
Ubezpieczenie mieszkañ i domów
ze sk³adk¹ p³atn¹ miesiêcznie Oferta

LOKATORÓW
ZŁOTYCH

Pomyśl,
mieszkania

już od
miesięcznie.

UBEZPIECZYSZ
że z nami

kilku



Kierując się wieloletnim doświadczeniem i współpracą  
ze spółdzielniami mieszkaniowymi, stworzyliśmy produkt 
ubezpieczeniowy dostosowany do potrzeb mieszkańców. 
Ubezpieczenie oferowane przez UNIQA to kompleksowa 
ochrona mieszkania oraz zdrowia i życia lokatorów, 
z unikatową formą płatności składki miesięcznej wraz 
z czynszem. Ubezpieczenie mieszkania lub domu dedykujemy 
mieszkańcom spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych lub 
innych podmiotów zarządzających zasobami mieszkaniowymi. 
Produkt skierowany jest również do do pracowników 
i klientów Firm. 

Nasz flagowy produkt, który Państwu oferujemy - 
ubezpieczenie mienia ze składką płatną miesięcznie 
nagrodzony został Certyfikatem Jakości „DOBRA POLISA”, 
przyznawanym przez Krajowy Instytut Ubezpieczeń 
w oparciu o opinię Rady Ekspertów – niezależnego forum 
wysokiej klasy specjalistów, zajmujących się oceną produktów 
ubezpieczeniowych pod względem szczególnej atrakcyjności 
dla klientów.

Pragniemy nadmienić, iż z zaprezentowanego poniżej 
ubezpieczenia obecnie korzysta już ponad 0,5 miliona klientów 
w Polsce, a UNIQA jako lider rynku w sektorze mieszkalnictwa 
z powodzeniem współpracuje z ponad 1 600 spółdzielniami 
mieszkaniowymi i 50 000 wspólnot mieszkaniowych, 
obejmując ochroną 250 milionów m2 ich powierzchni. 

UNIQA to również 20 letnie doświadczenie na rynku 
ubezpieczeniowym, wyspecjalizowana struktura organizacyjna 
oraz dedykowany mieszkalnictwu pion likwidacji szkód. 

Dla Partnerów współpracujących z UNIQA oferujemy 
dodatkowe profity związane z obsługą umów ubezpieczenia,  
a dla lokatorów - program prewencyjny „Bezpiecznie jak  
w domu” przygotowany wspólnie z Komendą Główną Straży 
Pożarnej oraz Komendą Główną Policji.

Współpraca z UNIQA to profesjonalizm, spokój i bezpieczeństwo 
Państwa mieszkańców.



Oferta ubezpieczenia

Partner UNIQA: 

Spó³dzielnia mieszkaniowa, 
wspólnota mieszkaniowa, 
firma, inne kana³y dystrybucji

mieszkania.
UBEZPIECZENIA

Pomyśl o ZALETACH

Ubezpieczaj¹cy /Ubezpieczony:

Osoby fizyczne posiadające tytuł prawny 
do zgłaszanego do ubezpieczenia 
mienia wynikający z prawa własności lub 
innego prawa

Okres obowi¹zywania:  

Umowy ubezpieczenia zawierane 
na czas nieokreślony

Okres ubezpieczenia:  

Ochrona wobec ubezpieczonych 
rozpoczyna się z pierwszym dniem 
kolejnego miesiąca następującego 
po miesiącu opłacenia składki 
ubezpieczeniowej i trwa do końca 
miesiąca, za jaki opłacono składkę 
za ubezpieczonego.

Podstawa prawna: 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia mienia 
ze składką płatną miesięcznie/ Szczególne 
Warunki Ubezpieczenia „Asisstance Plus” 
zatwierdzone uchwałą Zarządu UNIQA 
TU S.A. z dnia 28 grudnia 2015 r.

