieszkania nie więcej niż 
2.000 zł - za wartości pieniężne, 

2) zewnętrznych elementów – wartości odtworzeniowej, 
3) gotówki i innych środków płatniczych - wartości nominalnej, 
4) gotówki i innych środków płatniczych opiewających na walutę obcą – przyjmuje się ich wartość 

nominalną, przeliczoną na złote polskie według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP), 
5) zwierząt domowych - ustala się według wartości rynkowej. 

2. Sumę ubezpieczenia mienia ruchomego i stałych elementów ustala się w systemie na pierwsze ryzyko  
i powinna ona odpowiadać szacowanej, maksymalnej szkodzie, jaka może powstać wskutek jednego 
zdarzenia.  

3. Górną granicę odpowiedzialności za szkody w mieniu ruchomym powstałe wskutek rozboju poza 
mieszkaniem stanowi kwota odpowiadająca 10% sumy ubezpieczenia mienia ruchomego od kradzieży  
z włamaniem, z tym, że za wartości pieniężne – nie więcej niż do 1.000 zł. 

 
Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym  

§ 23. 
 

1. Sumę gwarancyjną w ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym w każdym wariancie określa się w wysokości: 
50.000 zł. 

2. Sumę gwarancyjną ustala się na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, łącznie dla szkód 
osobowych i rzeczowych. 

 
SPOSÓB USTALANIA, OPŁACANIA I ZWROTU SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ 

SPOSÓB USTALANIA SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ 
§ 24. 

 
1. Składkę za ubezpieczenie ustala się według zryczałtowanych składek określonych w Umowie Generalnej. 
2. Składka uzależniona jest od wariantu ubezpieczenia. 
 

Sposób opłacania i zwrotu składki ubezpieczeniowej 
§ 25. 

 
1. Opłata składki lub jej pierwszej raty następuje przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, chyba że  

w dokumencie ubezpieczenia określono inny sposób bądź termin opłacenia składki lub jej pierwszej raty. 
2. WARTA może wyrazić zgodę na opłatę składki rocznej w ratach, przy czym terminy opłat kolejnych rat 

składki WARTA określa w dokumencie ubezpieczenia, a nieopłacenie kolejnej raty składki we wskazanym 
terminie może powodować ustanie odpowiedzialności WARTY zgodnie z § 15 ust. 4.  

3. Jeżeli zapłata składki lub raty składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu 
pocztowego, za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy WARTY. 

4. W przypadku rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy ubezpieczenia ubezpieczającemu 
przysługuje zwrot składki, za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Zwrot składki nie przysługuje w przypadku utraty lub zniszczenia przedmiotu ubezpieczenia (szkoda 
całkowita) i wypłaty odszkodowania równego sumie ubezpieczenia albo, gdy WARTA wypłaciła 
odszkodowanie/świadczenie równe sumie gwarancyjnej. Zwrot składki nie przysługuje również w sytuacji, 
gdy w trakcie trwania umowy ubezpieczenia zostały wypłacone odszkodowania/świadczenia za szkody 
częściowe, które łącznie wyczerpały sumę ubezpieczenia/gwarancyjną. 

 
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY 

PRAWA I OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO/UBEZPIECZONEGO 
Zasady ogólne 

§ 26. 
 

1. Ubezpieczający, ubezpieczony, uprawniony z umowy ubezpieczenia, poszkodowany lub osoba występująca  
z roszczeniem ma prawo uzyskać od WARTY informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia 
odpowiedzialności WARTY lub wysokości odszkodowania/świadczenia.  

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez WARTĘ udostępnionych 
informacji, a także sporządzania na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności  
z oryginałem. 

3. Ubezpieczający przed zawarciem umowy ubezpieczenia obowiązany jest podać do wiadomości WARCIE 
wszystkie znane sobie okoliczności, o które WARTA pytała w formularzu oferty (wniosku) albo w innych 
pismach. 
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4. Jeżeli ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek, o którym mowa w ust. 3 ciąży 
również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. 

5. Ubezpieczający/ubezpieczony w trakcie trwania umowy ubezpieczenia obowiązany jest zawiadomić na 
piśmie o wszelkich zmianach okoliczności, o których mowa w ust. 3. 

