
  
 

 

                

 
 
 
 
 
 
 
 

Program ubezpieczenia mieszkań i domów 
jednorodzinnych ze składką płatną 
miesięcznie dedykowany specjalnie dla   

Funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych 

oraz emerytowanych pracowników i funkcjonariuszy 

służb mundurowych oraz ich rodzin  



   

 

     

 
 
 

 
 

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ma przyjemność przedstawić Państwu propozycję kompleksowego 

ubezpieczenia mieszkań oraz domów jednorodzinnych. 

 

Nasz flagowy produkt, który Państwu oferujemy - ubezpieczenie mienia ze składką płatną miesięcznie 

nagrodzony został Certyfikatem Jakości „DOBRA POLISA”, przyznawanym przez Krajowy Instytut 

Ubezpieczeń w oparciu o opinię Rady Ekspertów – niezależnego forum wysokiej klasy specjalistów, 

zajmujących się oceną produktów ubezpieczeniowych pod względem szczególnej atrakcyjności dla Klientów. 

 

Pragniemy nadmienić, iż z zaprezentowanego poniżej ubezpieczenia obecnie korzysta już ponad  

0,5 miliona Klientów w Polsce, a UNIQA jako Lider Rynku Mieszkalnictwa z powodzeniem współpracuje 

z ponad 1.800 Spółdzielniami Mieszkaniowymi i 50.000 Wspólnotami Mieszkaniowymi obejmując 

ochroną 250 milionów m² ich powierzchni. UNIQA to również ponad 20 letnie doświadczenie na rynku 

ubezpieczeniowym, wyspecjalizowana struktura organizacyjna oraz dedykowany Mieszkalnictwu pion 

likwidacji szkód.  

Współpraca z UNIQA to dla Państwa profesjonalizm, spokój i bezpieczeństwo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

OFERTA UBEZPIECZENIA 

 

Ubezpieczający:                                   Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów  

            reprezentowany na podstawie upoważnienia przez Zarząd  

Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku  

Zawodowego województwa śląskiego z siedziba w Katowicach 

 

Ubezpieczony: osoby fizyczne posiadające prawo własności do lokali i domów 

mieszkalnych , odrębną własność lokalu, własnościowe spółdzielcze  

lub spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, albo 

umowa użyczenia, najmu dzierżawy lokalu mieszkalnego 

zgłaszanych do ubezpieczenia,  

 

Okres obowiązywania:  umowa ubezpieczenia zawarta na czas nieokreślony 

 

Podstawa prawna:  Ogólne warunki ubezpieczenia mienia ze składką płatną miesięcznie 

zatwierdzone uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. nr 262/2012 z dnia 

19 grudnia 2012 r. 

 

Okres ubezpieczenia:  Ochrona wobec Ubezpieczonych rozpoczyna się z pierwszym dniem 

kolejnego miesiąca po miesiącu opłacenia składki ubezpieczeniowej 

i trwa do końca okresu za jaki opłacono składkę, tj. do końca 

miesiąca, za jaki opłacono składkę za Ubezpieczonego. 

 

Płatność składki: Składki opłacane są przez Ubezpieczonych miesięcznie z góry  

w terminie określonym w Potwierdzeniu Ubezpieczenia.  

Raz w miesiącu, w terminie ustalonym w umowie ubezpieczenia, 

Ubezpieczający przekazuje na rachunek bankowy UNIQA TU S.A. 

zebraną od Ubezpieczonych składkę oraz do wyznaczonej jednostki 

UNIQA TU SA listę osób objętych ochroną ubezpieczeniową. 

 

.  

 

Przedmiot ubezpieczenia:   

 

1. Znajdujące się na terytorium RP ruchomości domowe 

znajdujące się w domu mieszkalnym lub 

lokalu mieszkalnym wraz z pomieszczeniami przynależnymi; 

2. stałe elementy domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego 

wraz z pomieszczeniami przynależnymi; 

3. odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonych w życiu prywatnym. 

