OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
odpowiedzialności cywilnej
osób fizycznych w Ŝyciu prywatnym
zmienione Aneksem nr 1
tekst jednolity

Kto moŜe się ubezpieczyć
§1
1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU OC) Towarzystwa Ubezpieczeń i
Reasekuracji “Warta” Spółka Akcyjna, zwanego dalej Wartą, adresowane są do osób
fizycznych. Podmiot, który zawiera umowę w oparciu o niniejsze warunki zwany jest
Ubezpieczającym.
2. Umowa ubezpieczenia moŜe zostać zawarta na rachunek osoby trzeciej, zwanej
Ubezpieczonym.
Jak naleŜy rozumieć wybrane określenia
§2
1. Wyjaśnienia niektórych pojęć uŜytych w OWU znajdują się w § 18 w Słowniczku pojęć.
2. Tytuły uŜyte w OWU mają charakter informacyjny, ułatwiający posługiwanie się OWU i
nie mają wpływu na ich interpretację.
Co oznacza ubezpieczenie w ramach OWU Warty
§3
Ubezpieczenie oznacza zobowiązanie Warty do wypłaty odszkodowania za szkodę powstałą
w następstwie zdarzenia objętego ubezpieczeniem, na warunkach określonych w niniejszych
OWU i za zapłatą przez Ubezpieczającego składki.
O czym decyduje Ubezpieczający
§4
1. Ubezpieczający wybiera:
a) sumę ubezpieczenia, czyli kwotę, na którą chce się ubezpieczyć,
b) zakres ubezpieczenia, czyli przed skutkami jakich zdarzeń chce się chronić,
c) okres ubezpieczenia, czyli czas w którym ma działać ubezpieczenie,
d) miejsce ubezpieczenia, czyli to czy chce aby ubezpieczenie chroniło go na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, czy teŜ chciałby dodatkowo rozszerzyć zakres tej ochrony
za granicę.
2.
Swój wybór Ubezpieczający potwierdza wypełniając i podpisując wniosek o
ubezpieczenie.
Co Warta ubezpiecza i w jakim zakresie
§5
1. Warta ubezpiecza odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego, jeŜeli w związku z
czynnościami w Ŝyciu prywatnym lub posiadaniem mienia, jest on zobowiązany, w myśl
przepisów prawa, do naprawienia szkody.

2. Szkoda moŜe być osobowa lub rzeczowa.
3. Warta przyjmuje odpowiedzialność w przypadku, gdy szkoda została wyrządzona
poszkodowanemu czynem niedozwolonym a zdarzenie powodujące szkodę powstało w
okresie ubezpieczenia.
4. Warta ponosi odpowiedzialność, jeŜeli roszczenia poszkodowanych związane z
ubezpieczoną odpowiedzialnością cywilną Ubezpieczającego zostaną zgłoszone przed
upływem ustawowego terminu przedawnienia roszczeń.
5. Ubezpieczenie obejmuje równieŜ odpowiedzialność cywilną w Ŝyciu prywatnym osób
bliskich Ubezpieczającemu.
§6
Warta obejmuje ubezpieczeniem odpowiedzialność cywilną osób określonych w §5 ust. 1 i
ust. 5 w szczególności za szkody powstałe lub spowodowane:
1)
w trakcie budowy domu;
2)
w związku z uŜywaniem lokalu lub domu jednorodzinnego;
3)
w związku z uŜywaniem roweru, wózka inwalidzkiego, sprzętu pływającego dla
własnego uŜytku;
4)
w związku z amatorskim uprawianiem sportu, z wyłączeniem sportów
niebezpiecznych;
5)
przez pomoc domową w związku z wykonywaniem przez nią czynności
pomocniczych w gospodarstwie domowym.
Do czego Warta jest zobowiązana
§7
1.
W zakresie określonym w umowie ubezpieczenia i niniejszych Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia Warta jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania w granicach sumy
ubezpieczenia z uwzględnieniem limitów ubezpieczenia, jeŜeli zostały one ustalone.
2.
Warta jest równieŜ zobowiązana do:
1) poniesienia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Wartę lub za
jej
zgodą, w celu ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody;
2) zwrotu kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego w celu zmniejszenia szkody i
zabezpieczenia bezpośrednio zagroŜonego mienia lub osoby przed szkodą,
uzasadnionych okolicznościami szkody;
3) poniesienia niezbędnych kosztów obrony sądowej przed roszczeniami
poszkodowanych w sporze cywilnym prowadzonym zgodnie z zaleceniami Warty;
4) pokrycia kosztów obrony, jeŜeli w wyniku zdarzenia powodującego odpowiedzialność
Ubezpieczającego zostanie przeciwko niemu, jako sprawcy szkody, wszczęte
postępowanie karne, a Warta wyraziła zgodę na pokrycie takich kosztów.
3.
Koszty, o których mowa w ust. 2 pokrywane są w granicach sumy ubezpieczenia.
Za co Warta nie ponosi odpowiedzialności
§8
Warta nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:
1) winą umyślną Ubezpieczającego lub jego pracowników, osób działających na zlecenie,
w imieniu i na rzecz Ubezpieczającego.;
2) powolnym działaniem temperatury, gazów, wód odpływowych, pary, wilgoci, dymu,
sadzy, pyłu, wyciekania, wstrząsów, hałasu, zagrzybienia, osiadania gruntów poprzez
zalanie stojącymi lub płynącymi wodami a takŜe bezpośrednio lub pośrednio wynikłe z
emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu
jakichkolwiek substancji;