6. W razie powstania szkody ubezpieczony obowiązany jest: 
1) użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia 

zwiększenia rozmiaru i powstaniu dalszych szkód, 
2) zapewnić pomoc lekarską poszkodowanym, jak również w miarę możliwości zabezpieczyć mienie osób 

poszkodowanych, 
3) niezwłocznie powiadomić Policję o wypadku z ofiarami w ludziach lub powstałym w okolicznościach 

nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo, 
4) powiadomić WARTĘ o szkodzie w sposób, o którym mowa w § 39 ust. 1- 2 podając rodzaj i rozmiar 

szkody,  
5) pozostawić miejsce szkody bez dokonywania zmian do czasu oględzin przez przedstawiciela WARTY, 

chyba że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie lub 
zmniejszenia szkody, 

6) udzielić przedstawicielowi WARTY pomocy i wyjaśnień w ustalaniu okoliczności powstania szkody, jej 
rozmiarów i wysokości, w tym przedstawić wszelką dokumentację niezbędną do likwidacji szkody,  
o którą WARTA prosiła w pismach, 

7) zabezpieczyć prawa WARTY do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób 
odpowiedzialnych za szkodę. 

7. Jeżeli w związku ze szkodą z OC w życiu prywatnym zostało wszczęte postępowanie sądowe albo, jeśli 
poszkodowany wystąpi z roszczeniem o odszkodowanie na drogę sądową, ubezpieczony obowiązany jest 
niezwłocznie zawiadomić o tym WARTĘ. 

8. WARTA nie jest związana uznaniem przez ubezpieczającego/ubezpieczonego roszczenia zgłoszonego przez 
poszkodowanego. 

9. WARTA nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które zgodnie z ust. 3-5 nie zostały podane do 
wiadomości WARTY. 

10. Jeżeli ubezpieczający/ubezpieczony nie poda do wiadomości WARTY okoliczności, o których mowa w ust. 9 
wskutek winy umyślnej, przyjmuje się, że zdarzenie/wypadek objęty umową ubezpieczenia i jego 
następstwa są skutkiem pominiętych okoliczności. 

11. Jeżeli ubezpieczający/ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków 
określonych w ust. 6 pkt 1), WARTA wolna jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. 

12. Ubezpieczający lub uprawniony z umowy ubezpieczenia może wnieść w formie pisemnej skargę lub 
zażalenie, dotyczące działalności WARTY związanej z wykonywaniem umowy ubezpieczenia do jednostki 
nadrzędnej nad jednostką, której skarga dotyczy lub do Rzecznika Ubezpieczających. 

 
PRAWA I OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO/UBEZPIECZONEGO 

ZWIĄZANE Z UBEZPIECZENIEM MIENIA 
§ 27. 

 
1. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia mienia ubezpieczony oprócz obowiązków, o których mowa w § 26 

zobowiązany jest: 
1) przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa mających na celu 

zapobieganie powstaniu szkody, w szczególności przepisów prawa budowlanego, o ochronie 
przeciwpożarowej, budowie i eksploatacji urządzeń technicznych oraz wykonywaniu dozoru 
technicznego nad tymi urządzeniami, 

2) przeprowadzać konserwację przewodów i urządzeń doprowadzających i odprowadzających wodę 
(wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania). Wykonać niezwłocznie wszelkie inwestycje  
i przeróbki, niezbędne w ocenie rzeczoznawców lub w świetle obowiązujących przepisów, dla właściwej 
konserwacji i prawidłowego działania instalacji i urządzeń, 

3) zastosować we właściwym czasie odpowiednie środki ochronne w celu zabezpieczenia przed mrozem 
instalacji i urządzeń służących do rozprowadzania wody, 

4) prawidłowo zabezpieczyć posiadane mienie zgodnie z wymogami określonymi w niniejszych OWU, 
5) dokonać wymiany zamków na własny koszt w przypadku zaginięcia kluczy. 

