
 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
InterRisk

Bezpieczny Dom

Gothaer

Cztery Kąty

Proama

 Dom Premium

Ubezpieczony 

szkoda osobowa/rzeczowa 

  zalanie  (tzw. odpowiedzialność za 

wężyki)

posiadanie zwierząt domowych 

w zakresie pasieki

z wyjątkiem zwierząt utrzymywanych 

w celach handlowych lub 

hodowlanych 

z wyłączeniem zwierząt 

utrzymywanych w celach 

zarobkowych

w zakresie hodowlane i 

gospodarskie

OC za psy uznawane za agresywne ROZSZERZENIE

zakres terytorialny
RP 

ROZRZERZENIE o teryt. krajów UE

RP 

ROZSZERZENIE o wszystkie kraje 

Europy 

RP

OC za inne lokale mieszkalne ROZRZERZENIE − −

OC wynajmującego ROZSZERZENIE − −

OC najemcy nieruchomości ROZSZERZENIE −

OC najemcy ruchomości ROZSZERZENIE −

OC związane z prowadzeniem 

działalności biurowej 

(w związku z posiadanym mieniem w 

budynku mieszkalnym)

ROZSZERZENIE − −

suma gwarancyjna

do 500.000 PLN

 podlimit na jedno zdarzenie 50% sumy 

gwarancyjnej

podlimit na jedno zdarzenie do 25% SG 

dla rozszerzenia terytorialnego Europa 

 • OC w życiu prywatnym do    

150.000 PLN

• OC w związku z użytkowaniem 

nieruchomości do 300.000 PLN

wynagrodzenie rzeczoznawców;

koszty procesu 

dodatkowy limit do 10% SG,

koszty nie są zaliczane w poczet sumy 

gwarancyjnej 

dodatkowy limit do 10% SG

koszt nie pomniejsza podstawowej 

sumy gwarancyjnej 

koszty w granicach sumy 

gwarancyjnej

dodatkowe ryzyka w ramach

 sumy gwarancyjnej
− −

• amatorskie uprawianie sportów 

letnich i zimowych

ryzyka wyłączone z 

odpowiedzialności 

• wyczynowe uprawianie sportu,

• amatorskie uprawianie sportów 

wysokiego ryzyka,

• powstałe w związku z korzystaniem 

ze sprzętu wodnego (nie dotyczy 

kajaków, rowerów wodnych oraz 

pontonów bez silnika).

• wyczynowe uprawianie sportu,

• amatorskie uprawianie sportów 

wysokiego ryzyka,

• wyczynowe uprawianie sportu lub 

sportów o ryzykownym charakterze

info

imienne wskazanie wszystkich osób 

prowadzących wspólne 

gospodarstwo domowe

− −

franszyza
franszyza redukcyjna 200 zł 

można wykupić

franszyza integralna 100 zł

można wprowadzić franszyzę 

redukcyjną w wys. 150 zł

franszyza integralna 50 zł  

nie ma  możliwości wykupienia

       −         brak odpowiedzialności

                      w zakresie ubezpieczenia

Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym

Odpowiedzialność cywilna wyrządzona poszkodowanemu czynem niedozwolonym w związku z prowadzeniem 

czynności życia prywatnego: 

• ubezpieczonego,

• osób bliskich Ubezpieczonego stale z nim zamieszkujących i prowadzących wspólne gosp. domowe,

• pomocy domowej/ opiekunki do dzieci zatrudnionej przez Ubezpieczonego.

szkoda osobowa/rzeczowa  powstała w związku z:

• opieką nad małotelnimi dziećmi ubezpieczonego,  P

• posiadaniem/ użytkowaniem budynku mieszkalnego, mieszkania, budowli, budynku gospodarczego, 

•  posiadaniem/ użytkowaniem ruchomości domowych oraz rowerów. P

zestawienie opracowne przez obau.pl na podstawie OWU na dzień 06.04.2015


