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Czy zastanawiałeś się kiedyś kto odpowiada za szkodę wyrządzona np. przez
Twoje dziecko lub zwierzę? Tak, istnieje rodzaj ubezpieczenia, który może
pokryć takie szkody. Na pomoc przychodzi nam OC w życiu prywatnym. Ten
rodzaj ubezpieczenia pozwoli nam zabezpieczyć finansowo szkody wyrządzone
przez dzieci i dorosłych oraz zwierzęta domowe.

Ochrona ubezpieczeniowa w tym wypadku dotyczy przejęcia przez
ubezpieczyciela odpowiedzialności za tak zwaną „winę w nadzorze”. W
przepisach kodeksu cywilnego określono (art. 427 kc), że kto na podstawie
ustawy (np. rodzic małoletniego dziecka) lub umowy (np. opiekun lub
nauczyciel w trakcie zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych) zobowiązany jest do
nadzoru nad osobą, która z powodu wieku, stanu psychicznego nie może
odpowiadać za siebie, odpowiada za szkodę wyrządzoną przez tę osobę.
Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy pomimo sprawowania prawidłowego nadzoru
szkoda i tak powstała – z przyczyn niezależne do niemożliwych do
przewidzenia przez nadzorującego.

Podobnie ukształtowana jest odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez
zwierzęta, które chowamy albo którymi się posługujemy. Na podstawie art. 431
kc jesteśmy zobowiązany do naprawienia szkody, ale (inaczej niż w przypadku
odpowiedzialności za dziecko) niezależnie od tego, czy zwierzę było pod
naszym nadzorem, czy uciekło albo zabłąkało się. Jedynym wyjątkiem w takiej
sytuacji jest brak winy naszej lub zwierzęcia w powstaniu szkody.

1. OC W ŻYCIU PRYWATNYM - ZAKRES

Jest to ubezpieczenie dobrowolne, głównie oferowane wraz z ubezpieczeniem

mieszkania lub domu. Dotyczy ono różnych zdarzeń, które dzieją się przez nasze

niedopatrzenie lub nieuwagę.

Ubezpieczyciele zwracają jednak uwagę, że osoba poszkodowana, która chce

skorzystać z naszej polisy (aby szkody zostały pokryte z naszego ubezpieczenia), nie

może być z nami spokrewniona ani nie może zamieszkiwać z nami w gospodarstwie
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domowym. Jest to pierwsza istotna kwestia, na którą należy zwrócić uwagę przy

lekturze Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU).

Polisa mieszkaniowa sama w sobie chroni tylko nieruchomość, czyli tzw. mury i stałe

elementy. Na zakres ochrony składa się tutaj od kilku do kilkunastu zdarzeń

losowych, np. pożar, uderzenie pioruna, zalanie, huragan, skutki gwałtownej

burzy. Polisę taką możemy rozszerzyć o inne warianty jak np. o ruchomości domowe,

kradzież z włamaniem, home assistance, NWW, czy właśnie Ubezpieczenie OC w

życiu prywatnym.

Jest wiele sytuacji, w których możemy skorzystać z ubezpieczenia OC w życiu

prywatnym. Jako przykłady możemy wymienić kilka najpopularniejszych zdarzeń, w

których warto zastanowić się nad wykupem ubezpieczenie w życiu prywatnym:

 upadek osoby na oblodzonej drodze należącej do naszej posesji, którą

obowiązani jesteśmy odśnieżać, utrzymywać w należytym stanie;

 zalanie sąsiada w wyniku pękniętego wężyka,

 zarysowanie pojazdu osoby trzeciej przez nasze dziecko;

 potrącenie pieszego podczas jazdy na hulajnodze lub rowerem w ruchu

komunikacyjnym;

 pogryzienie przechodnia przez zwierzę należącego do nas lub zwierzę, które

pozostaje pod naszą opieką;

 szkody spowodowane nieumiejętne kierowanie zdalnym sprzętem

elektronicznym (np. dron, pojazdy RC naziemne lub lotnicze);

 spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innej osoby przy rekreacyjnej grze w

piłkę nożną, koszykówkę czy inny sport (nie dotyczy sytuacji, kiedy szkoda

zostanie wyrządzona w trakcie uprawiania sportu wyczynowego);

 zniszczenie wyposażenia hotelu lub wynajętego lokalu, które spowodowane

zostało przez nas nieumyślne;

2. OKRES TRWANIA OCHRONY ORAZ WYŁĄCZENIA

Tak jak w przypadku polisy mieszkaniowej, wariant OC w życiu prywatnym możemy

wykupić na rok lub 3 lata.
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Zabezpiecza nas ono finansowo przed szkodami, które wyrządzimy na osobach

trzecich lub mieniu do nich należącym, do których doszło wskutek naszych

zaniedbań lub działań nieumyślnych.

Nauczeni doświadczeniem wiemy, że w każdym rodzaju ubezpieczeń mamy

wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, które szeroko opisywane są w OWU.