2. W przypadku wystąpienia szkody w mieniu ubezpieczony, oprócz obowiązków, o których mowa w § 26 ust. 
6, zobowiązany jest: 
1)  niezwłocznie powiadomić Policję o każdym przypadku kradzieży z włamaniem, rozboju,  
2)  przekazać do WARTY wykaz utraconego, zniszczonego lub uszkodzonego mienia z podaniem ilości, 

wartości  
i roku nabycia wraz z dowodami uzasadniającymi roszczenie, 

3)  niezwłocznie powiadomić administrację lub właściciela budynku o każdej szkodzie zalaniowej. 
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3. W razie uzyskania informacji o mieniu skradzionym lub zrabowanym ubezpieczony obowiązany jest 
niezwłocznie zawiadomić o tym Policję i WARTĘ oraz uczestniczyć w czynnościach zmierzających do 
rozpoznania i odzyskania tych przedmiotów.  

4. Jeżeli ubezpieczony odzyskał przedmioty po wypłacie odszkodowania, obowiązany jest zwrócić WARCIE 
wypłacone odszkodowanie za te przedmioty. 

 
PRAWA I OBOWIĄZKI WARTY 

§ 28. 
 

1. WARTA może zbierać, odpowiednio w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego lub wykonania umowy 
ubezpieczenia, zawarte w umowie ubezpieczenia dane ubezpieczonych. 

2. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia WARTA ma obowiązek doręczyć ubezpieczającemu tekst OWU i fakt 
ten winien być potwierdzony przez ubezpieczającego w dokumencie ubezpieczenia.  

3. WARTA ma obowiązek na żądanie ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy 
ubezpieczenia lub poszkodowanego udostępnić posiadane przez siebie informacje związane z wypadkiem 
lub zdarzeniem będącym podstawą ustalenia jego odpowiedzialności oraz ustalenia okoliczności wypadków 
i zdarzeń losowych, jak również wysokości odszkodowania/świadczenia.  

4. WARTA ma obowiązek poinformować ubezpieczającego o możliwości dochodzenia roszczenia na drodze 
sądowej. 

5. WARCIE przysługuje prawo monitorowania ryzyka dla celów ubezpieczeniowych. 
 

ODSZKODOWANIA Z UMOWY UBEZPIECZENIA 
TRYB DOCHODZENIA ROSZCZEŃ Z UMOWY UBEZPIECZENIA 

§ 29. 
 

W przypadku wystąpienia szkody objętej zakresem ubezpieczenia, ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić ten 
fakt do:  
                                                                       CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA  
                                                                       Infolinia: +48 22 449 99 99, 801 801 181 
                                                                       www.hdi-asekuracja.pl 

 
1. Zgłoszenie szkody, o której mowa w ust. 1 winno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni 

roboczych od zajścia wypadku lub uzyskania o nim informacji, z tym że w ubezpieczeniu odpowiedzialności 
cywilnej w życiu prywatnym zgłoszenie szkody winno nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od 
zajścia wypadku lub uzyskania o nim informacji. Przy obliczaniu terminu powiadomienia o szkodzie nie 
uwzględnia się dnia, w którym nastąpił wypadek. 

2. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w ust. 2, WARTA 
może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie/świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia 
szkody lub uniemożliwiło ustalenie okoliczności i skutków wypadku. 

3. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 
7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, WARTA informuje o tym ubezpieczającego lub 
ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje 
postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości 
odszkodowania/świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny 
sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności 
WARTY lub wysokości odszkodowania/ świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia 
postępowania. 

 
SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI SZKODY I ODSZKODOWANIA/ŚWIADCZENIA 

Zasady ogólne 
§ 30. 

 
1. WARTA ustala odszkodowanie/świadczenie w kwocie odpowiadającej wysokości szkody, nie większej jednak 

niż suma ubezpieczenia/gwarancyjna określona w umowie ubezpieczenia. 
2. Górną granicę odszkodowania za ubezpieczone mienie stanowi suma ubezpieczenia określona  

w dokumencie ubezpieczenia.  
3. Jeżeli wartość ubezpieczonego mienia jest niższa od sumy ubezpieczenia określonej w umowie 

ubezpieczenia (nadubezpieczenie), WARTA odpowiada za szkody tylko do wartości ubezpieczonego mienia.  
4. Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia, w tym samym czasie, jest ubezpieczony od tego samego ryzyka  

u dwóch lub więcej ubezpieczycieli na sumy, które łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, 
ubezpieczający nie może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość szkody. Między ubezpieczycielami 
każdy z nich odpowiada w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do 
łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia. 
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5. Jeżeli w umowach ubezpieczenia, o których mowa w ust. 4, uzgodniono, że suma wypłacona przez 
ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia może być wyższa od poniesionej szkody, zapłaty odszkodowania  
w części przenoszącej wysokość szkody ubezpieczający może żądać tylko od tego ubezpieczyciela. W takim 
przypadku dla określenia odpowiedzialności między ubezpieczycielami należy przyjąć, że w ubezpieczeniu,  
o którym mowa w niniejszym ustępie, suma ubezpieczenia równa jest wartości ubezpieczeniowej. 