 

 

Wariant 
Bezpieczny 



   

 

 

 

Zakres ubezpieczenia:     

 

I. UNIQA TU S.A. odpowiada za szkody polegające na utracie, zanieczyszczeniu, uszkodzeniu lub 
zniszczeniu ubezpieczonych przedmiotów spowodowane następującymi zdarzeniami: 

 
Tabela nr 1 Przedmiot i zakres ochrony 

Przedmiot ubezpieczenia  
Zakres ubezpieczenia 
 

WARIANT BEZPIECZNY 

Ruchomości domowe, stałe elementy lokalu lub 
domu mieszkalnego (z wyłączeniem 
zewnętrznych elementów anten satelitarnych) 

1. 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. 

2. Kradzież z włamaniem, rabunek. 
3. Wandalizm. 

Zewnętrzne elementy anten satelitarnych 
 

1. Zdarzenia losowe: deszcz nawalny, dym, grad, 
huk ponaddźwiękowy, huragan, katastrofa 
budowlana, lawina, pożar, powódź, sadza, śnieg, 
osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, 
trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie 
pojazdu lądowego, upadek statku powietrznego, 
wybuch, zalanie. 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ  CYWILNĄ   W    ŻYCIU    PRYWATNYM 

 
 
II. UNIQA TU SA ponadto obejmuje ochroną ubezpieczeniową:  

1. Szyby okienne i drzwiowe znajdujące się w ubezpieczonym domu mieszkalnym/lokalu 
mieszkalnym  

2. Odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego, gdy w związku z wykonywaniem czynności 
życia prywatnego w następstwie czynu niedozwolonego jest zobowiązany do naprawienia 
szkód wyrządzonych osobom trzecim. 
 
Przez czynności życia prywatnego rozumie się w szczególności: 
1) użytkowanie domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, pomieszczeń przynależnych 
2) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz innymi członkami rodziny, za których czyny 
Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność z mocy prawa 
3) użytkowanie roweru, wózka inwalidzkiego, sprzętu sportowego, rehabilitacyjnego, 
ogrodniczego, sprzętu do majsterkowania 
4) posiadanie zwierząt domowych i sprawowanie nad nimi opieki 
5) rekreacyjne uprawianie sportów. 

 
Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej odpowiada kwocie 
stanowiącej dziesięciokrotność łącznej sumy ubezpieczenia ruchomości domowych i 
stałych elementów, wskazanej w potwierdzeniu ubezpieczenia indywidualnego, lecz nie 
więcej niż 200 000  



   

 

Limity odpowiedzialności: 
 
Tabela nr 2 Limity odpowiedzialności 

Przedmiot/zakres ubezpieczenia Górna granica odpowiedzialności (limity) 

 Wariant Bezpieczny 

Ruchomości domowe: 

 znajdujące się w lokalu/domu mieszkalnym 100% SU 

 znajdujące się w pomieszczeniach 

przynależnych 
10% SU 

 przedmioty ze srebra, złota, platyny, kamieni 

szlachetnych oraz biżuteria 
20% SU 

 gotówka i inne środki płatnicze  
5% SU,  

nie więcej niż 2 000 zł 

 papiery wartościowe  
10% SU,  

nie więcej niż 3 000 zł 

 sprzęt elektroniczny, audiowizualny, 

fotograficzny, komputerowy, muzyczny, 

aparaty telefoniczne wszelkiego rodzaju 

100% SU 

 mienie wypożyczone  50% SU 

 mienie związane z prowadzeniem 

warsztatów chałupniczych  
20% SU 

 rabunek poza lokalem/domem mieszkalnym  10% SU 

 rabunek gotówki poza lokalem/domem  200 zł 

2. Stałe elementy: 

 lokalu lub domu mieszkalnego 100% SU 

 pomieszczeń przynależnych c) oszklenie 5% SU 

 oszklenie stolarki okiennej i drzwiowej 2 000 zł 

 zewnętrzne elementy anten satelitarnych 700 zł 

 przepięcia i przetężenia   
25% SU,  

nie więcej niż 5 000 zł  

 katastrofa budowlana  100% SU 

 powódź  100% SU 

 wandalizm  100% SU 

 zalanie mienia z topniejącego śniegu lub 

lodu  

10% SU 

4. Koszty dodatkowe:  

 koszty akcji ratowniczej (dla każdej grupy 

mienia)  
100% SU danej grupy mienia 

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

 koszty wymiany lub naprawy zabezpieczeń 

po kradzieży z włamaniem 

1 000 zł 

 

 koszty wymiany zamków do lokalu 

mieszkalnego/domu mieszkalnego po 

rabunku kluczy 

100 zł 

 koszty usunięcia przyczyny awarii  1 500 zł 

 



