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Oświadczenie o różnicy między treścią umowy, a ogólnymi warunkami ubezpieczenia,  

z akceptacją ubezpieczającego (Wynajmującego lokal) 
 
 
Zgodnie z art. 812 par 8 Kodeksu Cywilnego - UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. informuje o różnicy pomiędzy 
treścią umowy, a ogólnymi warunkami ubezpieczenia Bezpieczne Mieszkanie, polegającej na ograniczeniu zakresu 
ubezpieczenia zgodnie z poniższym: 
 

1) pkt 7 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:  
„odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadania lokalu mieszkalnego wskazanego w umowie ubezpieczenia / 
objętego umową ubezpieczenia”; 

2) Pkt 7 ppkt 3 nie ma zastosowania;  
3) Pkt 8 otrzymuje brzmienie:  

„Na wniosek ubezpieczającego możemy zawrzeć z nim umowę ubezpieczenia w wariancie Bezpieczny lub 
Bezpieczny Plus”  
ppkt 1 i 2 nie mają zastosowania; 

4) Pkt 10 ppkt 3 otrzymuje brzmienie:  
„odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadania lokalu mieszkalnego wskazanego w umowie ubezpieczenia / 
objętego umową ubezpieczenia”  

5) Pkt 13 i 16 nie mają zastosowania;  
6) pkt 17 ppkt 2 i 3 nie mają zastosowania; 
7)    Pkt 20 otrzymuje brzmienie: 

„W ramach wariantu Bezpieczny Plus obejmujemy ochroną mienie, które jest własnością ubezpieczonego. 
Tym mieniem jest:  
1) lokal mieszkalny, zewnętrzne elementy lokalu oraz pomieszczenia przynależne,  
2) budynek mieszkalny oraz:  

a) ruchomości działki,  
b) stałe elementy działki,  
c) zewnętrzne elementy budynku mieszkalnego,  
d) budynki gospodarcze.” 

8) Pkt 24 do pkt 28 nie mają zastosowania;  
Pkt 30 otrzymuje brzmienie: 
„W ramach odpowiedzialności cywilnej (objętej wariantem Bezpieczny) odpowiadamy za szkody które 
wystąpią w miejscu ubezpieczenia. Dla odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem lokalu 
mieszkalnego nasza odpowiedzialność ogranicza się do szkód związanych z mieniem znajdującym się w 
miejscu ubezpieczenia” 

9) Pkt 31 do 32 nie mają zastosowania; 
10) Pkt 33, ppkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w ubezpieczeniu mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania lokalu mieszkalnego, tj. w 
wariancie Bezpieczny, Bezpieczny Plus – jeśli szkoda zostanie wyrządzona umyślnie przez: 

a) ubezpieczającego, ubezpieczonego,  
b) pomoc domową, która wykonuje czynności na podstawie pisemnej umowy z ubezpieczonym, 
c) najemcę, 
– chyba że zapłata odszkodowania odpowiada względom słuszności.” 

11) Pkt 37 do 39 nie mają zastosowania; 
12) Pkt 40 otrzymuje brzmienie: 

„Suma ubezpieczenia w wariancie Bezpieczny, Bezpieczny Plus to górna granica naszej odpowiedzialności 
za wszystkie szkody, które powstały w mieniu objętym ochroną, ze wszystkich wypadków 
ubezpieczeniowych w jednym miesięcznym okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.” 

13)  Pkt 44 otrzymuje brzmienie: 
„Suma ubezpieczenia w wariancie Bezpieczny, Bezpieczny Plus powinna odzwierciedlać przypuszczalną, 
maksymalną stratę, jaką możesz ponieść w mieniu w wyniku wypadku ubezpieczeniowego.” 

14)  Pkt 47 zawiera następujące zmiany:  
„Tabela nr 1 
Przedmiot ubezpieczenia - wiersze 1, 2, 7, 8 nie mają zastosowania; 
Koszty dodatkowe - wiersz 8 nie ma zastosowania; 
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15)  Pkt 49-51 mają zastosowania; 
16)  Pkt 67 otrzymuje brzmienie:  

„W polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia wskazujemy przede wszystkim: imię, nazwisko lub nazwę, 
nr REGON i adres ubezpieczającego i ubezpieczonego, wysokość sumy ubezpieczenia, wysokość raty 
składki ubezpieczeniowej, termin jej płatności, początek okresu ubezpieczenia (ochrony ubezpieczeniowej), 
wariant ubezpieczenia oraz miejsce ubezpieczenia.” 