Płatność składki: 

Składki opłacane są przez ubezpieczonych  
miesięcznie z góry w terminie 
określonym w Polisie i przekazywane 
wraz z wykazem ubezpieczonych przez 
Partnera  UNIQA  do ubezpieczyciela. 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

Zależnie od wyboru ubezpieczającego, umowa ubezpieczenia może być zawarta 
w zakresie podstawowym bądź w rozszerzonym.
Podstawowa ochrona ubezpieczeniowa obejmuje Wariant Bezpieczny.

Za dopłatą dodatkowej składki ubezpieczenie można rozszerzyć o wariant:
 Bezpieczny Plus i/lub
 Bezpieczna Rodzina



W wariancie Bezpiecznym przedmiotem ubezpieczenia s¹:
 ruchomości domowe, stałe elementy, znajdujące się w lokalu mieszkalnym wraz 

 z pomieszczeniami przynależnymi bądź w domu mieszkalnym wraz z budynkiem gospodarczym
 odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie 
w wysokości 100% SU) oraz wypadku komunikacyjnego 
(świadczenie w wysokości 200% SU)

Trwały uszczerbek na zdrowiu (1% SU za 1% trwałego 
uszczerbku)

Świadczenia szpitalne (100 zł/ dzień)

Wybieraj¹c ubezpieczenie NNW obejmujesz ochroną 
życie i zdrowie swoje i swoich bliskich (wiek przystąpienia 
do ubezpieczenia do 75. roku życia)

Zdarzenia losowe, m.in.: pożar, powódź, wybuch, uderzenie 
pioruna, katastrofa budowlana

Zalanie, m.in. na skutek: awarii sprzętu AGD oraz instalacji 
i urządzeń znajdujących się w budynku, cofnięcia się wody 
lub ścieków, opadów atmosferycznych, przez osoby trzecie

Pokrycie kosztów wymiany: zamków po rabunku kluczy, 
zabezpieczeń i dokumentów po kradzieży z włamaniem

Kradzież z włamaniem, rabunek w mieszkaniu i poza nim, 
np. na ulicy

Przepięcia – gwałtowna zmiana parametrów prądu w sieci 
(np. uderzenie pioruna w linię energetyczną spowoduje 
wzrost napięcia w sieci elektrycznej, uszkadzając instalację 
elektryczną oraz Twój komputer, telewizor, telefon, lodówkę 
itd.)

Stłuczenie, pęknięcie, rozbicie szyb oraz szklanych części 
elementów wyposażenia mieszkania (np. oszklenie mebli, 
kabina prysznicowa, ceramiczna kuchenna płyta grzewcza, 
lustra, szyby okienne i drzwiowe)

Wandalizm, w tym graffiti umieszczone na oknach i drzwiach 
wejściowych

Elementy sta³e – elementy wyposażenia mieszkania 
zamontowane lub wbudowane na stałe m.in.: meble, 
drzwi, okna, urządzenia sanitarne, powłoki malarskie, 
podłogi, wykładziny ścian i sufitów

Ruchomości domowe – mienie znajdujące się 
w ubezpieczanym mieszkaniu, m.in.: rzeczy osobiste, 
meble, sprzęt RTV i AGD, biżuteria, gotówka, dokumenty, 
sprzęt sportowy, zwierzęta domowe

Dodatkowe us³ugi Assistance (organizacja opieki nad dziećmi, pomoc w nauce dla dzieci ubezpieczonego, dostarczenie 
posi³ku, zorganizowanie pomocy domowej po hospitalizacji, zapewnienie wizyty pielêgniarki, organizacja wypożyczenia lub 
zakupu oraz transportu sprzêtu rehabilitacyjnego)

Us³ugi Assistance*, czyli pomoc w przypadku wyst¹pienia nieoczekiwanych zdarzeñ, m.in.: wezwanie i op³acenie specjalisty 
(np. hydraulika, ślusarza, szklarza, elektryka), organizacja wizyty lekarskiej, dostarczenie leków oraz pomoc weterynaryjna dla pupila.

Wystarczy jeden telefon, my zorganizujemy bezp³atnie pomoc dla Ciebie! 24-godzinna infolinia!

