
 

DIM.210.001 

 
 
 

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje dotyczące umowy podane są w innych dokumentach - w dokumencie ubezpieczenia (polisie) oraz  
w Ogólnych warunkach ubezpieczenia domów jednorodzinnych i mieszkań zatwierdzonych Uchwałą Zarządu TUZ TUW nr U/67/2020 z dnia 08.07.2020 r. obowiązujących od 
dnia 14.07.2020 r., w których znajdują się szczegółowe informacje o zasadach udzielania ochrony ubezpieczeniowej. 
 
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie  
Jest to ubezpieczenie majątkowe skierowane do osób fizycznych użytkującymi dom jednorodzinny lub mieszkanie na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego. 
Grupy ubezpieczenia: 08 i 09 II działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
 

 

 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 

✓ Ubezpieczenie domu lub mieszkania, które jest w posiadaniu Ubezpieczonego na 
podstawie prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu 
 

✓ Ubezpieczeniem mogą być objęte: 

✓ dom jednorodzinny wraz ze stałymi elementami lub w wariancie ryzyk 
nazwanych -  bez stałych elementów, wraz z częściami wspólnymi 

✓ mieszkanie wraz ze stałymi elementami  lub w wariancie ryzyk nazwanych  
- bez stałych elementów 

✓ ruchomości domowe  

✓ stałe elementy domu jednorodzinnego lub mieszkania 

✓ garaż wolnostojący położone na terenie nieruchomości, na której 
zlokalizowany jest dom jednorodzinny 

✓ budynki gospodarcze 

✓ obiekty małej architektury 

✓ zewnętrzne elementy anteny satelitarnej oraz systemy słoneczne 
zlokalizowane obok domu  

✓ nagrobki cmentarne 

✓ koszty poszukiwania przyczyn szkody 

✓ koszty usunięcia przyczyny szkody 

✓ mienie podręczne poza miejscem ubezpieczenia 

✓ szyby i elementy szklane 

✓ przepięcia 
 

✓ Ubezpieczenie mieszkania, które jest częścią budynku wielorodzinnego wraz z 
pomieszczeniami gospodarczymi i jest użytkowane na innej podstawie niż prawo 
własności lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (spółdzielcze lokatorskie, 
kwaterunkowe, służbowe, wynajmowane) 
 

✓ Ubezpieczeniem mogą być objęte: 

✓ ruchomości domowe należące do Ubezpieczonego lub będące w jego 
posiadaniu na podstawie stosownej umowy,  

✓ stałe elementy, 

✓ przepięcia, 

✓ zewnętrzne elementy anteny satelitarnej oraz systemy słoneczne 
zlokalizowane obok domu, 

✓ koszty poszukiwania przyczyn szkody, 

✓ koszty usunięcia przyczyny szkody, 

✓ mienie podręczne poza miejscem ubezpieczenia. 
 

✓ Wariant : ubezpieczenie mienia ALL RISKS 
TUZ TUW obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek wszystkich ryzyk tj. 
nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń powstałych niezależnie od woli Ubezpieczającego lub 
Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności TUZ TUW określonych w 
OWU 
 

✓ Wariant: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (ryzyka nazwane) 
TUZ TUW obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek ryzyk: deszczu 
nawalnego, dymu i sadzy, gradu, huraganu, lawiny, naporu śniegu, osuwanie się ziemi, 
pożaru, uderzenia pioruna, uderzenia pojazdu lądowego,  upadku drzewa lub masztu, upadku 
statku powietrznego, wybuchu, zapadania się ziemi,  zalania, trzęsienia ziemi. 
 

✓ Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o ubezpieczenie: 

✓ powodzi  

✓ kradzieży z włamaniem, 

✓ rabunku 

✓ zniszczenia mienia w związku z kradzieżą z włamaniem (uszkodzenia substancji lub 
elementów stałych domu jednorodzinnego lub mieszkania) oraz ruchomości 
domowych, powstałe w związku z dokonaniem lub usiłowaniem dokonania kradzieży 
z włamaniem 

✓ dewastacji 

✓ graffiti 

✓ stałych elementów ogrodzenia od kradzieży (pod warunkiem ubezpieczeniem 
również ruchomości domowych od ryzyka kradzieży z włamaniem) 