3) posiadaniem, uŜywaniem lub prowadzeniem pojazdów mechanicznych podlegających
obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej oraz takich pojazdów
mechanicznych do prowadzenia których wymagane są stosowne uprawnienia (z
wyjątkiem uŜywania przez małoletnich rowerów dla własnego uŜytku) a takŜe maszyn lub
urządzeń latających albo maszyn lub urządzeń pływających innych niŜ sprzęt pływający
dla własnego uŜytku określony w § 6 ust. 3,
4) przez Ubezpieczającego, jego osoby bliskie, w związku ze spoŜyciem alkoholu, zaŜyciem
narkotyków lub innych środków odurzających
5) przez zwierzęta, z wyłączeniem zwierząt domowych (równieŜ egzotycznych) a w
odniesieniu do zwierząt hodowlanych z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez
pszczoły z pasieki do 5 uli, znajdującej się na terenie danej nieruchomości.
§9
Warta nie odpowiada równieŜ za szkody:
1) powstałe wskutek nałoŜenia grzywien, kar administracyjnych lub sądowych oraz innych
kar o charakterze pienięŜnym, w tym równieŜ odszkodowań o charakterze karnym;
2) powstałe w związku z działaniami wojennymi, rewolucją, rewoltą, zamieszkami,
niepokojami społecznymi, strajkiem, aktami terroryzmu lub sabotaŜu;
3) wyrządzone osobom bliskim Ubezpieczającego
lub pomocy domowej w trakcie
wykonywania przez nią czynności pomocniczych w gospodarstwie domowym, jak
równieŜ za szkody wyrządzone przez osoby bliskie lub pomoc domową
Ubezpieczającemu albo sobie nawzajem;
4) powstałe w środowisku naturalnym polegające na jego zanieczyszczeniu lub skaŜeniu
oraz w drzewostanie lasów i parków;
5) powstałe w wartościach pienięŜnych, papierach wartościowych, dokumentach i innych
nośnikach danych, planach, zbiorach archiwalnych oraz zbiorach kolekcjonerskich
wszelkiego rodzaju, w tym w dziełach sztuki i w biŜuterii;
6) powstałe w związku z wyczynowym uprawianiem wszelkich sportów a takŜe amatorskim
uprawianiem sportów niebezpiecznych;
7) nie przekraczające w dniu ustalenia odszkodowania kwoty 100 zł; jeśli wysokość szkody
jest większa niŜ 100 zł, Warta wypłaci odszkodowanie w pełnej wysokości szkody w
granicach sumy ubezpieczenia;
8) będące wynikiem przeniesienia chorób zakaźnych (w tym wirusa HIV) przez
Ubezpieczającego lub osoby mu bliskie,
9) będące wynikiem przeniesienia wszelkich chorób przez zwierzęta stanowiące własność
lub pozostające pod opieką Ubezpieczającego lub osób mu bliskich.
§ 10
O ile zakres ubezpieczenia nie został rozszerzony poprzez włączenie do umowy
ubezpieczenia Klauzul zgodnie z załącznikiem nr 1 do OWU OC i za opłatą dodatkowej
składki, Warta nie ponosi równieŜ odpowiedzialności za szkody:
1) powstałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
2) w mieniu, z którego Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierŜawy,
uŜyczenia, przechowania, leasingu lub innej umowy nienazwanej o podobnym
charakterze,
3) powstałe w związku z posiadaniem i uŜyciem broni palnej.