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Wybieraj¹c wariant bezpieczny plus, rozszerzasz ochronê o:

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie lokalu mieszkalnego (w przypadku całkowitego zniszczenia mieszkania nie musisz czekać na jego odbudowę, 
odszkodowanie pozwoli Ci na zakup mieszkania na rynku pierwotnym lub wtórnym)

* Usługi Assistance dostępne dla klientów z minimalną sumą ubezpieczenia w wysokości 10 000 zł.  

 Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym, tj. 
 odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez  Ciebie 
 i Twoich bliskich osobom trzecim podczas wykonywania 
 czynności życia codziennego, np. gdy:

• Jadąc na rowerze, potrącisz i zranisz przechodnia lub 
zniszczysz jego własność

• Twoja pralka zepsuje się i wyciekająca z niej woda zaleje 
mieszkanie sąsiada

• Twoje dziecko wybije piłką szybę w mieszkaniu sąsiada albo 
pies zabrudzi płaszcz osoby jadącej z Tobą windą

• Doniczka spadając z Twojego balkonu, zniszczy stojący pod 
blokiem samochód

Górna granica odpowiedzialności UNIQA TU S.A. 

z tytu³u ubezpieczenia OC nawet do 500 000 z³

Wariant Bezpieczny

Co zostaje ubezpieczone? Przed czym chroni ubezpieczenie?

Wariant Bezpieczny Plus

Wariant Bezpieczna Rodzina



       System ubezpieczenia:

Pierwsze ryzyko, brak konsumpcji sumy ubezpieczenia tj. wypłacone odszkodowanie nie pomniejsza sumy ubezpieczenia 
o kwotę uznanego roszczenia. 

6.  Koszty dodatkowe:

Lp. Przedmiot/zakres ubezpieczenia
Górna granica odpowiedzialności (limity)

Wariant Bezpieczny

100% SU

15% SU

20% SU

100% SU

100% SU

10% SU

200 zł

25% SU, nie więcej niż 5 000 zł

100% SU

–

100% SU

700 zł

–

–

20% SU

5% SU, nie więcej niż 2 000 zł

10% SU, nie więcej niż 3 000 zł

50% SU

20% SU

15% SU

2 000 zł

–

Wariant Bezpieczny Plus

–

–

5% SU

1 000 zł

30% SU, nie więcej niż 100.000 zł

10% SU

–

–

5% SU, nie więcej niż 10 000 zł

–

20% SU

50% SU, nie więcej niż 
300.000 zł

–

5% SU

5% SU

–

–

–

–

–

–

5% SU

1.  Ruchomości:

2.  Sta³e elementy:

1)  domowe

1)  lokalu lub domu mieszkalnego

1)  awaria instalacji i urządzeń

3)  katastrofa budowlana

a) znajdujące się w lokalu/domu mieszkalnym, z zastrzeżeniem:

2)  pomieszczeń przynależnych lub budynku gospodarczego

2)  graffiti

4)  pękanie mrozowe

5)  powódź 

9)  wandalizm

6)  przepięcia i przetężenia

7)  rabunek poza lokalem mieszkalnym wraz z pomieszczeniami
 przynależnymi lub domem mieszkalnym wraz z budynkiem
 gospodarczym

8)  rabunek gotówki poza lokalem mieszkalnym wraz z pomieszczeniami
 przynależnymi lub domem mieszkalnym wraz z budynkiem   
 gospodarczym

3) zewnętrzne elementy anten satelitarnych

4) działki

4.  Budynek gospodarczy

5.  Zakres ubezpieczenia:

-  gotówka i inne środki płatnicze

-  papiery wartościowe 

-  mienie wypożyczone

2)  działki

a) wyposażenie placu zabaw

b) meble ogrodowe, grille, parasole ogrodowe

-  przedmioty ze srebra, złota, platyny, kamieni szlachetnych
 oraz biżuteria

-  mienie związane z prowadzeniem warsztatów 
 chałupniczych

b) znajdujące się w pomieszczeniach przynależnych lub
     budynku gospodarczym

3.  Szyby oraz szklane części ruchomości domowych i stałych  
 elementów od pêkniêcia, st³uczenia lub rozbicia

100% SU

100% SU

10% SU

100% SU

100% SU

10% SU

2)  koszty odtworzenia mienia zniszczonego wskutek akcji ratowniczej

1)  koszty akcji ratowniczej (dla każdej grupy mienia)