✓ szyb i elementów szklanych od stłuczenia (rozbicia pęknięcia) 

✓ przepięcia 

✓ zewnętrznych elementów anteny satelitarnej oraz systemy słoneczne zlokalizowane 
obok domu od ryzyk nazwanych (ognia i innych zdarzeń losowych) lub dewastacji 

✓ kosztów poszukiwania przyczyny szkody 

✓ mienia podręcznego poza miejscem ubezpieczenia (pod warunkiem jednoczesnego 
ubezpieczenia ruchomości domowych od kradzieży z włamaniem i rabunku) od 
kradzieży z włamaniem lub rabunku 

✓ nagrobków cmentarnych (pod warunkiem jednoczesnego ubezpieczenia domu / 
mieszkania oraz ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz 
ruchomości domowych od kradzieży z włamaniem i rabunku) od ryzyka: huraganu, 
deszczu nawalnego, dymu i sadzy, pożaru, uderzenia pioruna, upadku drzewa lub 
masztu, upadku statku powietrznego, trzęsienia ziemi oraz kradzieży i dewastacji 

✓ Suma ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości ubezpieczanego przedmiotu, poza 
stałymi elementami, gdzie suma ubezpieczenia jest ustalana według wysokości 
prawdopodobnej maksymalnej szkody, jak może powstać wskutek wypadku 
ubezpieczeniowego 
Sumę ubezpieczenia: 

✓ domu jednorodzinnego, którego wiek: 

− nie przekracza 55 lat albo wiek budynku przekracza 55 i w ciągu ostatnich 30 lat 
wykonano remont generalny – ustala się w  wartości odtworzeniowej  

− przekracza 55 lat – ustala się w wartości rzeczywistej 

✓ budynków gospodarczych, garażu wolnostojącego, obiektów małej architektury, 
ruchomości domowych i stałych elementów, anteny satelitarnej wraz z osprzętem 

 

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

 ryzyka powodzi przed upływem 30 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia (nie wcześniej 
jednak niż od dnia następnego po opłaceniu składki). Karencji nie stosuje się w przypadku 
nieprzerwanej kontynuacji umowy ubezpieczenia w TUZ TUW 

 ryzyka powodzi w przypadku gdy ryzyko powodzi w miejscu ubezpieczenia wystąpiło co 
najmniej 2 razy w ciągu ostatnich 10 lat   

 obiektów przeznaczonych do rozbiórki 

 wartości pieniężnych, sprzętu audiowizualnego, fotograficznego, elektronicznego i 
komputerowego, futer i skór naturalnych, znajdujących się w: piwnicy, pralni domowej, garażu, 
na strychu lub w innych pomieszczeniach gospodarczych, 

 w zakresie kradzieży z włamaniem i rabunku:  ruchomości domowych oraz stałych elementów 
znajdujących się w loggiach, na balkonach, tarasach bądź ogrodach  

 szklarni, namiotów, tuneli foliowych, garaży blaszanych, domków letniskowych, budynków i 
budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego (nie dotyczy budynków mieszkalnych 
rolnika) oraz tymczasowych obiektów budowlanych 

 podziemnych instalacji zewnętrznych 

 przedmiotów służących działalności handlowej, usługowej lub produkcyjnej 

 przedmiotów w ilościach wskazujących na ich przeznaczenie handlowe 

 srebra, złota, platyny w złomie i sztabach oraz kamieni szlachetnych, półszlachetnych, 
syntetycznych oraz szlachetnych substancji organicznych (perły, bursztyny, korale) nie 
stanowiących wyrobu użytkowego 

 broni wszelkiego rodzaju oraz trofeów myśliwskich 

 dokumentów, rękopisów, prawa autorskich i innych praw do dóbr niematerialnych 

 nagrań i rejestracji dokonanych przez Ubezpieczonego na nośnikach dźwiękowych i 
wizualnych, systemach informatycznych lub sterujących, 

 papierów wartościowych 

 kart płatniczych wszelkiego rodzaju (chyba że rozszerzono zakres o Klauzulę 09 -  
Ubezpieczenie mienia podręcznego poza miejscem ubezpieczenia)  

 dzieł sztuki, antyków oraz zbiorów kolekcjonerskich; chyba że są one skatalogowane i 
wycenione przez niezależnego rzeczoznawcę 

 domów jednorodzinnych, mieszkań, budowli, garaży, obiektów małej architektury w trakcie 
budowy lub przebudowy oraz w znajdującym się w nich mieniu 

 pojazdów mechanicznych podlegających obowiązkowi rejestracji oraz paliw napędowych 
  

