Ogólne warunki dobrowolnego ubezpieczenia budynków
wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
– od ognia i innych zdarzeń losowych
ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/408/2007 z dnia 26 lipca 2007 r.
ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/10/2011 Zarządu PZU SA z dnia 7 stycznia 2011 r.
oraz uchwałą nr UZ/55/2012 Zarządu PZU SA z dnia 17 lutego 2012 r.

Rozdział I

1. Ogólne warunki dobrowolnego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego – od ognia i innych
zdarzeń losowych (zwane dalej OWU) mają zastosowanie do
umów ubezpieczenia zawieranych przez Powszechny Zakład
Ubezpieczeń Spółkę Akcyjną (zwany dalej PZU SA) z osobami
prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niebędącymi
osobami prawnymi – właścicielami i posiadaczami budynków
i budowli w gospodarstwach rolnych (zwanymi dalej Ubezpieczającym) lub na ich rachunek.
2. W porozumieniu z Ubezpieczającym do umowy ubezpieczenia
mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU. Postanowienia te nie
mogą być sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. PZU SA zobowiązany jest przedstawić Ubezpieczającemu
różnicę między treścią umowy, a OWU w formie pisemnej przed
zawarciem umowy. W razie niedopełnienia tego obowiązku PZU SA
nie może powoływać się na różnicę niekorzystną dla Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. Przepisu nie stosuje się do
umów ubezpieczenia zawieranych w drodze negocjacji.

4) obiekt - budynek lub budowla objęte umową ubezpieczenia;
5) polisa – dokument ubezpieczenia wystawiony przez PZU SA,
potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia;
6) szkoda – utrata lub ubytek wartości obiektu objętego ubezpieczeniem z powodu jego zniszczenia lub uszkodzenia wskutek zdarzeń objętych umową ubezpieczenia;
7) terroryzm – wszelkiego rodzaju działanie skierowane przeciwko ludności lub mieniu, mające na celu wprowadzenie chaosu,
zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego –
dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych
lub społecznych;
8) Ubezpieczający – podmiot zawierający z PZU SA umowę
ubezpieczenia;
9) Ubezpieczony – podmiot, który zawarł z PZU SA umowę
ubezpieczenia na rachunek własny albo na rachunek którego
została zawarta umowa ubezpieczenia;
10) wartość księgowa brutto – księgowa wartość początkowa
z uwzględnieniem przeszacowań wynikających z przepisów
ogólnych;
11) wartość księgowa netto – księgowa wartość początkowa po
potrąceniu odpisów amortyzacyjnych (umorzeń);
12) wartość ograniczona – osiągalna cena sprzedaży budynku
lub wartość możliwych do odzyskania materiałów – w odniesieniu do budynków przeznaczonych do rozbiórki lub nie użytkowanych;

____________________________________________________

____________________________________________________

Postanowienia ogólne
§ 1

Ubezpieczone ryzyka

Definicje
Pojęcia ogólne
§ 2
Przez użyte w niniejszych OWU pojęcia należy rozumieć:
1) budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych,
posiadający fundamenty i dach, wraz z wbudowanymi instalacjami oraz zainstalowanymi na stałe elementami wykończeniowymi stanowiący całość techniczną i użytkową. Za budynek
uważa się również tymczasowy obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem;
2) budynek w stadium budowy – budynek nowowznoszony,
a także rozbudowa lub nadbudowa budynku istniejącego, przy
czym przyjmuje się, że:
a) rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy, tj.: wytyczenia geodezyjnego budynku w terenie, wykonania niwelacji terenu, zagospodarowania terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów, wykonania przyłączy do sieci infrastruktury
technicznej na potrzeby budowy,
b) zakończenie budowy następuje w momencie zakończenia
wewnętrznych robót wykończeniowych i rozpoczęcia użytkowania;
3) budowla – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, inny
niż budynek, wraz z instalacjami i urządzeniami stanowiący
całość techniczną i użytkową. W rozumieniu OWU budowlami
są również ogrodzenia i studnie;

13) ogień – ogień, który przedostał się poza palenisko albo
powstał bez paleniska i rozszerzył się o własnej sile;
14) huragan – wiatr o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, ustalanej
przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW),
którego działanie wyrządza masowe szkody.
W uzasadnionych przypadkach lub braku możliwości uzyskania opinii IMiGW wystąpienie huraganu stwierdza się na
podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich
powstania bądź w bezpośrednim sąsiedztwie;
15) powódź – zalanie terenów w następstwie podniesienia się
poziomu wody w korytach wód płynących lub stojących;
16) podtopienie – zalanie terenów w wyniku deszczu nawalnego
lub spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i
falistych;
17) deszcz nawalny – opad deszczu o współczynniku wydajności
co najmniej 4, który ustala IMiGW. W przypadku braku stacji
pomiarowej IMiGW przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód
w miejscu ich powstania świadczące wyraźnie o działaniu
deszczu nawalnego;
18) grad – opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu;
19) śnieg – bezpośrednie działanie ciężaru śniegu na ubezpieczony obiekt albo przewrócenie się pod wpływem ciężaru
śniegu obiektu sąsiedniego na obiekt ubezpieczony – powodujące szkody w ubezpieczonym obiekcie;
20) uderzenie pioruna – gwałtowne wyładowanie elektryczne
w atmosferze na ubezpieczony obiekt, pozostawiające ślady
tego zdarzenia;
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21) eksplozja – gwałtowna zmiana stanu równowagi układu
z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary,
wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się. W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju
zbiorników, warunkiem uznania szkody za spowodowaną
eksplozją jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy
rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów,
pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień. Za
spowodowane eksplozją uważa się również szkody
powstałe wskutek implozji polegającej na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym;
22) obsunięcie się ziemi – zapadanie się ziemi oraz usuwanie
się ziemi, z tym że:
a) zapadanie się ziemi – obniżenie się terenu z powodu
zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni w gruncie,
b) usuwanie się ziemi – nie spowodowany działalnością
ludzką ruch ziemi na stokach;
23) tąpnięcie – wstrząsy podziemne, spowodowane pękaniem
skał lub wywołane naruszeniem równowagi sił w tych skałach;
24) lawina – gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu,
lodu, skał lub kamieni ze zboczy górskich;
25) upadek statku powietrznego – katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub
innego obiektu latającego, a także upadek ich części lub
przewożonego ładunku.
____________________________________________________