3)  koszty rozbiórki i uprzątnięcia pozostałości po szkodzie



Lp. Przedmiot/zakres ubezpieczenia
Górna granica odpowiedzialności (limity)

Wariant Bezpieczny Wariant Bezpieczny Plus

1 500 zł

–

–

do wysokości stawek minimalnych
określonych w przepisach 

regulujących wysokość opłat za 
czynności adwokata lub radcy 

prawnego przed organami wymiaru 
sprawiedliwości - max do 100% SG OC

3 000 zł

400 zł

1 000 zł

2 500 zł

2% SU, maksymalnie 30 dni
od 4 doby po zaistnieniu 

wypadku ubezpieczeniowego

10% SU

1 000 zł

–

–

–

–

8)  koszty usunięcia przyczyny awarii urządzeń i instalacji

9)  koszty lokalu zastępczego po szkodzie

10) koszty powołania rzeczoznawcy

11) koszty zakupu nowych krzewów ozdobnych

7)  koszty postępowania sądowego lub pojednawczego

4)  koszty wymiany lub naprawy zabezpieczeń po kradzieży 
 z włamaniem

5)  koszty wymiany zamków do lokalu mieszkalnego/domu mieszkalnego
      po rabunku kluczy

6)  koszty wymiany dokumentów po kradzieży z włamaniem lub
      rabunku

Suma ubezpieczenia wskazana dla wariantu Bezpieczna 
Rodzina określa łączny limit na wszystkich ubezpieczonych, 
zamieszkujących w domu mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym, 
objętych ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych 
wypadków i stanowi górną granicę odpowiedzialności UNIQA 

Lp. Przedmiot/zakres ubezpieczenia Wariant Bezpieczna Rodzina

Górna granica odpowiedzialności (limity)

10 000 z³ 20 000 z³ 30 000 z³ 100 000 z³

100% SU

200% SU

1% SU za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu

100 zł/ dzień, max. przez 15 dni

–

–

1. Śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku (inny niż komunikacyjny)

2. Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego

3. Trwały uszczerbek na zdrowiu

4. Świadczenie szpitalne

TU S.A. za wszystkie szkody powstałe z jednego wypadku 
ubezpieczeniowego w okresie ochrony ubezpieczeniowej 
z zastrzeżeniem limitów określonych w tabeli.

       Wysokość odszkodowania 

1.  dla ruchomości domowych: wartość nowa albo koszt 
 naprawy odpowiednio do zakresu rzeczywistych uszkodzeń 
 spowodowanych wypadkiem ubezpieczeniowym, według 
 przeciętnych cen zakładów usługowych lub cenników 

stosowanych w likwidacji szkód albo na podstawie 
rachunku naprawy, jeżeli rachunek zawiera szczegółową 
specyfikację wykonanych prac, z zastrzeżeniem zachowania 
dotychczasowych parametrów, wymiarów, konstrukcji, 
technologii oraz zastosowanych materiałów

2.  dla stałych elementów: wartość nowa albo koszt naprawy jw.