 

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 
TUZ TUW nie odpowiada m.in. za szkody: 

! w domach jednorodzinnych, mieszkaniach, budowlach, garażach stanowiących część 
budynku, pomieszczeniach gospodarczych i garażach wolnostojących oraz w znajdującym się 
w nich mieniu, jeżeli są wzniesione bez wymaganych pozwoleń lub eksploatowane bez 
wymaganych pozwoleń na ich użytkowanie (jeżeli na Ubezpieczonego został nałożony 
obowiązek uzyskania pozwolenia), a szkoda wystąpiła w przedmiocie ubezpieczenia na 
skutek awarii instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych, które nie zostały 
poddane przez Ubezpieczonego częściowym odbiorom technicznym, a miało to wpływ na 
powstanie lub rozmiar szkody w obiekcie wzniesionym lub eksploatowanym bez wymaganych 
pozwoleń oraz w znajdującym się w nim mieniu 

! przedostania się deszczu, gradu, śniegu przez niewłaściwie zamknięte oraz niedomknięte 
okna, drzwi zewnętrzne i inne otwory, chyba że otwory te powstały w wyniku działania zdarzeń 
losowych objętych ubezpieczeniem 

! powstałe w wyniku zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych, jeśli przyczyną 
powstania szkody był zły stan techniczny dachu lub innych elementów budynku 

! przesiąkania wody gruntowej lub cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń kanalizacyjnych 
w wyniku podniesienia poziomu wód gruntowych z wyjątkiem sytuacji, gdy było to 
następstwem powodzi, która była objęta ochroną ubezpieczeniową; ww. szkody powstałe 
wskutek deszczu nawalnego nie są wyłączone z odpowiedzialności w ubezpieczeniu w 
wariancie all risk 

! zagrzybienia, pocenia się rur i innych elementów instalacji wodnych, systematycznego 
działania hałasu, wibracji, ciepła, wody, stopniowego lub długotrwałego oddziaływania 
temperatury, gazów, oparów lub wilgoci, ścieków 

! upadku drzewa na obiekt ubezpieczenia wskutek błędów pielęgnacyjnych bądź starości 
drzewa, jeżeli obowiązek pielęgnacji lub usunięcia spoczywa na Ubezpieczonym  

! niewykonania przez Ubezpieczonego przeglądów technicznych, badań okresowych lub 
czynności, do wykonania których Ubezpieczony jest zobowiązany przepisami powszechnie 
obowiązującego prawa, o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody 

! kradzieży z włamaniem, jeżeli była dokonana w obiekcie zabezpieczonym niezgodnie z 
wymogami określonymi w OWU 

! nieprzestrzegania przez Ubezpieczonego przepisów powszechnie obowiązującego prawa, tj. 
w szczególności prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych i porządkowych, o ile 
miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody, 

 
Ograniczenia odpowiedzialności TUZ TUW: 

! W granicach sumy ubezpieczenia odszkodowanie wypłaca się do wysokości odpowiadającej: 

! 40% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych za wyroby ze srebra, złota, kamieni 
szlachetnych i pereł, a także platyny i pozostałych metali z grupy platynowców oraz monety 
złote i srebrne, nie więcej jednak niż do wysokości 10 000 zł i 10% sumy ubezpieczenia 
ruchomości domowych za pozostałe wartości pieniężne, nie więcej jednak niż do 
wysokości 1 500 zł, 

! 10% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych za ruchomości domowe przechowywane 
w ubezpieczonych pomieszczeniach poza domem jednorodzinnym lub mieszkaniem, nie 
więcej jednak niż do wysokości 3.500 zł  

! 50% sumy ubezpieczenia nagrobków w ubezpieczeniu od ryzyka dewastacji 

! W umowie ubezpieczenia, której przedmiotem ubezpieczenia są ruchomości domowe w 
wariancie all risk w zakresie szkód w sprzęcie audiowizualnym, fotograficznym, 
elektronicznym (w tym w sprzęcie teleinformatycznym, telekomunikacyjnym, smartphonach, 