Przedmiot ubezpieczenia
§ 3
1. Ubezpieczenie obejmuje określone w umowie ubezpieczenia,
stanowiące własność bądź będące w posiadaniu Ubezpieczonego następujące obiekty:
1) budynki:
a) w stadium użytkowania,
b) w stadium budowy (z wyłączeniem szklarni, cieplarni
i wiat),
c) przeznaczone do rozbiórki lub nie użytkowane;
2) budowle w stadium użytkowania.
2. Warunkiem ubezpieczenia budowli – jest ubezpieczenie w PZU SA
budynków.
____________________________________________________

____________________________________________________

Zakres ubezpieczenia
§ 4
Na podstawie niniejszych OWU, umowa ubezpieczenia może być
zawarta w zakresie:
1) ryzyk podstawowych obejmujących: ogień, huragan, powódź, podtopienie, deszcz nawalny, grad, opady śniegu,
uderzenie pioruna, eksplozję, obsunięcie się ziemi, tąpnięcie,
lawinę oraz upadek statku powietrznego;
2) ryzyk dodatkowych obejmujących:
a) następstwa szkód wodno-kanalizacyjnych,
b) następstwa szkód spowodowanych uderzeniem pojazdu w ubezpieczony obiekt.
____________________________________________________

Wyłączenia odpowiedzialności
§ 5
1. PZU SA nie odpowiada za szkody:
1) wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa
przez Ubezpieczonego, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych
okolicznościach względom słuszności, przez winę umyślną
lub rażące niedbalstwo Ubezpieczonego należy rozumieć
winę umyślną lub rażące niedbalstwo:
a) w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora lub jego
zastępców,
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b) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach
akcyjnych – członków zarządu lub prokurentów,
c) w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych –
komplementariuszy lub prokurentów,
d) w spółkach jawnych – wspólników lub prokurentów,
e) w spółkach partnerskich – partnerów lub członków zarządu lub prokurentów,
f) w spółkach cywilnych – wspólników,
g) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu
– lub innych osób wskazanych w postanowieniach dodatkowych do OWU;
2) będące następstwem braku konserwacji i okresowych remontów ubezpieczonego obiektu, w tym polegające na zawaleniu się konstrukcji nośnej budynku na skutek jego złego
stanu technicznego;
3) powstałe wskutek zalania (przez dach, ściany, balkony, tarasy, okna lub niezabezpieczone otwory) wodą pochodzącą
z opadów atmosferycznych, rynien dachowych i rur spustowych;
4) powstałe wskutek przenikania wód gruntowych;
5) powstałe wskutek przemarzania elementów konstrukcyjnych
budynku;
6) spowodowane obsunięciem się ziemi, gdy są to szkody:
a) górnicze w rozumieniu prawa górniczego,
b) powstałe w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi;
7) będące następstwem wady fizycznej (konstrukcyjnej ) obiektu,
na etapie projektu lub jego budowy.
2. Ponadto PZU SA nie odpowiada za szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem:
1) działań wojennych, wszelkiego rodzaju wewnętrznych zamieszek i rozruchów oraz aktów sabotażu;
2) aktów terroryzmu;
3) trzęsienia ziemi;
4) działania energii jądrowej lub zanieczyszczenia radioaktywnego;
5) konfiskaty lub przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez
rząd lub inne władze państwowe.
3. PZU SA nie odpowiada również za szkody spowodowane:
1) eksplozją wywołaną przez Ubezpieczonego w celach produkcyjnych lub eksploatacyjnych;
2) działaniem gradu, śniegu, huraganu oraz deszczu nawalnego, o ile powstanie szkody jest następstwem złego stanu
technicznego dachu lub innych elementów budynku.

