
 

 
 

                                                                                                            Jastrzębie-Zdrój, 2018-08-09 

 

 

    UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA Oddział w Katowicach ma przyjemność zaproponować 
Państwu specjalną ofertę kompleksowego ubezpieczenia mieszkań ze składką opłacaną przez 
lokatorów miesięcznie wraz z czynszem.  

Spółdzielnia Mieszkaniowa, daje możliwość skorzystania swoim lokatorom z ubezpieczenia, które: 
- jest przede wszystkim tanie, czyli zapewni każdemu lokatorowi ochronę nie nadwyrężając 
domowego budżetu 
- zapewnia pokrycie ubezpieczeniowe w szerokim spektrum ryzyk w tym najczęściej występujących 
szkód zalaniowych 
 
Lokatorzy mają możliwość zawarcia ubezpieczenia w zakresie obejmującym szkody powstałe na 
skutek: 

 - ognia i innych zdarzeń losowych tj. deszcz nawalny, dym, grad ,huragan, lawina, osuwanie się 
ziemi, piorun, powódź, upadek statku powietrznego, wybuch, zapadanie się ziemi i innych wraz z 
kosztami usunięcia awarii 

 -  zalania 
 -  kradzieży z włamaniem i rabunku 
 -  przepięcia i przetężenia 
 -  Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym. 

 
   Ubezpieczenie mieszkań „przy czynszu” jest ubezpieczeniem dobrowolnym, z którego każdy 
lokator może zrezygnować w dowolnej chwili. 

   Korzyści wynikające z wprowadzenia ubezpieczenia mieszkań „przy czynszu”:________      
-  dbałość o mienie lokatorów 
-  rozliczenie szkód regresowych u  jednego ubezpieczyciela, 

 -  ubezpieczenie OC lokatorów na terenie RP. 
 
    Oferta jest dedykowana  mieszkańcom  Spółdzielni Mieszkaniowej JAS MOS. Oferta obowiązuje 
wyłącznie w przypadku kompleksowego ubezpieczenia wszystkich n/w ryzyk. Ubezpieczeniu 
podlegają wszystkie lokale mieszkalne za wyjątkiem pustostanów oraz lokali, których lokatorzy 
zalegają z opłatą czynszu. 
W trakcie umowy ubezpieczenia, dopuszcza się możliwość odstąpienia z zawartego ubezpieczenia 
 
    W załączeniu przedstawiamy Państwu szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej. 

                                                                                
                                                                  
                                                                            Z poważaniem    
                                             
                                                           Krzysztof Kasperczyk 
                                           Dyrektor Śląskiego Oddziału Uniqa TU S.A 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                          
 
 
                                                                                                                    
 
 
 
                                                                                           
 
 
 

OFERTA 
UBEZPIECZENIA OBLIGO 
PRODUKTU UBEZPIECZENIA 
MIENIA ZE SKŁADKĄ PŁATNĄ 
MIESIECZNIE   
 

 DLA 
LOKATORÓW 
SPÓŁDZIELNI  
MIESZKANIOWEJ   
   „JAS-MOS” 
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                    WARIANT BEZPIECZNY   SU 17 000 zł     ze składką 5,00 zł. 

Przedmiot ubezpieczenia 

   

      RUCHOMOŚCI DOMOWE I STAŁE ELEMENTY 

 
   

   

Wariant Bezpieczny 

Zakres ubezpieczenia 

o Ruchomości domowe: 
 Zdarzenia losowe: pożar, deszcz nawalny, dym, grad, huk ponaddźwiękowy, 

huragan, lawina, katastrofa budowlana, osuwanie się ziemi, zapadanie się 
ziemi, powódź, sadza, śnieg, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie 
pojazdu lądowego, upadek statku powietrznego, wybuch, zalanie, przepięcie i 
przetężenie.  

  Wandalizm 
  Kradzież z włamaniem, rabunek 

 
o Stałe elementy lokalu lub domu mieszkalnego: 
  Zdarzenia losowe: pożar, deszcz nawalny, dym, grad, huk ponaddźwiękowy, 

huragan, lawina, katastrofa budowlana, osuwanie się ziemi, zapadanie się 
ziemi, powódź, sadza, śnieg, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie 
pojazdu lądowego, upadek statku powietrznego, wybuch, zalanie, przepięcie i 
przetężenie. 

  Wandalizm. 
 Kradzież z włamaniem, rabunek 
o Szyby w lokalu  
 Szyby okienne i drzwiowe znajdujące się w ubezpieczonym domu 

mieszkalnym/lokalu mieszkalnym objęte są ochroną ubezpieczeniową od stłuczenia bez 
wzglądu na przyczynę. 

  
Suma Ubezpieczenia 

 17 000,00 zł na jeden lokal, dla ruchomości domowych i stałych elementów 
2 000,00 zł na jeden lokal dla szyb okiennych i drzwiowych 
700,00 zł na jeden lokal dla zewnętrznych elementów anten satelitarnych 
1 500,00 zł na jeden lokal dla pokrycia kosztów poszukiwania awarii 

 wypłata wg wartość nowej zgodnie z OWU z dnia 28.12.2015 

 brak konsumpcji s.u. po wypłacie odszkodowania SU  odnawia się w kolejnym 
miesiącu ochrony 

Franszyza 
integralna/redukcyjna Zniesiona  
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UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM 

 

Przedmiot ubezpieczenia 
  
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA W ŻYCIU PRYWATNYM 

  
Zakres ubezpieczenia  zgodnie z OWU  Zakres terytorialny RP  

  
Suma Ubezpieczenia 

80 000,00 zł / lokal  na jedno i wszystkie zdarzenia / miesiąc 

 
 
brak konsumpcji SU po wypłacie odszkodowania SG  odnawia się w 
kolejnym miesiącu ochrony  

  
Franszyza 

Integralna/redukcyjna 
Zniesiona 
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e                       Świadczenia dodatkowe: 
 

  koszty akcji ratowniczej (dla każdej grupy mienia) 100% SU danej grupy 
mienia 

 koszty rozbiórki i uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 10% SU danej 
grupy mienia 

 koszty wymiany zamków do lokalu mieszkalnego po rabunku kluczy 
 400 zł 

 koszty usunięcia przyczyny awarii urządzeń i instalacji 1 500 zł 
 koszty wymiany dokumentów po kradzieży z włamaniem 

lub rabunku- 1 000 zł 
 koszty składowania - 10% SU 
 koszty postępowania sądowego lub pojednawczego 

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 - 80.000zł  

 

 


