
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA

InterRisk Gothaer Proama

FLExA

pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, 

upadek statku powietrznego

deszcz nawalny −
dewastacja  max do SU z limitem 10.000 zł limit 15.000 zł 

dym i sadza

grad, lawina

graffiti − − −

huragan prędkość wiatru ≥ 17,5 m/s prędkość wiatru ≥ 16 m/s prędkość wiatru ≥ 18,9 m/s

huk ponaddźwiękowy

implozja − −

kradzież z włamaniem i rabunkiem
ROZSZERZENIE z limitem 50% SU 

nie więcej niż 50.000 zł 

opcja przy rozszerzeniu o niezależne 

ub. stałych elementów 

opcja przy rozszerzeniu o niezależne 

ub. stałych elementów 

napór śniegu

oraz napór lodu - limit dla rynien i 

płotów śniegowych na dachu do SU 

max 5.000 zł

oraz napór lodu

opad atmosferyczny − −

powódź ROZSZERZENIE
ROZSZERZENIE - karencja dla 

nowych polis 30 dni

ROZSZERZENIE - w zależności od kodu 

pocztowego

szkody elektryczne (przepięcia)
ROZSZERZENIE z limitem  50% SU 

nie więcej niż 20.000 zł  
limit 15.000 zł ROZSZERZENIE z limitem 20% SU

trzęsienie ziemi

uderzenie pojazdu

upadek drzew i masztów  max do SU z limitem 10.000 zł

zalanie
limit dla zalania z akwarium do 

10.000 zł nie więcej niż SU

zapadanie i osuwanie się ziemi

skażenie/ zanieczyszczenie 

ubezpieczonego mienia − −

akty terroru limit 20.000 zł nie więcej niż SU limit 15% SU −
koszty akcji ratowniczych 

szkody w ubezpieczonym mieniu 

spowodowane akcją ratowniczą
do wysokości SU limit 15% wartości szkody −

koszty poszukiwania przyczyny 

szkody 
limit 5% SU limit 10% SU max do 5.000 zł; limit  5% SU max do 5.000 zł;

koszty usunięcia pozostałości po 

szkodzie
limit 5% ustalonej wys. szkody limit 5% ustalonej wys. szkody limit 10% ustalonej wys. szkody

dodatki

dla zdarzeń objętych zakresem 

ubezpieczenia:

• szkody w rzeczach osobistych 

gości do 1000 zł;

możliwość rozszerzenia 

odpowiedzialności dla 

budynku/lokalu mieszkalnego 

nieużytkowanego dłużej niż 30 dni

 5 dób hotelowych, z limitem 300 zł 

na każdą uprawnioną osobę, jeśli w 

wyniku zdarzeń objętych polisą 

dojdzie do uszkodzeń 

uniemożliwiających zamieszkanie w 

ciągu najbliższych 4 dni.

wyłączenia

odpowiedzialności

w instalacjach i sieciach 

elektrycznych /elektronicznych 

spowodowane uderzeniem pioruna.

szkody powodziowe na terenie  

zalewowym, jeśli były 2 szkody w 

ostatnich 10 latach przed 

zawarciem umowy. 

brak odpowiedzialności jeśli 

nieruchomość jest niezamieszkała 

dłużej niż 60 dni - nie ma możliwości 

zniesienia ograniczenia za dopłata 

składki

franszyza
franszyza redukcyjna 200 zł 

można wykupić

można wprowadzić franszyzę 

redukcyjną w wys. 150 zł

franszyza integralna 50 zł 

można wprowadzić franszyzę 

redukcyjną- liczona dla każdego 

przedmiotu 

zestawienie opracowne przez obau.pl na podstawie OWU na dzień 23.01.2015

budynek mieszkalny/ lokal mieszkalny

wraz ze stałymi elementami wnętrz


