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Mieszkając głównie w blokach jesteśmy narażeni na różne, nagłe i nieprzewidziane

zdarzenia. Czy jako właściciele nieruchomości zastanawialiście się kiedyś Państwo

nad ubezpieczeniem mienia od zalania? Kiedy ono obowiązuje i w jakich

przypadkach może nas uchronić od wielkich strat finansowych? Na te pytania

postaramy się odpowiedzieć w poniższym poradniku.

1. Definicja oraz przyczyny zalania

Opisując rodzaj ubezpieczenia od zalania, na samym początku musimy sobie

powiedzieć czym jest samo zalanie. Towarzystwa Ubezpieczeniowe wszystkie swoje

produkty definiują w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń, w skrócie zwanymi OWU.

Tak, więc zalanie rozumiane jest jako bezpośrednie działanie wody, pary, cieczy
lub innych substancji na ubezpieczone mienie. Najczęściej z zalaniem możemy

spotkać się w przypadku, gdy chodzi o:

 wyciek wody z kaloryferów – przestarzały sprzęt czy nowo zainstalowany ale

nieprzetestowany sprzęt;

 uchylone okna (głównie te dachowe) – szczególnie gdy mamy do czynienia ze

bardzo zmienna i burzliwą pogodą;

 awarię pralki – są to najczęstsze przyczyny ze względu na pękające wężyki;

 rozszczelnienie i pęknięcie rury w podłodze lub w ścianie – tu głównie wina

leży po stronie administracji budynku;

 zatkany zlew;

 nieprawidłowe podłączenie sprzętów AGD – uważnie sprawdzajmy

podłączone sprzęty.

Sama definicja zalania w OWU u każdego ubezpieczyciela jest taka sama. Natomiast

różnice pojawiają się w przyczynach zaistnienia zdarzenia. Warto więc zawsze

dokładnie sprawdzić, co na ten temat napisane jest w OWU danej polisy.
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Należy również rozróżnić zalanie od powodzi. Choć powodują podobne zniszczenia

to diametralnie różnią się od siebie.

Zalanie zazwyczaj definiowane jest w OWU jako szkoda powstała z powodu awarii

urządzeń gospodarstwa domowego (pralki, zmywarki itp.) lub awarii w sieci

wodociągowej, kanalizacyjnej czy grzewczej.

Powódź definiowana jest jako szkoda powstała w wyniku podniesienia się stanu w

wodach płynących lub stojących, na skutek nadmiernych opadów, topnienia lodu lub

śniegu oraz na skutek sztormu morskiego.

2. Na co zwrócić uwagę przy ubezepieczeniu mieszkania i jaka jest cena
polisy?

Już podstawowa polisa mieszkaniowa zapewni nam ochronę na wypadek
zalania. Podstawowa polisa to taka, w której nie musimy płacić dodatkowych
pieniążków za rozszerzenia ochrony np. o powódź. Najczęściej zakresem

podstawowym objęte są takie ryzyka jak:

 pożar,

 dym i sadza,

 wybuch,

 huragan,

 upadek drzew i masztów,

 uderzenie pioruna,

 osuwanie się ziemi.

 śnieg,

 lawina.

Oczywiście szacując cenę, ciężko podać cenę dla mieszkania 50 metrowego Gdyni,

a np. w mniejszym mieście typu Wejherowo. Cena ta będzie się znacznie różnić.

Wpływ na to ma wiele czynników.
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My przeprowadziliśmy na potrzeby artykułu badanie odnośnie tego ile kosztuje

ubezpieczenie 35-metrowego mieszkania w Gdańsku o wartości aktualnej 350 000

zł. Składka została obliczona dla podstawowego zakresu ochrony (ubezpieczenie

murów i elementów stałych przed zalaniem i innymi zdarzeniami losowymi).

Zalanie, tak jak już wspominaliśmy, najczęściej znajduje się w podstawowej wersji

polisy mieszkaniowej. Koszt ubezpieczenia mieszkania podstawowego, o ile nie

zawiera ono rozszerzeń, jest niewielki. Jak pokazuje przeprowadzona kalkulacja za

identyczny lub bardzo podobny produkt, różniący się głównie wliczonymi w cenę

dodatkami, można zapłacić od 203 zł, do 314 zł. Warto więc porównywać ze sobą

propozycje poszczególnych towarzystw, żeby nie przepłacić za polisę. My wzięliśmy

pod uwagę wariant roczny. Natomiast ubezpieczyciele często proponują w przypadku

mieszkań wariant 3-letni, który dodatkowo pozwala nam zaoszczędzić kilka złotych.

Towarzystwo W cenie zakres Roczna składka

Compensa
Home Assistance, dewastacja,

pakiet medyczny
203 zł

Warta Home Assistance 238 zł

Proama Home Assistance 270 zł

PZU Home Assistance, dewastacja 283 zł

Inter Polska Home Assistance, dewastacja 305 zł

Generali Home Assistance, pakiet medyczny 318 zł

Średni koszt rocznej polisy uwzględniającej zalanie to 268 zł. Najtańsze

ubezpieczenie to wydatek rzędu 203 zł, a najdroższe 318 zł, co daje różnicę na

poziomie 115 zł.



5

© copyright FUNDACJA IAR 2010-2022
ZASTRZEŻENIE PRAWNE: Materiał do użytku wyłącznie w ramach zadań realizowanych przez Fundację Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w
Gdyni. Żadna jego część nie może być powielana, kopiowana, wykorzystywana w całości lub w części do innych celów, a także zbywana lub udostępniana
w jakiejkolwiek formie osobom trzecim bez zgody Fundacji IAR.