3. dla lokalu mieszkalnego: 
  w przypadku szkody całkowitej tj. w przypadku, gdy 
   przywrócenie do stanu przed wystąpieniem wypadku 
   ubezpieczeniowego wymaga poniesienia nakładów   

Franszyza integralna  brak w każdym z ryzyk

Franszyza redukcyjna  brak w każdym z ryzyk

Udzia³ w³asny   brak w każdym z ryzyk

Konsumpcja SU    brak w każdym z ryzyk

 finansowych w wysokości co najmniej 70% aktualnej   
 wartości – wartość rynkowa nieruchomości,

  w pozostałych przypadkach - wartość rzeczywista

4. dla domu mieszkalnego:
  dla domów nie starszych niż 15 lat - wartość nowa;
  dla domów powyżej 15 lat - wartość rzeczywista;
  dla stałych elementów działki - wysokość szkody ustala się
   według wartości rzeczywistej



       Informacje dodatkowe 

 Przystąpienie do ubezpieczenia jest niezwykle proste: 
 wystarczy wypełnić krótki wniosek. 

 Po złożeniu wniosku i opłaceniu składki lokatorzy otrzymają 
 polisę potwierdzającą ochronę ubezpieczeniową.

 Możliwe składki i sumy ubezpieczenia do wyboru:

 Od ustalonego dnia miesiąca wraz z opłatami za czynsz  
pobierana będzie składka za ubezpieczenie i przekazywana 
do UNIQA - dzięki temu ubezpieczony nie musi troszczyć się 
o zbędne formalności i pamiętać o płatności składki.

 Dla wygody naszych klientów UNIQA udostępnia bezpłatnie 
platformę internetową, za pośrednictwem której wniosek 

 o ubezpieczenie można złożyć jeszcze szybciej.

 Wariant Bezpieczny Wariant Bezpieczny Plus Wariant Bezpieczna Rodzina

suma ubezpieczenia składka miesięczna składka miesięczna suma ubezpieczenia składka miesięczna  suma ubezpieczenia
     (dla całej rodziny) (dla całej rodziny)

 10 000 zł 10 zł + 2 zł 100 000 zł 10 000 zł 8 zł

 20 000 zł 20 zł + 4 zł 200 000 zł 20 000 zł 12 zł

 30 000 zł 25 zł + 6 zł 300 000 zł 30 000 zł 20 zł

 40 000 zł 30 zł + 8 zł 400 000 zł 100 000 zł* 20 zł

 50 000 zł 35 zł + 10 zł 500 000 zł *objęte ochroną są: śmierć w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku oraz śmierć na skutek wypadku komunikacyjnego



       Korzyści dla lokatorów

 Kompleksowe ubezpieczenie mieszkania, mienia domowego 
 od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rabunku, 
 wandalizmu wraz z ubezpieczeniem OC w życiu prywatnym
 3 warianty do wyboru
 Składki są opłacane miesięcznie wraz z opłatami za czynsz
 Niskie składki ubezpieczenia – już od 10,00 zł miesięcznie
 Ubezpieczenie NNW dla całej rodziny już od 8,00 zł 

 miesięcznie
 Możliwość zwiększenia sumy ubezpieczenia w dowolnym 

 momencie
 Duża wygoda, ubezpieczenie zawierane jest tylko raz na 

       Program prewencyjny 

Program prewencyjny stworzony przez UNIQA we współpracy 
z PSP i KGP: „Bezpiecznie jak w domu” to działanie mające 
na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, w ramach 
programu powstały:
 
 Poradnik prewencyjny „Bezpiecznie jak w Domu”

 Zebrano w nim  informacje dotyczące profilaktyki 
 i bezpieczeństwa oraz działań, jakie można podjąć w celu 
 uniknięcia lub zmniejszenia skutków nieszczęśliwego 
 wypadku
 strona internetowa www.bezpieczeniejakwdomu.pl

 czas nieokreślony
 Dodatkowa ochrona Assistance (dla SU powyżej 10.000)  

 bez konieczności opłacania dodatkowej składki
 Nie pomniejszamy sumy ubezpieczenia po wypłacie 

 odszkodowania
 Nie wymagamy dopłaty składki (doubezpieczenia) 

 po wypłacie odszkodowania
 Odszkodowanie wypłacamy wg wartości „nowej”, tzn. bez 

 pomniejszania kwoty o zużycie mienia

 QUIZ bezpieczeñstwa zwracający uwagę na najistotniejsze
 elementy wymagające zabezpieczenia w mieszkaniu