Ubezpieczenie mienia w domu jednorodzinnym lub mieszkaniu 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 

Przedsiębiorstwo: TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych                             Produkt: Domy jednorodzinne i mieszkania 

 

Ubezpieczenie  następstw nieszczęśliwych wypadków 

Dokument zawierający informacje o umowie ubezpieczenia 

Przedsiębiorstwo: TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych  Produkt: Ubezpieczenie  domów jednorodzinnych i mieszkań 

 



 

DIM.210.001 

oraz systemów słonecznych zlokalizowanych obok domu – ustala się wg wartości 
odtworzeniowej 

✓ mieszkanie – ustala się według wartości rynkowej 

✓ szyb i elementów szklanych – ustala się wg wartości odtworzeniowej powiększonej o 
koszt demontażu i transportu 

✓ nagrobków – ustala się wg wartości rzeczywistej 
 
Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczeniowej TUW TUZ 
w okresie ubezpieczenia i ulega ona pomniejszeniu o wartość wypłaconego odszkodowania. 
 
Jeżeli wprowadzono franszyzę redukcyjną (udział własny) ustalone odszkodowanie 
pomniejsza się o kwotę 300 zł w każdej szkodzie. 
 
Ubezpieczenie zawarte na okres 36 miesięcy - suma ubezpieczenia określona ulega 
odnowieniu w każdym kolejnym roku obowiązywania tej umowy ubezpieczenia. 

 

tabletach, telefonach) komputerowym  oraz instrumentach muzycznych powstałych w wyniku 
upadku, potrącenia, uderzenia bądź przewrócenia oraz wywołanych zdarzeniami innymi niż 
wymienione w ryzykach nazwanych w  § 4 ust 1 pkt 1, odpowiedzialność TUZ TUW jest 
ograniczona do 50% wysokości szkody.  

! Odpowiedzialność TUZ TUW za uzasadnione koszty osuszania domu jednorodzinnego, 
mieszkania, garażu wolnostojącego, budynku gospodarczego po szkodzie w wyniku zalania 
lub powodzi, ograniczona jest do sumy ubezpieczenia poszczególnych przedmiotów 
ubezpieczenia, nie więcej niż 3 000 zł, a w wariancie all risk dla sum ubezpieczenia powyżej 
200 000 zł stanowi do 1,5% sumy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 15 000 zł. 

! Odpowiedzialność TUZ TUW w wariancie all risk za szkody wyrządzone przez zwierzęta 
ograniczona jest do górnej granicy sumy ubezpieczenia poszczególnych przedmiotów 
ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 000 zł. 

! Za szkody powstałe na skutek dewastacji odszkodowanie wypłaca się do wysokości ustalonej 
sumy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż do 20% sumy ubezpieczenia danego rodzaju 
mienia w zakresie ubezpieczenia w wariancie od ryzyk nazwanych lub  w wariancie all risk. 

! Za uszkodzenia substancji lub elementów stałych domu jednorodzinnego lub mieszkania oraz 
ruchomości domowych, powstałe w związku z dokonaniem lub usiłowaniem dokonania 
kradzieży z włamaniem - w granicach sumy ubezpieczenia w zakresie kradzieży z włamaniem 
i rabunku stałych elementów i ruchomości domowych maksymalnie do wysokości 30.000 zł 

! w ubezpieczeniu mienia podręcznego poza miejscem ubezpieczenia -   do wysokości sumy 
ubezpieczenia, jednakże nie więcej niż do wysokości limitów ustalonych dla poszczególnych 
rodzajów mienia określonych w Klauzuli 09 
 

 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 

✓ Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczania (polisie) 

 

Co należy do obowiązków ubezpieczonego? 
 