Suma ubezpieczenia
§ 11
1. Suma ubezpieczenia jest to wyraŜona w złotych kwota wskazana przez
Ubezpieczającego przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, która stanowi górną granicę
odpowiedzialności Warty.
2. JeŜeli nie umówiono się inaczej, sumę ubezpieczenia ustala się na jedno i na wszystkie
zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia, łącznie dla szkód osobowych i rzeczowych.
3. Suma ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia ulega kaŜdorazowo zmniejszeniu o
wysokość wypłaconego odszkodowania aŜ do jej całkowitego wyczerpania.
4. W odniesieniu do wszystkich klauzul rozszerzających zakres ubezpieczenia
zamieszczonych w załączniku nr 1 do OWU OC - z wyjątkiem klauzuli nr 3 - suma
ubezpieczenia jest równa sumie ubezpieczenia w zakresie nie rozszerzonym. Natomiast
w zakresie określonym w klauzuli nr 3 (oc najemcy), ustala się indywidualną sumę
ubezpieczenia nie wyŜszą jednak niŜ suma ubezpieczenia określona w tej klauzuli.
Stanowi ona górną granicę odpowiedzialności Warty za jedną i za wszystkie szkody, w
granicach sumy ubezpieczenia o której mowa w ust. 1.
5. Wypłata odszkodowania w ramach sumy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 4 powoduje
jednocześnie zmniejszenie sumy ubezpieczenia, o której mowa w ust.1.
6. Za zgodą Warty, Ubezpieczający moŜe uzupełnić sumę ubezpieczenia opłacając
dodatkową składkę.

Jak ustalana jest składka
§ 12
1. Składka za ubezpieczenie ustalana jest po dokonaniu oceny ryzyka w oparciu o sumę
ubezpieczenia określoną przez Ubezpieczającego z uwzględnieniem wnioskowanego
zakresu ubezpieczenia, okresu ubezpieczenia oraz miejsca ubezpieczenia.
2. Kwota składki oraz termin jej opłacenia określone są w dokumencie potwierdzającym
zawarcie umowy ubezpieczenia.
3. Ubezpieczający opłaca składkę w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, chyba Ŝe
umówiono się inaczej. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną
zmianę prawdopodobieństwa wypadku, kaŜda ze stron moŜe Ŝądać odpowiedniej zmiany
wysokości składki poczynając od chwili, gdy zaszła ta okoliczność, nie wcześniej niŜ od
początku bieŜącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego Ŝądania druga
strona moŜe w ciągu 14 dni wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem
natychmiastowym

Jak zawierana jest umowa ubezpieczenia
§ 13
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku wypełnionego przez
Ubezpieczającego w którym określa on sumę ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia,
okres ubezpieczenia i miejsce ubezpieczenia oraz wpisuje dane niezbędne do oceny
ryzyka i wyliczenia składki a takŜe inne dane konieczne do zawarcia umowy
ubezpieczenia.

2. Wniosek ten stanowi integralną część umowy ubezpieczenia.
3. JeŜeli wniosek nie zawiera wszystkich niezbędnych danych lub zawiera błędy Warta
zwróci Ubezpieczającemu wniosek prosząc o jego uzupełnienie bądź poprawienie.
4. Ubezpieczający zobowiązany jest do poinformowania Warty o wszystkich znanych sobie
okolicznościach w odpowiedzi na wszystkie pytania umieszczone we wniosku lub
skierowane do niego w innych pismach. JeŜeli Warta zawarła umowę ubezpieczenia
pomimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uwaŜa się za
nieistotne.
5. JeŜeli Ubezpieczający udzielił niezgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania, o których
mowa w ust.4, Warta nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności wynikłe z tego
powodu. JeŜeli ubezpieczenie zostało zawarte na podstawie podanych przez
Ubezpieczającego umyślnie nieprawdziwych danych Warta nie ponosi odpowiedzialności
za szkodę.
6. JeŜeli Ubezpieczający zawiera umowę ubezpieczenia przez przedstawiciela powyŜsze
postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do przedstawiciela
Ubezpieczającego.
7. Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdzone zostaje dokumentem ubezpieczenia.