6. WARTA w granicach sumy ubezpieczenia zwraca koszty wynikłe z zastosowania środków, o których mowa  
w § 26 ust. 6 pkt 1), jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. 

 
Sposób ustalania wysokości szkody  

i odszkodowania w ubezpieczeniu mienia 
§ 31. 

 
1. W ubezpieczeniu mienia wysokość szkody w poszczególnych grupach mienia ustala się w sposób 

następujący: 
1)  w mieniu ruchomym (z wyjątkiem wymienionego w pkt 2 - 3) i stałych elementach ubezpieczonych  

w wartościach odtworzeniowych:  
a) według cen zakupu przedmiotów tego samego lub podobnego rodzaju i gatunku, 
b) według kosztów naprawy, ustalonych w formie kosztorysowej, uwzględniających ceny 

oferowane przez zakłady usługowe na danym terenie odpowiadające zakresowi rzeczywistych 
uszkodzeń, 

c) według rachunków lub faktur zawierających szczegółową specyfikację obmiaru prac, robocizny, 
sprzętu i użytych materiałów, 

2)  w gotówce i innych środkach płatniczych - przyjmuje się ich wartość nominalną,  
3)  w gotówce i innych środkach płatniczych opiewających na walutę obcą – przyjmuje się ich wartość 

nominalną, przeliczoną na złote polskie według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP)  
z dnia ustalania odszkodowania, 

4)  w zwierzętach domowych – ustala się według wartości rynkowej. 
2. Wartość szkody ustalona według kosztów naprawy nie może przekroczyć wartości przedmiotu 

ubezpieczenia. 
3. Rachunek kosztów odbudowy, naprawy, remontu przedstawiony przez ubezpieczonego podlega weryfikacji 

przez WARTĘ, co do zakresu robót i zastosowanych cen. 
4. Rozmiar szkody ustalany jest w oparciu o kalkulacje sporządzane na podstawie Katalogów Nakładów 

Rzeczowych (KNR) oraz publikowanych cenników o zasięgu ogólnopolskim. 
5. W przypadku braku w KNR nakładów na robociznę, materiały i sprzęt, zastosowanie ma inny specjalistyczny 

cennik o zasięgu ogólnopolskim.  
6. Jeżeli ubezpieczony uprawniony jest do odliczania podatku VAT odszkodowanie ustalane jest według 

wartości netto (bez podatku VAT). 
7. W przypadku usuwania skutków szkody we własnym zakresie przez poszkodowanego przedłożony kosztorys 

lub zestawienie kosztów odbudowy/remontu nie może zawierać zysku. 
8. Odszkodowanie zmniejsza się o wartość pozostałości i części, które mogą być przeznaczone do dalszego 

użytku, przeróbki, odbudowy, sprzedaży oraz o wartość złomu. 
9. Przy ustalaniu wysokości szkody nie uwzględnia się: 

1) wartości historycznej, kolekcjonerskiej lub artystycznej,  
2) wartości pamiątkowej oraz osobistych upodobań ubezpieczającego i osób pozostających z nim we 

wspólnym gospodarstwie domowym, 
3) kosztów wynikających z braku części zamiennych lub materiałów potrzebnych do przywrócenia stanu 

istniejącego przed szkodą, 
4) kosztów poniesionych na odkażenie miejsca szkody, usunięcie zanieczyszczeń gleby, wody lub powietrza 

oraz rekultywację gruntów. 
10. W granicach sumy ubezpieczenia WARTA zwraca udokumentowane koszty usunięcia pozostałości po 

szkodzie do 10% wysokości szkody.  
11. Wysokość szkody ustala się według cen obowiązujących w dniu ustalania odszkodowania. 
 

Sposób ustalania wysokości odszkodowania/świadczenia  
w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym  

§ 32. 
 