Do najważniejszych wyłączeń, za które ubezpieczyciel nie będzie chciał wypłacić

odszkodowania należą m. in.:

 sytuacje, w których byliśmy pod wpływem używek,

 gdy szkodę wyrządziło pies z listy ras agresywnych,

 gdy nasza aktywność fizyczna była profesjonalna (w takich sytuacjach warto

zastanowić się na zakupem innego rodzaju ubezpieczenia, np. OC

sportowca),

 w przypadku, gdy korzystaliśmy z materiałów wybuchowych i broni palnej.

Wymieniliśmy tylko kilka przykładów, które najczęściej pojawiają się w przypadku

odmowy wypłaty odszkodowania. Pełną listę wyłączeń znajdziemy w OWU, stanowią

one zabezpieczenie ubezpieczyciela przed nadmiernym obciążaniem go

odpowiedzialności za naszego działania, często oferty z pozoru korzystne (np.

finansowo) zawierają dużą liczbę wyłączeń. Podczas lektury OWU jest to z reguły

najważniejsza część warunków ubezpieczenia (poza oczywiście wysokością składki,

okresem obowiązywania, wysokością ubezpieczenia).

3. ILE KOSZTUJE UBEZPIECZENIE OC W ŻYCIU
PRYWATNYM?

Polisa OC w życiu prywatnym ubezpieczyciele mogą zaproponować nam warz z

polisą mieszkaniową/domową lub całkowicie jako produkt osobny. Do dyspozycji

mamy zazwyczaj trzy warianty:
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 rozszerzenie do głównej nieruchomości i stałych elementów;

 rozszerzenie do głównej nieruchomości, stałych elementów i wyposażenia,

 rozszerzenie do wyposażenia.

Ostatni wariant głównie został stworzony dla lokatorów, którzy wynajmują

nieruchomość (są najemcami nieruchomości). Zapewnia im to ochronę przedmiotów

przed włamaniem z rabunkiem, a także swoje finanse w razie zalania mieszkania,

gdy poszkodowany sąsiad czy w dalszej kolejności właściciel lokalu będzie domagał

się rekompensaty finansowej za szkody.

Zapoznając się z ofertami ubezpieczeń dostępnymi na rynku poddaliśmy symulacji

kilku z nich pod kątem ceny polisy z OC w życiu prywatnym. Do symulacji posłużyło

nam mieszkanie warte 360000 zł o powierzchni 38 m2 położone w Gdańsku,

niedaleko starówki. Jako rodzaj polisy określona została polisa podstawowa z

murami oraz elementami stałymi + OC w życiu prywatnym. Czas trwania ochrony

ubezpieczeniowej najkrótszy z możliwych – w tym wypadku umowa byłaby zawarta

na okres jednego roku. Poniżej wysokość składki dla popularnych firm

ubezpieczeniowych:

Ubezpieczyciel Składka roczna

Compensa 276 zł

Warta 316 zł

PZU 343 zł

Jak widać składka różni się i to o kilkadziesiąt złotych (77zł pomiędzy najtańszą a

najdroższą). Przy wyborze polisy warto zwrócić uwagę na wysokość sumy

ubezpieczenia w OC w życiu prywatnym. W tym wariancie wybraliśmy u wszystkich

ubezpieczycieli sumę ubezpieczenia (SU) na poziomie 50 000 zł. W przypadku

zwiększenia sumy o 100% (do 100 000 zł) wysokość składki wzrasta o kilkadziesiąt

złotych – 20-30 zł w zależności od ubezpieczyciela. Z powyższego wynika zatem, że

składka ubezpieczeniowa nie rośnie wprost proporcjonalnie do sumy ubezpieczenia.
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4. ZAKUP POLISY OC W ŻYCIU PRYWATNYM

OC w życiu prywatnym możemy kupić u każdego Ubezpieczyciela oferującego

ubezpieczenia majątkowe. Przy zakupie należy zwrócić uwagę na sumę

ubezpieczenia, bo ma ona również wpływ na wysokość składki jak i wysokość

odszkodowania. Ubezpieczyciele stosują również różne zakresy pomocowe przy

tego typu polisach. W poniższej tabeli przedstawiliśmy szczegóły związane z OC w

życiu prywatnym, które według nas są dosyć istotne.

Towarzystwo Rodzaj polisy Szczegóły

Compensa Rodzina II

Możliwość poszerzenia OC o szkody

wyrządzone gościom w prowadzonym przez

ubezpieczonego gospodarstwie

agroturystycznym

Warta Dom Komfort Plus

Możliwych 8 rozszerzeń pakietu OC, m. in. o

mienie powierzone, usługi turystyczne, jazdę

konną, posiadanie i użytkowanie legalnej broni

PZU Dom

Możliwość poszerzenia OC o:

zniszczenie wypożyczonego sprzętu

sportowego;

ugryzienie osoby trzeciej przez psa;

przepięcie niszczące sprzęt elektroniczny

lokatora;

zniszczenia w hotelu

Mamy nadzieję, że przygotowane opracowanie przybliżyło Państwu zagadnienie

ubezpieczenia OC w życiu prywatnym i ułatwi dokonanie właściwego wyboru przy

zdecydowaniu się na taką formę ochrony ubezpieczeniowej.