Od kiedy i jak długo działa ubezpieczenie
§ 14
1. JeŜeli nie umówiono się inaczej, ubezpieczenie a zatem i odpowiedzialność Warty
rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia i opłaceniu
składki (w całości lub jej pierwszej raty).
2. Umowa zawierana jest na czas określony, zwany okresem ubezpieczenia. Okres
ubezpieczenia trwa jeden rok chyba, Ŝe umówiono się inaczej.
3. Odpowiedzialność Warty ustaje:
a) z upływem okresu, na jaki umowa ubezpieczenia została zawarta,
b) z chwilą odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub rozwiązania umowy
ubezpieczenia, w przypadkach o których mowa w ust.4 i ust.5
c) w przypadku wyczerpania się sumy ubezpieczenia, z zastrzeŜeniem § 11 ust. 6.
4. Ubezpieczający moŜe odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a jeŜeli
Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, o ile
umowa została zawarta na okres dłuŜszy niŜ 6 miesięcy
5. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się przed upływem okresu ubezpieczenia:
1) jeŜeli Warta ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub
jej pierwszej raty, w razie nie opłacenia składki lub pierwszej raty składki w
ustalonym terminie, w drodze pisemnego wypowiedzenia przez Wartę - ze
skutkiem natychmiastowym,
2) w przypadku niezapłacenia w ustalonym terminie kolejnej raty składki, jeśli po
upływie tego terminu Warta wezwie Ubezpieczającego do zapłaty składki
wyznaczając mu dodatkowy, 7-dniowy termin, liczony od daty otrzymania
wezwania do zapłaty, zaś Ubezpieczający nie opłaci składki w tym
dodatkowym terminie – z upływem ostatniego dnia terminu dodatkowo
wyznaczonego do zapłaty składki,
6. Odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy powoduje wygaśnięcie stosunku
ubezpieczenia.
7. W przypadku odstąpienia od umowy, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy
Ubezpieczającemu przysługuje proporcjonalny zwrot opłaconej składki za okres
niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

Co naleŜy zrobić przed szkodą i w przypadku powstania szkody
§ 15
1. Ubezpieczający powinien poinformować Wartę o zmianie okoliczności istotnych do oceny
ryzyka, powstałych w czasie trwania umowy ubezpieczenia, mających wpływ na ocenę
przyjętego ubezpieczenia, zwiększenie prawdopodobieństwa powstania szkody lub
zwiększenia jej rozmiarów.
2. W przypadku powstania szkody, jak równieŜ w razie zajścia zdarzenia, które moŜe
spowodować roszczenie wobec Ubezpieczającego ze strony poszkodowanego, naleŜy:
1) zapobiec zwiększeniu się szkody (w miarę dostępnych środków i moŜliwości),
sporządzić protokół ustalający okoliczności szkody,
2) niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu siedmiu dni od daty dowiedzenia
się o zdarzeniu:
a) przekazać informacje o okolicznościach i przyczynach szkody, starać się o
ustalenie świadków szkody oraz stosować się do zaleceń Warty,
b) zawiadomić Wartę o zgłoszeniu do niego roszczenia odszkodowawczego
osoby trzeciej, załączając wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące
okoliczności zdarzenia oraz własne oświadczenie odnośnie swojej
odpowiedzialności za szkodę,
c) zawiadomić Wartę, jeŜeli przeciwko niemu lub osobie, za którą ponosi
odpowiedzialność, wszczęto postępowanie karne, administracyjne lub inne,
albo jeŜeli osoba trzecia wystąpiła z roszczeniem na drogę sądową,
3) na wniosek Warty, udzielić dodatkowych wyjaśnień i dostarczyć posiadane
dowody potrzebne do ustalenia okoliczności zdarzenia oraz umoŜliwić
przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego,
4) przesłać do Warty orzeczenie sądu w sprawie związanej ze zdarzeniem, z
którego wynika jego odpowiedzialność, w terminie umoŜliwiającym Warcie
zajęcie stanowiska odnośnie wniesienia środka odwoławczego.
3. JeŜeli Ubezpieczający umyślnie lub wskutek raŜącego niedbalstwa nie zastosował
środków, o których mowa w ust.2 pkt.1) Warta jest wolna od odpowiedzialności za
szkody powstałe z tego powodu..
4. W przypadku nie wywiązania się przez Ubezpieczającego z winy umyślnej lub raŜącego
niedbalstwa z obowiązku zawiadomienia Warty o powstaniu szkody, Warta moŜe
odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie jeŜeli miało to wpływ na zwiększenie szkody lub
uniemoŜliwiło Warcie ustalenie okoliczności i skutków wypadku. PowyŜsze
postanowienie nie dotyczy uprawnionego do odszkodowania (poszkodowanego).
5. W przypadku nie dopełnienia przez Ubezpieczającego pozostałych obowiązków
określonych w niniejszym paragrafie a niedopełnienie takie miało wpływ na powstanie
szkody, rozmiar szkody, ustalenie zakresu odpowiedzialności lub wysokości
odszkodowania, Warta jest uprawniona do odmowy wypłaty odszkodowania lub do
odpowiedniego zmniejszenia odszkodowania. PowyŜsze postanowienie nie dotyczy
uprawnionego do odszkodowania (poszkodowanego).
6. W przypadku rozszerzenia zakresu terytorialnego niniejszego ubezpieczenia poza
granice Rzeczypospolitej Polskiej, Ubezpieczający ma obowiązek dokonania czynności o
których mowa w ust. 1 - 2, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia powrotu do kraju
(przekroczenie granicy). Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio.
7. Zaspokojenie lub uznanie przez Ubezpieczającego roszczenia o naprawienie szkody,
która objęta jest niniejszym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, nie ma skutków
prawnych względem Warty, jeŜeli nie wyraziła ona na to uprzednio zgody na piśmie.