WARTA ustala wysokość odszkodowania w granicach odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego lub osób 
pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym z uwzględnieniem postanowień OWU, nie wyżej 
jednak niż do wysokości sumy gwarancyjnej określonej w umowie ubezpieczenia. 
 

WYPŁATA ODSZKODOWANIA/ŚWIADCZENIA 
§ 33. 
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1. WARTA wypłaca odszkodowanie/świadczenie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy 
ubezpieczenia w wyniku ustaleń dokonanych w postępowaniu, o którym mowa w § 29 ust. 4, zawartej z nim 
ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu. 

1. Odszkodowanie/świadczenie wypłaca się ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej do 
odbioru odszkodowania/świadczenia. 

2. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym WARTA wypłaca należne odszkodowanie 
poszkodowanemu lub uprawnionemu. 

3. WARTA wypłaca odszkodowanie/świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia  
o wypadku. 

4. Gdyby wyjaśnienie w terminie określonym w ust. 3, okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności 
WARTY albo wysokości odszkodowania/świadczenia okazało się niemożliwe, odszkodowanie/świadczenie 
powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności 
wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania/świadczenia WARTY 
powinno wypłacić w terminie przewidzianym w ust. 3. 

5. Jeżeli w terminach określonych w umowie lub ustawie WARTA nie wypłaci odszkodowania/świadczenia, 
zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń  
w całości lub części, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania/świadczenia. 

6. Jeżeli odszkodowanie/świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż określona  
w zgłoszonym roszczeniu, WARTA informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na 
okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty 
odszkodowania/świadczenia. Informacja ta powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia 
roszczenia na drodze sądowej. 

7. Jeżeli ubezpieczający, ubezpieczony lub poszkodowany nie zgadza się z ustaleniami WARTY, co do odmowy 
wypłaty odszkodowania/świadczenia albo co do jego wysokości, może w terminie 30 dni od daty 
zawiadomienia złożyć w formie pisemnej odwołanie, co do odmowy wypłaty odszkodowania/świadczenia 
albo co do jego wysokości. 

8. Odwołanie, o którym mowa w ust. 7 składa się do jednostki nadrzędnej nad jednostką, która wydała decyzję. 
9. Odwołanie, o którym mowa w ust. 8 powinno być rozpatrzone w terminie 30 dni od daty jego złożenia,  

z zastrzeżeniem ust. 10. 
10. W przypadku, gdy ze względu na skomplikowany stan faktyczny sprawy bądź konieczność przeprowadzenia 

dodatkowych ekspertyz i czynności wyjaśniających, rozpatrzenie odwołania w terminie wskazanym w ust. 9 
nie będzie możliwe, składający odwołanie zostanie powiadomiony na piśmie o powodach i przewidywanym 
terminie rozpatrzenia odwołania a jego ostateczne rozpatrzenie nie może nastąpić później, niż w terminie 
14 dni od daty zakończenia czynności uzasadniających zmianę terminu rozpatrzenia odwołania. 

11. Ubezpieczający, ubezpieczony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia może wytoczyć powództwo  
o roszczenia wynikające z umów ubezpieczenia - według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd 
właściwy dla jego miejsca zamieszkania lub siedziby. 

 
ROSZCZENIA REGRESOWE (ZWROTNE) 

§ 34. 
 

1. Jeżeli nie umówiono się inaczej, z dniem wypłaty odszkodowania przez WARTĘ roszczenie ubezpieczonego 
przeciwko osobie trzeciej, odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na WARTĘ do wysokości 
zapłaconego odszkodowania.  

2. Jeżeli WARTA wypłaciła tylko część odszkodowania, ubezpieczonemu przysługuje, co do pozostałej części, 
pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem WARTY. 

3. Nie przechodzą na WARTĘ roszczenia ubezpieczonego przeciwko osobom, z którymi ubezpieczony pozostaje 
we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 

4. Postanowienia ust. 1 – 3 stosuje się odpowiednio w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek. 
 

ROZDZIAŁ VI - POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 35. 

 
1. Ogólne warunki ubezpieczenia Vision+ zostały zatwierdzone Uchwałą nr 1 Zarządu Towarzystwa 

Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” Spółka Akcyjna z dnia 18 grudnia 2012 r. 
2. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia  

28 grudnia 2012 r. 
 
 
 

 