Suma ubezpieczenia
§ 6
1. Sumę ubezpieczenia, odrębnie dla każdego obiektu, ustala Ubezpieczający w porozumieniu z PZU SA.
2. Suma ubezpieczenia obiektu może odpowiadać:
1) wartości rzeczywistej – przez którą rozumie się wartość
obiektu w stanie nowym w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, pomniejszoną o zużycie techniczne ubezpieczonego
obiektu;
2) wartości nowej – w odniesieniu do budynków nowych oraz
takich, których stopień zużycia w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie przekracza 10%;
3) wartości ograniczonej – w odniesieniu do budynków przeznaczonych do rozbiórki lub nie użytkowanych;
4) wartości w stadium budowy, tj. wartości budynku na dzień
zawarcia umowy ubezpieczenia, powiększonej o koszt robót
budowlanych planowanych do wykonania w okresie ubezpieczenia (w odniesieniu do budynków w stadium budowy).
3. Suma ubezpieczenia może być ustalona m.in. na podstawie:
1) cenników stosowanych przez PZU SA do szacowania wartości budynków;
2) załączonego powykonawczego kosztorysu budowlanego
sporządzonego zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania
wartości robót budowlanych obowiązujących w budownictwie, przez osobę posiadającą uprawnienia w tym zakresie;

4.

5.

6.
7.

8.

9.

3) wyceny rzeczoznawcy (operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę metodą kosztów odtworzenia).
Na wniosek Ubezpieczającego wartość budynków zgłoszonych
do ubezpieczenia może zostać ustalona na podstawie ewidencji
księgowej (brutto albo netto).
W wartości księgowej brutto mogą być ubezpieczone budynki,
których zużycie techniczne nie przekracza 50%. Budynki, których
zużycie techniczne jest wyższe niż 50% mogą być ubezpieczone jedynie w wartości księgowej netto.
Ubezpieczenie budowli może nastąpić wyłącznie w wartości
rzeczywistej.
Jeżeli w czasie okresu ubezpieczenia nastąpi wzrost wartości budynków, będących podstawą ustalenia sumy ubezpieczenia, Ubezpieczający może za zgodą PZU SA podwyższyć sumę ubezpieczenia za zapłatą dodatkowej składki. W razie podwyższenia sumy
ubezpieczenia stanowi ona górną granicę odpowiedzialności PZU SA
od dnia następnego po zapłaceniu uzupełniającej składki.
Jeżeli po zawarciu umowy wartość ubezpieczonych budynków
uległa zmniejszeniu, Ubezpieczający może żądać odpowiedniego zmniejszenia sumy ubezpieczenia. Zmniejszenia sumy ubezpieczenia może z tej samej przyczyny dokonać jednostronnie
PZU SA, zawiadamiając o tym Ubezpieczającego. Zmiejszenie
sumy ubezpieczenia pociąga za sobą odpowiednie zmniejszenie składki, począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym
Ubezpieczający zażądał zmniejszenia sumy ubezpieczenia lub
w którym PZU SA zawiadomił Ubezpieczającego o jednostronnym zmniejszeniu tej sumy.
Stopień zużycia technicznego ubezpieczonych obiektów określa
Ubezpieczający w porozumieniu z PZU SA.

____________________________________________________

Zawarcie umowy ubezpieczenia
§ 7
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na pisemny wniosek Ubezpieczającego.
2. Wniosek powinien zawierać między innymi następujące dane:
1) nazwę i dokładny adres Ubezpieczającego (w przypadku
wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek – także adres Ubezpieczonego);
2) adres położenia zgłoszonych do ubezpieczenia obiektów;
3) wykaz obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia;
4) zakres ubezpieczenia;
5) proponowaną sumę ubezpieczenia i sposób jej ustalania;
6) okres ubezpieczenia;
7) regon oraz NIP Ubezpieczającego.
3. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ust. 4–5 umowę
uważa się za zawartą z chwilą doręczenia dokumentu ubezpieczenia (polisy).
4. Jeżeli w odpowiedzi na złożoną ofertę PZU SA doręcza Ubezpieczającemu dokument ubezpieczenia zawierający postanowienia, które odbiegają na niekorzyść Ubezpieczającego lub
Ubezpieczonego od treści złożonej przez niego oferty, PZU SA
zobowiązany jest zwrócić Ubezpieczającemu na to uwagę na
piśmie przy doręczeniu tego dokumentu, wyznaczając mu co
najmniej 7-dniowy termin do zgłoszenia sprzeciwu. W razie
niewykonania tego obowiązku zmiany dokonane na niekorzyść
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie są skuteczne, a umowa jest zawarta zgodnie z warunkami oferty.
5. W braku sprzeciwu umowa dochodzi do skutku zgodnie z treścią
dokumentu ubezpieczenia następnego dnia po upływie terminu
wyznaczonego do złożenia sprzeciwu.
____________________________________________________

Składka ubezpieczeniowa
§ 8
1. Składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności PZU SA.
Jeżeli nie umówiono się inaczej, składka powinna być zapłacona
jednocześnie z zawarciem umowy ubezpieczenia.