Na jakiej podstawie i kiedy Warta wypłaca odszkodowanie
§16
1. Warta wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania, ugody lub prawomocnego
orzeczenia sądowego.
2. Odszkodowanie jest płatne w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania przez Wartę
zawiadomienia o szkodzie.
3. JeŜeli w terminie określonym w ust. 2 wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia
odpowiedzialności bądź wysokości odszkodowania nie jest moŜliwe, odszkodowanie
powinno być wypłacone w ciągu czternastu dni od dnia w którym przy zachowaniu
naleŜytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było moŜliwe; jednakŜe bezsporną
część odszkodowania Warta powinna wypłacić w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia
szkody.
4. JeŜeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje tylko w części w stosunku do
zgłoszonego roszczenia, Warta informuje o tym na piśmie Ubezpieczającego lub osobę
występującą z roszczeniem, w terminie określonym w ust. 2, wskazując na okoliczności i
podstawę prawną, uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty
odszkodowania oraz pouczenie o moŜliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
5. JeŜeli Ubezpieczający nie wyraŜa zgody na umotywowaną propozycję Warty dotyczącą
zawarcia ugody z poszkodowanym lub zaspokojenia jego roszczeń, Warta nie ponosi
odpowiedzialności za dodatkowe koszty wynikłe z braku zgody Ubezpieczającego.

Kiedy roszczenia przechodzą na Wartę
§ 17
1. Z dniem zapłaty przez Wartę odszkodowania, roszczenie Ubezpieczającego przeciwko
osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi na Wartę do wysokości
zapłaconego
odszkodowania;
jeŜeli Warta
pokryła
tylko część
szkody,
Ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia
przed roszczeniem Warty.
2. Nie przechodzi na Wartę roszczenie Ubezpieczającego do osób, z którymi
Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym chyba, Ŝe sprawca
wyrządził szkodę umyślnie.
Słowniczek pojęć
§ 18
Przez uŜyte w OWU OC określenia rozumie się:
1. czynności w Ŝyciu prywatnym – działania i zaniechania w sferze Ŝycia prywatnego nie
związane z pracą zawodową Ubezpieczającego; praca zawodowa – wykonywanie
czynności w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, jak równieŜ
wykonywanie działalności gospodarczej lub wolnego zawodu;
2. osoba bliska – współmałŜonek, konkubent, konkubina, rodzeństwo, rodzice, dziadkowie,
dzieci, wnuki, ojczym, macocha, pasierb, teściowie, zięciowie, synowe, przysposobieni,
przysposabiający, osoby przyjęte na wychowanie, o ile zamieszkują z Ubezpieczającym
i prowadzą z nim wspólne gospodarstwo domowe;
3. pomoc domowa - kaŜda osoba zatrudniona przez Ubezpieczającego w celu
wykonywania czynności pomocniczych w gospodarstwie domowym i na terenie
nieruchomości na której zamieszkuje Ubezpieczający; dotyczy to równieŜ czynności