   

 

 
Sumy ubezpieczenia i składka: 
 
 
Tabela nr 3 Propozycje SU i składek 

Wariant Bezpieczny 

Suma 
Ubezpieczenia 

Składka 
miesięczna 

  6 000 zł 5,00 zł 

12 000 zł          10,00 zł 

18 000 zł          15,00 zł 

36 000 zł          30,00 zł 

  

 

System ubezpieczenia: Pierwsze ryzyko, brak konsumpcji sumy ubezpieczenia tj. wypłacone 

odszkodowanie nie pomniejsza sumy ubezpieczenia o kwotę 

uznanego roszczenia.  

 

 

Wypłata odszkodowania: Przy ustalaniu wysokości odszkodowania w mieniu przyjmuje 

się: 

1) dla ruchomości domowych: wartość nową albo koszt  

naprawy odpowiednio do zakresu rzeczywistych uszkodzeń  

spowodowanych wypadkiem ubezpieczeniowym, według  

przeciętnych cen zakładów usługowych lub cenników stosowanych 

w likwidacji szkód albo na podstawie rachunku naprawy, jeżeli 

rachunek zawiera szczegółową specyfikację wykonanych prac, 

z zastrzeżeniem zachowania dotychczasowych parametrów, 

wymiarów, konstrukcji, technologii oraz zastosowanych materiałów, 

 

2) dla stałych elementów: wartość nową albo koszt naprawy jw. 

 

 

 

 

Franszyza integralna:   brak w każdym z ryzyk 

 

Franszyza redukcyjna:  brak w każdym z ryzyk 

 

Udział własny:    brak w każdym z ryzyk 

 

Konsumpcja SU:    brak w każdym z ryzyk 

 
 
 
Wypłata odszkodowania według wartości nowej 
 
Informacje dodatkowe: 
 



   

 

 Przystąpienie do ubezpieczenia jest niezwykle proste wystarczy wypełnić krótki wniosek  
o ubezpieczenie  i dostarczyć  go do siedziby  ZW NSZZP w Katowicach przy ulicy Lompy 19.  

 

 Po przekazaniu wypełnionego wniosku przez  ZW NSZZP do UNIQA TU S.A. Ubezpieczony otrzymuje 
potwierdzenie ochrony ubezpieczeniowej. 

 

 UNIQA TU SA umożliwia  zgłoszenie szkody bezpośrednio przez stronę internetową  
Ubezpieczającego www.zwnszzp-katowice.pl, bądź przez stronę internetową www.sau-gwarant.pl.                 
Zgłoszenie szkody możecie Państwo dokonać również telefonicznie pod numerami telefonów 
801 597 597   lub 42 66 66 500, oraz listownie przesyłając wypełniony druk zgłoszenia szkody, który 
można pobrać na wyżej podanych stronach internetowych i przesłać go na adres :                         
UNIQA TU S.A. ul. Gdańska 132 90-520 Łódź 
 
 

Dodatkowo przygotowaliśmy dla Państwa bonifikaty na pozostałe 
produkty z oferty UNIQA 
 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ 
 

 ZW NSZZP w Katowicach  
ul Lompy 19 Katowice  tel.  32 200 19 72 , 32 200 20 37 

 Śląska Agencja Ubezpieczeniowa  GWARANT Sp. z o.o.   
ul.  Opolska 1 Jastrzębie Zdrój tel. 32 476 34 80 , 500 222 258 

 UNIQA  TU S.A. Oddział w Katowicach  
al. Roździeńskiego 88a Katowice tel. 32/ 208 05 93 601 999 271 

 
 