2. W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed
upływem okresu, na jaki została zawarta umowa, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej
ochrony ubezpieczeniowej.
3. Wysokość składki ubezpieczeniowej ustala się w zależności od:
1) sumy ubezpieczenia;
2) okresu ubezpieczenia;
3) zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej;
4) konstrukcji materiałowej obiektu;
5) przeznaczenia obiektu.
4. W umowie ubezpieczenia mogą być stosowane obniżki składki:
1) za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia;
2) za kontynuację ubezpieczenia;
3) za zabezpieczenia przeciwpożarowe;
4) za jednorazową opłatę składki.
5. Na wniosek Ubezpieczającego, płatność składki może zostać
rozłożona na dwie raty.
6. Zapłata składki następuje w formie gotówkowej albo w porozumieniu z PZU SA w formie bezgotówkowej.
Jeżeli zapłata składki albo raty składki dokonywana jest w formie
przelewu bankowego, za datę zapłaty uważa się datę złożenia
zlecenia zapłaty w banku na właściwy rachunek PZU SA pod
warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się
wystarczająca ilość wolnych środków; w innym przypadku za
datę zapłaty uważa się datę, w której pełna kwota składki lub jej
pierwszej raty znalazła się na rachunku PZU SA. Jeżeli zapłata
składki albo raty składki dokonywana jest w formie przekazu pocztowego, za datę zapłaty uważa się datę stempla pocztowego.
7. Jeżeli z indywidualnej oceny ryzyka albo przebiegu ubezpieczenia wynika, że zgłoszone do ubezpieczenia obiekty są szczególnie narażone na powtarzające się szkody, PZU SA może
odpowiednio podwyższyć składkę, odmówić przyjęcia do ubezpieczenia ryzyka dodatkowego bądź odmówić zawarcia umowy
ubezpieczenia.
8. Wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty rat składki w terminach określonych w polisie, przy czym w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, jeżeli odszkodowanie lub suma tego odszkodowania i odszkodowań dotąd wypłaconych powoduje wyczerpanie sumy ubezpieczenia, raty składki, których termin płatności
przypada po dniu wypłaty odszkodowania, stają się natychmiast
wymagalne i płatne w dniu wypłaty odszkodowania. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania, terminy płatności rat
składki, których płatność zgodnie z terminami określonymi w polisie przypada po dniu doręczenia oświadczenia o odmowie
wypłaty odszkodowania, nie ulegają zmianie.
9. Składka nie podlega indeksacji.
____________________________________________________

Początek i koniec odpowiedzialności
§ 9
1. Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność PZU SA rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy, nie
wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki
lub jej pierwszej raty.
2. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy, chyba
że umowę ubezpieczenia zawarto na okres krótszy (ubezpieczenie krótkoterminowe).
3. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż
6 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.
4. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego od obowiązku opłacenia składki za okres, w jakim PZU SA udzielał
ochrony ubezpieczeniowej.
5. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy
ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę przedmiotu
ubezpieczenia. Przeniesienie praw wymaga zgody PZU SA.
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6. W razie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia, na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia przechodzą także obowiązki,
jakie ciążyły na zbywcy, chyba że strony za zgodą PZU SA
umówiły się inaczej. Pomimo tego przejścia obowiązków zbywca
odpowiada solidarnie z nabywcą za zapłatę składki przypadającej za czas do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na
nabywcę.
7. Jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione
na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia stosunek ubezpieczenia wygasa z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na
nabywcę.
8. Przepisy ust. 5–7 nie mają zastosowania do przenoszenia wierzytelności, jakie powstały lub mogą powstać wskutek zajścia
przewidzianego w umowie wypadku.
9. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną
zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może
żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki przy uwzględnieniu taryfy składek obowiązującej w PZU SA dla niniejszego
ubezpieczenia, 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.
10. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
1) z upływem okresu ubezpieczenia określonego w dokumencie ubezpieczenia;
2) z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę,
jeżeli prawa wynikające z umowy ubezpieczenia nie zostały
przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia;
3) z dniem doręczenia oświadczenia PZU SA o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku,
gdy PZU SA ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie;
4) z upływem 7 dni od dnia otrzymania od PZU SA pisma
z wezwaniem do zapłaty kolejnej raty składki wysłanego
po upływie terminu jej płatności z zagrożeniem, że brak
zapłaty w terminie 7 dni spowoduje ustanie odpowiedzialności;
5) z chwilą wypłaty odszkodowania w wysokości sumy ubezpieczenia w następstwie unicestwienia przedmiotu ubezpieczenia wskutek wypadku ubezpieczeniowego;
6) z dniem wypowiedzenia umowy na podstawie ust. 9;
7) z upływem 14 dni od dnia wypowiedzenia umowy z ważnego powodu określonego w OWU (§ 16 ust. 7–8) lub w umowie ubezpieczenia;
8) z dniem odstąpienia od umowy na podstawie ust. 3.
____________________________________________________

