
TU
ZALANIE

 wg. definicji z OWU

ZALANIE
awaria osprzętu 

akwarium

AKWARIUM jako 

przedmioty szklane

RYBKI

AKWARIOWE

Allianz
Bezpieczny dom

 

stłuczeniem lub samoistne 

rozszczelnienie akwarium

stłuczenie lub pęknięcie 

zainstalowanego na stałe 

akwarium

zwierzęta domowe (w tym rybki) 

ub. w ramach ruch. domowych

Benefia
 Pakiet mieszkanie

stłuczenie lub pęknięcie − − −

Compensa
Rodzina 

działanie wody w wyniku 

wycieku

stłuczenie lub pęknięcie 

zainstalowanego na stałe 

akwarium

rybki akwariowe hodowane 

amatorsko (z wył. rybek 

egzotycznych) ub. w ramach ruch. 

domowych

Concordia Plus stłuczenie lub uszkodzenie ─ stłuczenie lub pęknięcie

ryby akwariowe, z wył. zwierząt 

trzymanych w celach hodowlanych 

lub handlowych

ub. w ramach ruch. Domowych

Generali
Dom i Rodzina

wariant RUBIN
rozbicie lub uszkodzenie

rozbicie lub pęknięcie

wbudowanego akwarium

ubezpieczenie rybek

o ile bezpośrednią przyczyną szkody 

był: pożar, powódź, kradzież z 

włamaniem

z limitem do 5.000 zł

Gothaer
Cztery Kąty

 stłuczenie lub pęknięcie −

całkowite albo częściowe 

stłuczenie (rozbicie) 

zainstalowanego na stałe 

akwarium

−

Hestia
Ergo 7

stłuczenie lub roszczelnienie 

akwarium
─

akwarium powyżej 100 litrów - 

pęknięcie i stłuczenie

rybki w akwarium ubezpieczane 

jako wyposażenie mieszkania

Link 4
DOM

samoistne uszkodzenie akwarium − − −

MTU
Mój dom

stłuczenie lub rozszczelnienie − − −

Proama
Dom Premium

nieumyślne uszkodzenie lub 

rozbicie
− − −

HDI
Twój dom

uszkodzenie akwarium −

w ramach ubezpieczenia ruchomości 

domowych ochroną objęte są ryby w 

akwariach

 (nie utrzymywane w celach 

hodowlanych lub handlowych

InterRisk
Bezpieczny Dom

zalanie wodą w efekcie 

nieumyślnego uszkodzenia lub 

rozbicia

limit 10.000 zł nie więcej niż SU 

mienia dotkniętego szkodą

− −

w przypadku ubezpieczenia 

ruchomości domowych ochroną 

objęte są również rybki akwariowe 

posiadane w celu innym niż 

handlowy

porównanie zakresu ubezpieczenia dla 

posiadaczy akwarium
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akwarium

AKWARIUM jako 

przedmioty szklane
RYBKI

AKWARIOWE

PZU 
DOM Plus

uszkodzenie akwarium stłuczenie, rozbicie

ryby akwariowe posiadane w innych 

celach niż hodowla lub handel ub. w 

ramach ruchomości domowych

RESO 
Dom pakiet

stłuczenie − stłuczenie lub pęknięcie

ryby akwariowe, z wył. zwierząt 

trzymanych w celach hodowlanych 

lub handlowych ub. w ramach 

ruchomości domowych

TUZ TUW
samoistne uszkodzenie akwarium − −

Uniqa
Twój Dom Plus

uszkodzenie akwarium − stłuczenie

ryby w akwariach, nie trzymane w 

celach hodowlanych i handlowych 

ub. w ramach ruchomości 

domowych

Warta
Dom Plus

uszkodzenie akwarium −
ryby akwariowe posiadane w celach 

innych niż hodowlane i handlowe 

ub. w ramch ruchomości domowych
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porównanie zakresu ubezpieczenia dla 

posiadaczy akwarium