Obowiązki Ubezpieczającego 
Obowiązki na początku umowy 

− opłacenia składki ubezpieczeniowej  
 

Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego (jeżeli wiedział o zawarciu umowy ubezpieczenia na jego rzecz) 
Obowiązki w czasie trwania umowy 

− zgłaszania zmian okoliczności, o których Ubezpieczający informował TUZ TUW przed zawarciem umowy ubezpieczenia, niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości 

− przestrzegania zaleceń wydanych przez TUZ TUW oraz usunięcia w wyznaczonym terminie szczególnego zagrożenia, do którego usunięcia pisemnie zobowiązało go TUZ TUW (zalecenia); za szczególne 
zagrożenie uważa się takie, które spowodowało szkodę w terminie wcześniejszym 

− przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów mających na celu zapobieganie powstaniu szkody, w szczególności przepisów prawa budowlanego, o ochronie przeciwpożarowej, a także dotyczących 
normalizacji, certyfikacji, budowy i eksploatacji urządzeń technicznych oraz wykonywaniu dozoru technicznego nad tymi urządzeniami, jak również zaleceń producenta w zakresie montażu, warunków 
eksploatacji i sposobu użytkowania maszyn i urządzeń  

− konserwowania i dbania o przewody i urządzenia doprowadzające i odprowadzające wodę, parę wodną lub inne ciecze oraz zastosować w terminie odpowiednie środki ochronne w celu zabezpieczenia 
przed mrozem przewodów i urządzeń narażonych na jego działanie, o ile należało to do obowiązków Ubezpieczonego, w ubezpieczeniu obejmującym swym zakresem szkody zalaniowe,  

− umożliwienia Przedstawicielowi TUZ TUW podjęcia czynności niezbędnych do oceny ryzyka, w tym udzielenia pomocy przy oględzinach miejsca ubezpieczenia zarówno przed zawarciem, jak i w trakcie 
trwania umowy ubezpieczenia oraz po zakończeniu okresu ubezpieczenia, jeżeli czynności te są niezbędne do prawidłowej likwidacji szkody 

− utrzymywania w pomieszczeniach temperaturę uniemożliwiającą zamarzanie instalacji wodnych lub zamknąć zawory i usunąć wodę z instalacji, 

− utrzymywania budynku lub mieszkania w należytym stanie technicznym, przez co rozumiane jest bezzwłoczne likwidowanie awarii lub uszkodzeń; dotyczy to zwłaszcza dachów oraz instalacji doprowadzającej 
i odprowadzającej wodę deszczową w przypadku ubezpieczenia ruchomości domowych od kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji: przestrzegania wymogów zabezpieczenia mienia  

− w przypadku ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku: przestrzegania wymogów zabezpieczenia mienia określonych w OWU 
 

Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia 

− użycia dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów 

− natychmiastowego powiadomienia Straży Pożarnej, Policji i innych służb, jeżeli okoliczności lub rodzaj szkody wymagają obecności tych jednostek w miejscu jej powstania (np. podejrzenie o popełnieniu 
przestępstwa, pożar, wypadek środka transportu), 

− powiadomienia administratora zarządzającego obiektem o powstaniu szkody, nie później niż następnego dnia roboczego od jej powstania lub uzyskania o niej informacji, w celu spisania protokołu 
określającego okoliczności i rozmiar szkody  

− powiadomienia TUZ TUW niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od powstania szkody lub uzyskania o niej informacji, pod numer telefonu 22 327 60 60 lub na stronie internetowej www.tuz.pl  

− niezmieniania stanu faktycznego w miejscu szkody, w tym zachowania uszkodzonego mienia i udostępnienia go przedstawicielowi TUZ TUW w celu przeprowadzenia oględzin, chyba że podjęto niezbędne 
działania mające na celu zabezpieczenie mienia pozostałego po szkodzie lub zmniejszenie rozmiaru szkody; postanowienie to nie obowiązuje, jeżeli TUZ TUW nie podjęło czynności związanych z likwidacją 
szkody w ciągu 3 dni roboczych od daty jej pisemnego zgłoszenia do TUZ TUW, 

− zezwolenia TUZ TUW na dokonywanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody i jej rozmiaru oraz udzielenia w tym celu pomocy i wiarygodnych wyjaśnień, a także okazania i 
przekazania dowodów i dokumentów odpowiednich do stanu rzeczy  

− przygotowania na własny koszt zestawienia poniesionych strat i przekazania go do TUZ TUW 

− dostarczenia do TUZ TUW postanowienie o umorzeniu dochodzenia wszczętego w sprawie zgłoszonej szkody bądź odpis prawomocnego wyroku sądowego w terminie umożliwiającym TUZ TUW zajęcie 
stanowiska w sprawie ewentualnego dalszego postępowania 

− Jeżeli zdarzenie, w wyniku którego powstała szkoda jest objęte zakresem ubezpieczenia również na podstawie umowy zawartej u innego Ubezpieczyciela, Ubezpieczony obowiązany jest do 
natychmiastowego pisemnego poinformowania tego Ubezpieczyciela o powstaniu szkody i uzyskania potwierdzenia odebrania tej wiadomości oraz do zawiadomienia TUZ TUW o przekazaniu takiej informacji 
(dostarczenie kopii pisma). 