Ustalenie wysokości szkody
§ 10
1. Wysokość szkody w ubezpieczonych obiektach ustala się
następująco:
1) dla ubezpieczonych w wartości nowej (także księgowej
brutto):
wartość kosztów odbudowy lub remontu potwierdzonych
kosztorysem przedłożonym przez poszkodowanego, określonych zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót
budowlanych obowiązującymi w budownictwie – przy uwzględnieniu dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, materiałów i wyposażenia budynku;
2) dla ubezpieczonych w wartości rzeczywistej (także księgowej netto):
wartość kosztów określonych w pkt.1, z uwzględnieniem
stopnia technicznego zużycia – do dnia szkody – zniszczonego lub uszkodzonego obiektu;
3) dla ubezpieczonych w wartości ograniczonej:
osiągalna cena sprzedaży budynku bądź wartość możliwych
do odzyskania materiałów nadających się do dalszego użytku;
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4) dla ubezpieczonych w wartości w stadium budowy:
wartość poniesionych kosztów określonych jak w pkt 1, bez
uwzględnienia stopnia zużycia.
2. Za wysokość szkody w budowlach – przyjmuje się wartość kosztów
odbudowy/remontu określonych, zgodnie z zasadami ust. 1 pkt 2.
3. Przy ustalaniu wysokości szkody uwzględnia się rachunek strat
sporządzony przez Ubezpieczonego oraz stan faktyczny szkody
i okoliczności jej powstania stwierdzone protokółem szkody
przez przedstawiciela PZU SA przy współudziale Ubezpieczonego. Jeżeli wysokość szkody podana przez Ubezpieczonego w rachunku szkody w istotny sposób różni się od ustaleń
dokonanych przez PZU SA, podstawę ustalenia wysokości szkody stanowi stwierdzony stan faktyczny. W uzgodnieniu z Ubezpieczonym ustalenie wysokości szkody może być dokonane w sposób stosowany przez PZU SA. Koszty związane z ustaleniem
szkody każda ze stron ponosi we własnym zakresie.
____________________________________________________

Ustalenie wysokości odszkodowania
§ 11
1. PZU SA ustala należne odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia
w kwocie odpowiadającej wysokości poniesionych strat, nie
większej jednak od kwoty stanowiącej górną granicę odpowiedzialności PZU SA.
2. Górną granicę odpowiedzialności stanowi suma ubezpieczenia
dla poszczególnych obiektów podana w dokumencie ubezpieczenia (polisie).
3. Jeżeli budynek został ubezpieczony w wartości nowej lub wartości księgowej brutto – to w razie nieprzystąpienia do jego
odbudowy lub remontu – górną granicę odpowiedzialności stanowi jego wartość rzeczywista.
4. Wysokość odszkodowania ustala się:
1) na podstawie cenników do szacowania wartości budynków
stosowanych przez PZU SA, opracowanych przy współudziale jednostek wyspecjalizowanych w zakresie budownictwa. Ustalenie wysokości odszkodowania na podstawie
cenników następuje w szczególności w przypadku:
a) niepodejmowania przez poszkodowanego odbudowy, naprawy lub remontu zniszczonego obiektu,
b) braku kosztorysu powykonawczego, o którym mowa w pkt 2;
2) na podstawie kosztorysu powykonawczego, wystawionego
przez jednostkę dokonującą odbudowy lub remontu, określonego zgodnie z zasadami podanymi w § 10 ust. 1 pkt 1, przedłożonego przez Ubezpieczonego.
5. PZU SA weryfikuje, pod kątem zakresu robót, cen materiałów
oraz usług, przedłożony przez Ubezpieczonego kosztorys, o którym
mowa w ust. 4 pkt 2.
6. W przypadku zaniżenia przez Ubezpieczającego sumy ubezpieczenia (niedoubezpieczenie obiektu):
1) szkoda częściowa – odszkodowanie zmniejsza się w takim
stosunku, w jakim pozostaje zadeklarowana suma ubezpieczenia do wartości faktycznej (nowej albo rzeczywistej,
w zależności od wartości zadeklarowanej do ubezpieczenia);
2) szkoda całkowita – odszkodowanie ogranicza się do sumy
ubezpieczenia obiektu będącego przedmiotem szkody;
3) redukcja odszkodowania, o której mowa w pkt 1, nie ma
zastosowania, jeżeli zadeklarowana suma ubezpieczenia nie
różni się od wartości faktycznej o więcej niż 20%.
7. Jeżeli suma ubezpieczenia przewyższa wartość nową lub wartość
rzeczywistą budynku (wartość księgową brutto lub wartość księgową netto), PZU SA odpowiada odpowiednio do wartości rzeczywistej albo wartości nowej ubezpieczonego budynku (wartości księgowej brutto lub wartości księgowej netto).
8. Odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej wysokości
szkody, z tym że:
1) wysokość szkody ustalona według kosztów remontu lub naprawy nie może przekroczyć wartości nowej lub rzeczywistej
(księgowej brutto lub księgowej netto) przedmiotu szkody
w zależności od wartości przyjętej do ubezpieczenia;
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2) przy ustalaniu wysokości szkody nie uwzględnia się dodatkowych kosztów wynikających z braku części zamiennych lub materiałów potrzebnych do przywrócenia stanu
istniejącego przed szkodą;
3) wysokość szkody zmniejsza się o wartość pozostałości,
które mogą być przeznaczone do dalszego użytku;
4) wysokość szkody zwiększa się o udokumentowane przez
Ubezpieczonego koszty określone w ust. 11 i 13.
PZU SA nie uwzględnia stopnia zużycia przy szkodzie, której
wartość nie przekracza 5% sumy ubezpieczenia obiektu, w którym
wystąpiła szkoda oraz gdy ubezpieczenie zawarto według
wartości nowej lub wartości księgowej brutto.
Przy ustalaniu odszkodowania nie uwzględnia się wartości
zabytkowej obiektu.
W razie zajścia wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową
PZU SA obowiązany jest zwrócić Ubezpieczonemu koszty
wynikłe z zastosowania dostępnych Ubezpieczonemu środków
w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia
szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, w tym koszty akcji
ratowniczej, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się
bezskuteczne. Dobrowolne świadczenia Ubezpieczonego na
rzecz osób trzecich, które brały udział w zabezpieczaniu
mienia lub akcji ratowniczej podlegają zwrotowi tylko wówczas,
jeżeli PZU SA wyraził na to zgodę.
Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 11, następuje w granicach sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia dla zagrożonych zniszczeniem lub objętych akcją ratowniczą poszczególnych obiektów. Ograniczenie to nie dotyczy sytuacji, gdy koszty te zostały poniesione przez Ubezpieczonego na polecenie PZU SA.
PZU SA pokrywa również uzasadnione i udokumentowane koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku – do wysokości 10% wyliczonego odszkodowania.
Koszty, o których mowa w ust. 11 i 13, łącznie z odszkodowaniem, nie mogą przewyższyć sumy ubezpieczenia obiektu;
ograniczenie to nie dotyczy sytuacji, gdy w/w koszty zostały
poniesione przez Ubezpieczonego na polecenie PZU SA.
Odszkodowanie ustala się na podstawie cen z daty ustalenia
odszkodowania.