zleconych przez Ubezpieczającego (lub osoby mu bliskie objęte ubezpieczeniem), poza
tym obszarem;
4. poszkodowany - ktokolwiek, poza Ubezpieczającym (oraz Ubezpieczonym lub ich
osobami bliskimi), kto doznał szkody osobowej lub/i rzeczowej; za poszkodowanego
uwaŜa się równieŜ uprawnionego do świadczenia w związku z wyrządzoną szkodą:
5. sporty niebezpieczne – to w szczególności sporty takie jak: nurkowanie, alpinizm,
wspinaczka skałkowa, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo
(pilotaŜ sportowy, wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów, helikopterów), skoki
spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe, jazda gokartami, sporty
motorowodne, sporty walki, skoki bungy;
6. wartości pienięŜne – pieniądze będące w kraju lub za granicą prawnym środkiem
płatniczym (waluta polska lub waluty obce), a takŜe pełniące funkcję płatniczą: weksle,
czeki, czeki podróŜnicze, akredytywy, polecenia wypłat, przekazy i inne dokumenty
bankowe i finansowe płatne w walucie polskiej lub walutach obcych oraz złoto, srebro i
wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i perły, a takŜe platyna i pozostałe metale z
grupy platynowców;
7. szkoda osobowa - szkoda polegająca na spowodowaniu śmierci, uszkodzeniu ciała lub
rozstroju zdrowia;
8. szkoda rzeczowa - szkoda polegająca na uszkodzeniu, utracie lub zniszczeniu mienia;
9. przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca
osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym
imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
10. odszkodowanie – kaŜde świadczenie przysługujące poszkodowanemu jako naprawienie
szkody;
11. wyczynowe uprawianie sportu – takie, które ma na celu osiąganie, dzięki
systematycznemu treningowi, rekordowych wyników i zwycięstwa we współzawodnictwie
na zawodach sportowych (i udział w zawodach sportowych); takŜe traktowanie sportu
jako zawód, stałe jego wykonywanie w celach zarobkowych,
12. amatorskie uprawianie sportu – uprawianie sportu wyłącznie w celu utrzymania lub
regeneracji sił, rekreacyjnie, jako forma czynnego wypoczynku;
13. szkoda w trakcie budowy domu – szkoda wyrządzona w okresie pomiędzy rozpoczęciem
a zakończeniem inwestycji, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;
14. szkoda w związku z uŜywaniem lokalu lub domu jednorodzinnego – wszelkie szkody
łącznie z wodociągowymi, jeŜeli Ubezpieczającemu przysługuje tytuł prawny do lokalu
lub domu jednorodzinnego; obejmuje równieŜ teren całej nieruchomości na której się
znajduje oraz pomieszczeń przynaleŜnych, budynków gospodarczych i garaŜu dla
własnego uŜytku;
15. sprzęt pływający dla własnego uŜytku – uŜywane dla własnych potrzeb łodzie wiosłowe,
wiosłowe łodzie regatowe, kajaki wodne, rowery wodne, deski surfingowe z Ŝaglem i bez
Ŝagla, pontony, skutery wodne a takŜe jachty Ŝaglowe o powierzchni pomiarowej Ŝagla
do 10 m2 i jachty motorowe z silnikiem o mocy nie przekraczającej 5 kW (6,67 KM);
16. Ubezpieczający – równieŜ Ubezpieczony z wyłączeniem postanowień §11 ust. 1 i ust. 6,
§12, §13, §14.

Postanowienia końcowe
§ 19
1. Do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia stosuje się prawo polskie
2. W sprawach nie uregulowanych w OWU OC stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
oraz Ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej oraz inne
obowiązujące przepisy prawne.

3. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia moŜna wytoczyć albo
według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca
zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z
umowy ubezpieczenia
4. Skargi i zaŜalenia mogą być składane przez ubezpieczającego lub uprawnionego z
umowy ubezpieczenia w formie pisemnej do:
1) Dyrektora w Pionie Obsługi Klientów Korporacyjnych w Makroregionie, na terenie
którego zawarto umowę ubezpieczenia – jeśli dotyczą zawarcia umowy
ubezpieczenia,
2) Działu Likwidacji Szkód Klientów Korporacyjnych w siedzibie Makroregionu, który
prowadził proces likwidacji szkody – jeśli dotyczą likwidacji szkody.
5. Organy rozpatrujące skargę lub zaŜalenie udzielają pisemnej odpowiedzi osobie
składającej skargę lub zaŜalenie
6. Za zgodą stron, umowa ubezpieczenia moŜe zawierać postanowienia dodatkowe lub
odmienne od niniejszych. W takim przypadku, niniejsze OWU OC mają zastosowanie o
tyle, o ile postanowienia dodatkowe lub odmienne, nie stanowią inaczej.
7. OWU OC w powyŜszym brzmieniu stosuje się do umów ubezpieczenia zawartych od
dnia 10.08.2007r.

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Ewa Beata BASIAK

Krzysztof KUDELSKI

ZŁĄCZNIK NR 1 DO OWU OC

KLAUZULE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES UBEZPIECZENIA
KLAUZULA NR 1
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
i Kanady
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą
klauzulą wyłączeń określonych w §§ 8 - 9 OWU OC, rozszerza się zakres ubezpieczenia
o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego za szkody osobowe lub/i rzeczowe,
powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem szkód powstałych na
terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Kanady.
2. JeŜeli strony nie umówiły się inaczej, do umów ubezpieczenia zawartych na podstawie
niniejszych OWU stosuje się prawo polskie.
KLAUZULA NR 2
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
z włączeniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
i Kanady
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą
klauzulą wyłączeń określonych w §§ 8 - 9 OWU OC, rozszerza się zakres ubezpieczenia
o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego za szkody osobowe lub/i rzeczowe,
powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym równieŜ szkód powstałych na
terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Kanady.
2. JeŜeli strony nie umówiły się inaczej, do umów ubezpieczenia zawartych na podstawie
niniejszych OWU stosuje się prawo polskie.
KLAUZULA NR 3
Odpowiedzialność cywilna najemcy
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą
klauzulą wyłączeń określonych w §§ 8 - 9 OWU OC, rozszerza się zakres ubezpieczenia
o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe powstałe w nieruchomościach oraz w
mieniu ruchomym pod warunkiem, Ŝe mienie to wchodzi w skład wyposaŜenia
nieruchomości, z której Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu,
uŜyczenia, przechowania, dzierŜawy, leasingu (do chwili przejścia prawa własności na
Ubezpieczającego) lub innej umowy nienazwanej o podobnym charakterze zawartej w
formie pisemnej.
2. Warta nie odpowiada za szkody rzeczowe o wartości nie przekraczającej w dniu
ustalenia odszkodowania 500,- zł. Jeśli wysokość szkody jest większa niŜ 500,- zł, Warta

wypłaci odszkodowanie w pełnej wysokości szkody w granicach ustalonej sumy
ubezpieczenia.
3. W ramach niniejszej klauzuli, Ubezpieczający wybiera indywidualną sumę ubezpieczenia
za szkody rzeczowe w nieruchomościach w wysokości nie wyŜszej niŜ 100.000,- zł w
granicach ogólnej sumy ubezpieczenia. Ta indywidualna suma ubezpieczenia stanowi
górną granicę odpowiedzialności Warty za jedną i wszystkie szkody w okresie
ubezpieczenia. Górną granicą odpowiedzialności za jedną i wszystkie szkody w mieniu
ruchomym jest kwota 10.000,- zł.
4. Sumę ubezpieczenia określoną zgodnie z §11 ust. 4 OWU OC, którą stosuje się w
zakresie ubezpieczenia przewidzianym niniejszą klauzulą, ustala się w dokumencie
ubezpieczenia.
5. Ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej w związku ze szkodami
spowodowanymi normalnym zuŜyciem mienia.
KLAUZULA NR 4
Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z posiadaniem i uŜyciem
broni palnej.
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą
klauzulą wyłączeń określonych w §§ 8 - 9, rozszerza się zakres ubezpieczenia o
odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego za szkody osobowe lub/i rzeczowe,
powstałe w związku z posiadaniem i uŜyciem broni palnej.
2. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego pod warunkiem
posiadania przez niego stosownego pozwolenia na broń wydanego przez właściwy organ
administracji państwowej.
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