3. Jakie kroki podjąć w przypadku zalania?

Niestety nie wszyscy ubezpieczają swoje nieruchomości. Jak to w przypadku

sąsiadów bywa, sąsiad, który wyrządził szkodę, nie posiada odpowiedniej polisy, i co

wtedy? Wtedy możemy albo zażądać, żeby sam i na swój koszt usunął zniszczenia,

albo zapłacił nam odpowiednią rekompensatę pieniężną. Najlepiej spróbować dojść

do porozumienia z sąsiadem, gdyż zazwyczaj ścieżka sądowa (bo wtedy tylko taka

nam pozostaje) trwa dosyć długo.

Kiedy już dojdzie do zalania to należy powstrzymać (o ile to możliwe)

rozprzestrzenianie się wody lub zmniejszyć jej rozmiary. Na to zwracają też uwagę

towarzystwa ubezpieczeniowe jednocześnie zaznaczając, żeby zachować przy tym

zasady bezpieczeństwa i niepotrzebnie nie ryzykować.

W następnym kroku należy powiadomić administrację budynku o szkodzie. Trzeba to

zrobić najpóźniej w ciągu 2 dni od zdarzenia. W budynkach wielorodzinnych często

można znaleźć tabliczki z awaryjnymi numerami telefonów, m. in. do pogotowia

hydraulicznego. Jeśli sami nie jesteśmy w stanie zatrzymać wydostającej się wody,

powinniśmy zadzwonić po specjalistę.

W sytuacjach, w których wezwiemy straż pożarną i jesteśmy ubezpieczeni,

powinniśmy pobrać od strażaków protokół z interwencji, który będzie nam potrzebny

w procesie odszkodowawczym.

Kiedy jesteśmy pewni, że zniszczenia nie mogą się już powiększyć, powinniśmy

zostawić miejsce ubezpieczenia w takim stanie, w jakim właśnie się znajduje, aż do

przybycia pracownika towarzystwa. Niezbędne będzie tutaj udokumentowanie

szkody robiąc zdjęcia albo kręcąc video. Te materiały potem mogą przydać się przy

ustalaniu szczegółów zdarzenia.

Na zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi mamy od 3 do 7 dni, w zależności od

towarzystwa. Zgłoszenie może być telefoniczne, mailowe, bezpośrednie (w

placówce) czy też za pośrednictwem specjalnego formularza na stronie. Czas jest

ważny, gdyż im szybciej zawiadomimy ubezpieczyciela, tym szybciej powinniśmy

dostać rekompensatę, jednak może to potrwać do 30 dni od zgłoszenia.
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Oczywiste jest, że woda, która spowodowała szkodę, wydostała się z konkretnego

mieszkania, jednakże za zalanie mogą odpowiadać różne podmioty. Oprócz

właściciela lokalu odpowiedzialność może leżeć po stronie:

 producenta wadliwego urządzenia, jeśli można je zareklamować

 dewelopera lub firmy budowlanej, jeśli popełnione zostały błędy podczas

budowy lub wykończenia;

 administracji – jeśli uszkodzeniu uległ element instalacji, za który odpowiada

spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa;

Nie zawsze ocena odpowiedzialnego za szkodę jest łatwa do zrobienia, dlatego

najlepiej zostawić to specjaliście. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi nam

odpowiednia polisa mieszkaniowa, który posiada wariant kosztów poszukiwania

przyczyny zalania, które może pokryć towarzystwo. Ubezpieczyciel, po naszym

zgłoszeniu, organizuje przyjazd takiego eksperta.

4. Brak odpowiedzialności za szkody towarzystw ubezpieczeniowych.

Istnieją sytuacje, w których ubezpieczenie mieszkania nie zapewni nam

odszkodowania. Nagminnym przypadkiem braku wypłaty odszkodowania

jest wyłączenie odpowiedzialności, czyli przypadki, w których ubezpieczyciel, z

racji umowy, nie ma takiego obowiązku.

Przypadki te zazwyczaj wskazane są w OWU i dochodzi do nich, gdy:

 powodem zalania były intensywne opady i niewłaściwy stan: dachu, rynien,

okien lub innych elementów budynku.

 szkoda spowodowana była złym zabezpieczeniem otworów zewnętrznych,

takich jak okna i drzwi.

 do zalania doszło wodą z nieszczelnych urządzeń wodnokanalizacyjnych lub

innych tego typu instalacji, a nieszczelność ta była spowodowana

zaniedbaniem poszkodowanego.

 mieszkanie zalały wody gruntowe, które nie były skutkiem opadów

atmosferycznych lub powodzi.
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 do zalania doszło z powodu użycia nieodpowiednich materiałów budowlanych.

 elementy budynku nie były należycie konserwowane i naprawiane.

 do zalania doszło w wyniku jawnego zaniedbania mieszkańca lub mieszkaniec

działał pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

 Gdy mamy do czynienia z niedoubezpieczeniem (czyli gdy źle oszacujemy

wartość mieszkania – gdy suma ubezpieczenia jest niższa od rzeczywistej

wartości nieruchomości)

Pamiętajmy, aby zawsze uważnie i wnikliwie czytać Ogólne Warunki Ubezpieczeń i

dostosować ich zapisy do naszych potrzeb. Nie zawsze tanie ubezpieczenie idzie w

parze z dobrym ubezpieczeniem.