____________________________________________________

Postępowanie rzeczoznawców
§ 12
1. Ubezpieczający i PZU SA mogą uzgodnić w umowie lub każda
ze stron może zażądać, by przyczyny i wysokość szkody
została ustalona przez rzeczoznawców.
2. Ekspertyzy rzeczoznawców powinny zawierać m.in.:
1) ustalenie przyczyny szkody;
2) wykaz będących przedmiotem szkody obiektów wraz z ich
wartością ubezpieczeniową określoną zgodnie z postanowieniami § 6;
3) koszty odbudowy, naprawy lub remontu takiego samego
obiektu;
4) ewentualne koszty związane z ratowaniem obiektu oraz zapobieżeniem szkodzie lub zmniejszeniem jej rozmiarów,
określone zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 11.
3. W razie rozbieżności w opiniach rzeczoznawców strony mogą
powołać rzeczoznawcę opiniującego, który na podstawie przedłożonych do wglądu ekspertyz i własnej oceny stanu faktycznego wydaje własną opinię.
4. Każda ze stron ponosi koszty rzeczoznawcy, którego powołała.
Koszty trzeciego rzeczoznawcy (opiniującego) ponoszą obie
strony po połowie.
5. Ubezpieczony jest obowiązany dostarczyć PZU SA lub wyznaczonemu ekspertowi wszystkie dokumenty, które PZU SA lub
wyznaczony ekspert uważa za niezbędne do rozpatrzenia
wniosku o wypłatę odszkodowania.

____________________________________________________

Wypłata odszkodowania
oraz obowiązki informacyjne PZU SA
§ 13
1. PZU SA wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o wypadku.
2. Gdyby w terminie określonym w ust. 1, wyjaśnienie okoliczności
koniecznych do ustalenia odpowiedzialności PZU SA albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie
powinno zostać wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym
przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.
Jednakże bezsporną część odszkodowania PZU SA powinien
wypłacić w terminie przewidzianym w ust. 1.
3. PZU SA jest zobowiązany:
1) po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego
objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania tego zawiadomienia, do poinformowania o tym
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni
osobami występującymi z tym zawiadomieniem oraz do podjęcia postępowania dotyczącego ustalenia stanu faktycznego
zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości
odszkodowania, a także do poinformowania osoby występującej z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który
osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do
ustalenia odpowiedzialności PZU SA lub wysokości odszkodowania, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia
postępowania;
2) jeżeli w terminach określonych w ust. 1 i 2 nie wypłaci
odszkodowania, do zawiadomienia pisemnie osoby zgłaszającej roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej
roszczeń w całości lub w części, a także do wypłacenia bezspornej części odszkodowania;
3) jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej
wysokości, niż określona w zgłoszonym roszczeniu, do poinformowania o tym pisemnie osoby występującej z roszczeniem, w terminach określonych w ust. 1 i 2, wskazując na
okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania oraz do
pouczenia tej osoby o możliwości dochodzenia roszczeń na
drodze sądowej;
4) do udostępniania osobom, o których mowa w pkt 1, informacji
i dokumentów gromadzonych w celu ustalenia odpowiedzialności PZU SA lub wysokości odszkodowania; osoby te mogą
żądać pisemnego potwierdzenia przez PZU SA udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez PZU SA;
5) do udostępniania osobom, o których mowa w pkt 1, oraz
uprawnionemu, informacji i dokumentów, o których mowa
w pkt 4, na ich żądanie, w postaci elektronicznej;
6) na żądanie Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, do udostępnienia posiadanych przez siebie informacji związanych z wypadkiem
lub zdarzeniem będącym podstawą ustalenia odpowiedzialności PZU SA oraz ustalenia okoliczności wypadków
i zdarzeń losowych, jak również wysokości odszkodowania.
4. PZU SA na żądanie Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego
udostępnia do wglądu w jednostkach organizacyjnych cenniki,
o których mowa w § 6 ust.3 pkt 1 i § 11 ust. 4 pkt 1.
____________________________________________________

Zabezpieczenie praw regresowych
§ 14
1. W razie zajścia wypadku Ubezpieczony obowiązany jest zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych
wobec osób odpowiedzialnych za szkodę.