17)  Pkt 79 ppkt 9 otrzymuje brzmienie: 
„klucze od zamków masz jedynie Ty albo osoby uprawnione do ich przechowywania za Twoją zgodą  
i wiedzą;” 

18)  Pkt 80 nie ma zastosowania;  
19)  Pkt 81 ppkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„dołączyć do wniosku wykaz przedmiotów, których wartość jednostkowa przekracza 5 000 zł, jeśli suma 
ubezpieczenia ruchomości domowych została ustalona powyżej 50 000 zł;” 

20)  Pkt 91 do 93 nie mają zastosowania; 
21)  Pkt 95 ppkt 6 lit. a do e nie mają zastosowania;  
22)  Pkt 95 ppkt 7 i 8 nie mają zastosowania;  
23)  Pkt 101 do 111, 117 nie mają zastosowania;  
24)  Pkt 123 do 129 nie mają zastosowania; 
25)  W pkt 146 jak i w całym dokumencie ogólnych warunków ubezpieczenia Bezpieczne Mieszkanie nie mają 

zastosowania zapisy odnoszące się „Twoich osób bliskich”.  
26)  Pkt 146 ppkt 5, 7, 8, 25, 27, 35, 61, 64, 65 nie mają zastosowania; 
27)  Pkt 146 ppkt 37 lit. c otrzymuje brzmienie:  

„sprzęt elektroniczny, audiowizualny oraz komputerowy,” 
28)  Pkt 146 ppkt 37 lit. d, e, j nie mają zastosowania; 
29)  Pkt 146 ppkt 47 otrzymuje brzmienie:  

„ubezpieczający – wskazana w umowie ubezpieczenia i zawierająca umowę ubezpieczenia osoba fizyczna 
prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna, która nie posiada 
osobowości prawnej. Ubezpieczający ma obowiązek opłacać składkę ubezpieczeniową;” 

30)  Pkt 146 ppkt 48 otrzymuje brzmienie:  
„Ubezpieczony, Ty - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;” 

31)  Pkt 146 ppkt 59 otrzymuje brzmienie: 
„Wypadek ubezpieczeniowy w ubezpieczeniu mienia – zdarzenie losowe, zaistniałe w okresie naszej 
odpowiedzialności i objęte ochroną ubezpieczeniową na podstawie zawartej z nami umowy ubezpieczenia. 
Wszystkie szkody, które są następstwem tego samego zdarzenia lub wynikają z tej samej przyczyny, 
niezależnie od liczby poszkodowanych, uważamy za skutek jednego wypadku ubezpieczeniowego. 
Przyjmujemy, że te szkody wystąpiły podczas pierwszego zdarzenia;” 
W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową, które powoduje 
szkodę osobową lub rzeczową; w razie wątpliwości co do daty wystąpienia szkody osobowej za datę 
wypadku ubezpieczeniowego przyjmujemy dzień, w którym poszkodowany po raz pierwszy skontaktował 
się z lekarzem w związku z objawami stanowiącymi podstawę roszczenia; 

32)  Pkt 147 nie ma zastosowania;  
33)  Tabela nr 3 nie ma zastosowania. 
34)  W umowie ubezpieczenia nie mają zastosowania zapisy OWU dot. czynności życia prywatnego.  

Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostaje ograniczony do OC z tytułu posiadania lokalu 
mieszkalnego wskazanego w umowie ubezpieczenia. 
 

 
 
 

……………………………………………… 
Pieczęć i podpis przedstawiciela UNIQA TU S.A 

 
Ubezpieczający oświadcza, iż zapoznał się z treścią powyższego oświadczenia, otrzymanego przed zawarciem 
umowy ubezpieczenia i akceptuje wprowadzenie do umowy ubezpieczenia wskazanych w nim zapisów.  
Niniejsze oświadczenie stanowi integralną część umowy ubezpieczenia Bezpieczne Mieszkanie. 
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