 
  

 

Jak i kiedy należy opłacać składki? 
 
Tryb płatności składki 
Składka może być rozłożona na raty. 
Za zapłatę składki lub raty składki nie uważa się zapłaty kwoty niższej od wynikającej z umowy ubezpieczenia. 
 
Terminy płatności:  
Zapłaty składki lub jej pierwszej raty Ubezpieczający dokonuje w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, chyba że w umowie ubezpieczenia ustalono inaczej. 
Termin zapłaty składki lub  w przypadku rozłożenia składki na raty pierwszej i kolejnych rat oraz ich wysokość określa się w dokumencie ubezpieczenia (polisie). 
W przypadku opłacania składki lub raty składki przelewem bankowym lub przekazem pocztowym za datę zapłaty składki lub raty składki uznaje się datę przyjęcia przez bank polecenia przelewu lub datę stempla pocztowego na przekazie pocztowym lub 
dowodzie wpłaty. 

 
  

 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 
Początek i koniec okres ubezpieczenia określa się w dokumencie ubezpieczenia (polisie). 
Odpowiedzialność TUZ TUW rozpoczyna się od dnia oznaczonego w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od następnego dnia po zawarciu umowy ubezpieczenia i zapłaceniu składki lub jej pierwszej 
raty, z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w poniższym zdaniu. 
Jeżeli w polisie określono późniejszy termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty, odpowiedzialność TUZ TUW rozpoczyna się od dnia oznaczonego w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od 
następnego dnia po zawarciu umowy ubezpieczenia. 
 
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa: 

− z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia 

− z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia 

− z dniem wypowiedzenia umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od otrzymania od drugiej strony żądania zmiany wysokości składki na skutek ujawnienia okoliczności, która pociąga 
za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa powstania szkody 

− z dniem wypowiedzenia przez TUZ TUW umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym lub z upływem okresu, za który przypadała niezapłacona składka lub jej pierwsza rata 

− z upływem 7 dni, licząc od daty otrzymania przez Ubezpieczającego wezwania do zapłacenia zaległej raty składki 

− z chwilą przejścia prawa własności na nowego właściciela, chyba że prawa z umowy ubezpieczenia zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia za zgodą TUZ TUW  

− z dniem określonym w porozumieniu stron o  rozwiązaniu umowy ubezpieczenia w celu zawarcia z TUZ TUW kolejnych umów ubezpieczenia na ten sam okres ubezpieczenia i na bazie tych samych ogólnych 
warunków ubezpieczenia 

  

 

Jak rozwiązać umowę? 
 
Składając pisemne oświadczenie woli  na adres siedziby TUZ TUW:  ul Bokserska 66, 02-690 Warszawa  lub  u agenta ubezpieczeniowego działającego w imieniu TUZ TUW. 
Rozwiązanie umowy ubezpieczenia na wniosek Ubezpieczającego może  nastąpić w przypadkach: 

− wypowiedzenia umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od otrzymania od drugiej strony żądania zmiany wysokości składki na skutek ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą 
istotną zmianę prawdopodobieństwa powstania szkody 

http://www.tuz.pl/
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− porozumienia stron o  rozwiązaniu umowy ubezpieczenia w celu zawarcia z TUZ TUW kolejnych umów ubezpieczenia na ten sam okres ubezpieczenia i na bazie tych samych ogólnych warunków ubezpieczenia  

− odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni (a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni) od dnia zawarcia umowy, jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres 
dłuższy niż 6 miesięcy, a jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia TUZ TUW nie poinformował Ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy,  termin 30 dni biegnie od 
dnia, w którym Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie. 

 
 