5

2. Z dniem wypłaty przez PZU SA odszkodowania roszczenia
Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za
szkodę przechodzą z mocy prawa na PZU SA do wysokości
wypłaconego odszkodowania. Jeżeli PZU SA pokrył tylko część
szkody, Ubezpieczonemu przysługuje co do pozostałej części
pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem PZU SA.
3. Ubezpieczony obowiązany jest udzielić PZU SA wszelkiej pomocy w dochodzeniu roszczenia od osoby odpowiedzialnej za
szkodę, dostarczając informacji oraz dokumentów niezbędnych
do skutecznego dochodzenia roszczeń regresowych.
4. Jeżeli Ubezpieczony bez zgody PZU SA zrzekł się roszczenia
(w części lub w całości) przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, PZU SA może odmówić odszkodowania lub je
zmniejszyć. Jeżeli zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia
zostanie ujawnione po wypłaceniu odszkodowania, PZU SA może żądać od Ubezpieczonego zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania.

5.

____________________________________________________

Obowiązki Ubezpieczającego
§ 15
1. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości PZU SA
wszystkie znane sobie okoliczności, o które PZU SA zapytywał
w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach.
Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela,
obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. W razie zawarcia przez PZU SA
umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne
pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.
2. W czasie trwania umowy Ubezpieczający obowiązany jest zgłaszać zmiany okoliczności wymienionych w ustępie poprzedzającym. Ubezpieczający obowiązany jest zawiadamiać o tych zmianach PZU SA niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości.
3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek (na
rachunek Ubezpieczonego) obowiązki określone w ustępach
poprzedzających spoczywają zarówno na Ubezpieczającym, jak
i na Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.
4. PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności,
które z naruszeniem ustępów poprzedzających nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia ustępów poprzedzających doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i jego następstwa są
skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
5. Ponadto Ubezpieczony obowiązany jest:
1) przestrzegać przepisów o ochronie przeciwpożarowej;
2) przeprowadzać okresowe remonty i dbać o konserwację ubezpieczonego obiektu.
____________________________________________________

Obowiązki Ubezpieczającego
w przypadku powstania szkody
§ 16
1. Ubezpieczający ma obowiązek zawiadomienia PZU SA o zaistniałym wypadku ubezpieczeniowym niezwłocznie, nie później
niż w terminie 3 dni od dowiedzenia się o wypadku.
2. W razie naruszenia z winy umyślnej lub z rażącego niedbalstwa
obowiązku, o którym mowa w ust. 1, PZU SA może odpowiednio
zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do
zwiększenia szkody lub uniemożliwiło PZU SA ustalenie okoliczności i skutków wypadku.
3. Skutki braku zawiadomienia PZU SA o wypadku nie nastąpią,
jeżeli PZU SA w terminie, o którym mowa w ust. 1, otrzymał
wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego
wiadomości.
4. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek
obowiązek, o którym mowa w ust.1, obciąża także Ubezpie-
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6.

7.

8.

czonego, chyba że Ubezpieczony nie wie o zawarciu umowy
na jego rachunek. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
W razie zajścia szkody Ubezpieczony obowiązany jest również:
1) o ile zachodzi taka potrzeba, wezwać straż pożarną oraz zawiadomić jednostkę policji;
2) użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu
ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia
jej rozmiarów;
3) bez dokonywania zmian pozostawić miejsce szkody do
czasu dokonania oględzin przez przedstawiciela PZU SA,
chyba że:
a) zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie lub zmniejszenia szkody,
b) wymagają tego inne okoliczności.
PZU SA nie może powoływać się na ten zakaz, jeżeli nie
rozpoczął czynności likwidacyjnych w terminie 5 dni lub
w innym terminie uzgodnionym z Ubezpieczonym;
4) udzielić przedstawicielowi PZU SA pomocy i wyjaśnień
w ustalaniu okoliczności powstania szkody, jej przedmiotu
i wysokości oraz przedstawić dowody, jakich odpowiednio do
stanu rzeczy może PZU SA wymagać;
5) w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia o szkodzie przedłożyć
PZU SA rachunek strat wraz z dokumentacją źródłową stanowiącą podstawę sporządzenia rachunku strat.
Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony umyślnie lub wskutek
rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych
w ust. 5 pkt 2, PZU SA jest wolny od odpowiedzialności za
szkody powstałe z tego powodu.
Zawinione naruszenie przez Ubezpieczonego obowiązków,
o których mowa w ust. 5 stanowi ważny powód wypowiedzenia
umowy. PZU SA może na tej podstawie wypowiedzieć umowę
z 14-dniowym okresem wypowiedzenia.
Ważnym powodem wypowiedzenia umowy jest również niezadziałanie w czasie szkody – z winy Ubezpieczonego – zabezpieczeń przeciwpożarowych, za które to zabezpieczenia
udzielono obniżki w składce, chyba że niezadziałanie tych zabezpieczeń nie przyczyniło się do powstania szkody lub
zwiększenia jej rozmiarów. PZU SA może na tej podstawie
wypowiedzieć umowę z 14-dniowym okresem wypowiedzenia.

