
Załącznik nr 3  

do Zasad stosowania ubezpieczeń przy 

zabezpieczaniu kredytów 

 

 

 

Minimalny zakres ubezpieczenia majątkowego 

W celu efektywnego zabezpieczenia kredytu poprzez przelew (cesję) praw z polisy 

ubezpieczeniowej, Bank akceptuje ogólne wyłączenia /ograniczenia odpowiedzialności 

określone przez zakład ubezpieczeń oraz ustala następujący minimalny zakres ochrony 

ubezpieczeniowej dla poszczególnych rodzajów ubezpieczenia majątkowego:   

1. Ubezpieczenie nieruchomości mieszkalnych – szkody powstałe w wyniku następujących 

zdarzeń losowych: 

1) pożaru/ognia, 

2) huraganu/wiatru, 

3) uderzenia pioruna, 

4) gradu, 

5) wybuchu, 

6) uderzenia pojazdu, 

7) upadku statku powietrznego, 

8) powodzi, 

9) deszczu nawalnego, 

10) lawiny, 

11) zapadania się ziemi/osuwania się ziemi, 

12) dymu i sadzy, 

13) naporu śniegu, 

14) zalania, 

15) przepięcie (definiowana jako krótkotrwała i nagła zmiana napięcia zasilającego na 

wyższe od znamionowego) z wyłączeniem budynków w budowie, 

16) szkody powstałe w następstwie akcji ratowniczej związanej z ww. zdarzeniami. 

2. Ubezpieczenie nieruchomości niemieszkalnych, z wyłączeniem ubezpieczeń 

wymienionych w ust. 5 – szkody powstałe w wyniku następujących zdarzeń losowych:  

1) pożaru/ognia, 

2) huraganu/wiatru 

3) uderzenia pioruna,  

4) eksplozji,  

5) powodzi, 

6) zapadania się ziemi/osuwania się ziemi, 

7) przepięcie (definiowana jako krótkotrwała i nagła zmiana napięcia zasilającego na 

wyższe od znamionowego) z wyłączeniem budynków w budowie, 

8) szkody powstałe w następstwie akcji ratowniczej prowadzonej w związku z w/w. 

zdarzeniami. 

3.Ubezpieczenie budowlano montażowe budynku w trakcie budowy – ubezpieczenie od ryzyk 

budowlano – montażowych – zakres all risk ( ryzyka nienazwane). 

 



 

 

4.Ubezpieczenie majątku ruchomego: 

 szkody polegające na nagłej nieprzewidzianej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu 

przedmiotu ubezpieczenia, wynikające z przyczyn niezależnych od ubezpieczającego 

lub ubezpieczonego. 

5.Ubezpieczenie - pojazdów mechanicznych: 

 szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub 

wyposażenia wskutek zajścia zdarzenia niezależnego od woli ubezpieczonego lub osoby 

uprawnionej do korzystania z pojazdu. 

6. Ubezpieczenie związane z prowadzeniem działalności rolniczej: 

1) ubezpieczenie budynków rolniczych – szkody powstałe w wyniku następujących 

zdarzeń losowych: 

a) ognia, 

b) huraganu, 

c) powodzi, 

d) podtopienia, 

e) deszczu nawalnego, 

f) gradu,  

g) opadów śniegu, 

h) uderzenia pioruna, 

i) eksplozji, 

j) obsunięcia się ziemi,  

k) lawiny, 

l) tąpnięcia 

m) upadku statku powietrznego 

2) ubezpieczenie zwierząt – szkody powstałe wskutek: 

a) padnięcia w wyniku choroby, wypadku lub zdarzeń losowych w postaci:  

 ognia,  

 powodzi,  

 huraganu,  

 piorunu,  

 lawiny,  

 obsunięcia ziemi,  

b) uboju albo dobicia z konieczności w wyniku choroby, wypadku oraz szkód 

spowodowanych ww. zdarzeniami losowymi. 

 