____________________________________________________

Rozdział II
Ryzyka dodatkowe
§ 17
1. Ubezpieczenie od ryzyk dodatkowych następuje na wniosek
Ubezpieczającego, za opłatą dodatkowej składki.
2. Do ubezpieczenia od ryzyk dodatkowych mają zastosowanie
postanowienia rozdziału I, o ile postanowienia poniższe nie
wprowadzają uregulowań odmiennych.
____________________________________________________

Ubezpieczenie od następstw szkód
wodno-kanalizacyjnych
§ 18
1. PZU SA odpowiada za szkody w ubezpieczonych obiektach
powstałe wskutek bezpośredniego działania wody lub innych
cieczy, jeżeli przyczyną tych szkód było:
1) spowodowane awarią wydostanie się wody, pary lub innych
płynów ze znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji
objętej ubezpieczeniem przewodów, zbiorników i urządzeń
wodociągowych, centralnego ogrzewania;
2) cofnięcie się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych, o ile zabezpieczenie połączenia z nimi nie
należało do obowiązków Ubezpieczonego;
3) samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych z innych
przyczyn niż wskutek ognia;

4) nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach określonych w pkt 1.
2. W ramach ubezpieczenia następstw szkód wodno-kanalizacyjnych PZU SA pokrywa również koszty naprawy uszkodzonych
wskutek pęknięcia – elementów instalacji wodnych i kanalizacyjnych znajdujących się wewnątrz ubezpieczonego obiektu,
z wyłączeniem przypadków, o których mowa w ust. 3 pkt 3.
3. Ubezpieczeniem następstw szkód wodno-kanalizacyjnych nie
są objęte szkody:
1) pośrednie: utrata zysku, utrata wody lub innych cieczy;
2) powstałe wskutek systematycznego zawilgocenia pomieszczeń
z powodu nieszczelności instalacji wodnych i kanalizacyjnej,
pocenia się rur, tworzenia się grzyba;
3) powstałe wskutek pęknięcia elementów instalacji wodnych –
za przyczyną zamarznięcia wody;
4) spowodowane rozlaniem się wody przy jej użyciu.
4. Ubezpieczony obowiązany jest:
1) dbać o konserwację przewodów i urządzeń doprowadzających i odprowadzających wodę lub inne płyny (wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i innych).
Wszelkie inwestycje i przeróbki niezbędne w ocenie rzeczoznawców lub w świetle obowiązujących przepisów do właściwej konserwacji i prawidłowego działania przewodów i urządzeń, muszą być wykonane niezwłocznie. Ubezpieczony
obowiązany jest także w terminie zastosować właściwe
środki ochronne w celu zabezpieczenia przed mrozem
przewodów i urządzeń służących do rozprowadzania wody;
2) zamknąć, opróżnić z wody i utrzymywać opróżnione instalacje i urządzenia wodociągowe w obiektach nie używanych
lub nie dozorowanych; to samo odnosi się do urządzeń
czasowo unieruchomionych.
____________________________________________________

Ubezpieczenie od następstw szkód
spowodowanych uderzeniem pojazdu
w ubezpieczony obiekt
§ 19
1. PZU SA odpowiada za szkody powstałe w ubezpieczonych
obiektach, będące bezpośrednim następstwem uderzenia jakiegokolwiek pojazdu drogowego lub szynowego nie należącego
do Ubezpieczonego i nie będącego pod jego kontrolą, w ubezpieczony obiekt.
2. Odszkodowanie z tego ryzyka wypłacane jest tylko wtedy, gdy
nie przysługuje z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC.
____________________________________________________

Rozdział III
Podwójne ubezpieczenie
§ 20
1. 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, Ubezpieczony nie może żądać świadczenia 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.
2. Jeżeli w którejkolwiek z umów ubezpieczenia, o jakich mowa
w ust. 1, uzgodniono, że suma wypłacona przez ubezpieczyciela
z tytułu ubezpieczenia może być wyższa od poniesionej szkody,
zapłaty świadczenia w części przenoszącej wysokość szkody
Ubezpieczony może żądać tylko od tego ubezpieczyciela. W takim przypadku dla określenia odpowiedzialności między ubezpieczycielami należy przyjąć, że w ubezpieczeniu o którym
mowa w niniejszym postanowieniu, suma ubezpieczenia równa
jest wartości ubezpieczeniowej.
____________________________________________________

Właściwość sądu
§ 21
Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia
można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo
przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
____________________________________________________

Postanowienia końcowe
§ 22
1. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo do wniesienia pisemnej
skargi bądź zażalenia, dotyczących realizacji przez PZU SA
umowy ubezpieczenia. Z zastrzeżeniem ust. 2 adresatem skargi
lub zażalenia oraz właściwym do ich rozpatrzenia jest jednostka
organizacyjna nadzorująca jednostkę, której skarga dotyczy lub
inna jednostka wskazana przez PZU SA. Skargę lub zażalenie
składa się na piśmie za pośrednictwem jednostki, której skarga
dotyczy.
2. W przypadku skargi lub zażalenia dotyczących likwidacji szkód,
jednostką właściwą do ich rozpatrzenia jest Regionalne Centrum
Likwidacji Szkód właściwe ze względu na miejsce likwidacji
szkody.
3. PZU SA udziela odpowiedzi na skargę lub zażalenie na piśmie
w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi lub zażalenia.
4. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2, Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umowy
ubezpieczenia przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne
stosowne przepisy prawa polskiego.
6. Niniejsze OWU mają zastosowanie do umów zawieranych od
dnia 1 sierpnia 2012 r.
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