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Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, czyli tzw. All Risk. Czy zastanawialiście się
nad tym, czy faktycznie wszystkie ryzyka objęte są ochroną? Czy są jakieś
wyjątki? W tym poradniku przybliżymy charakterystykę tego rodzaju
ubezpieczenia.

1. DEFINICJA UBEZPIECZENIA ALL RISK

Jaka definicja tego typu ubezpieczenia kryje się pod nazwą? W dosłownym

tłumaczeniu All Risk oznacza wszystkie ryzyka. Czy rzeczywiście istnieje taka polisa,

która jest w stanie pokryć wszystkie ryzyka? Odpowiedź brzmi NIE. All Risk jest

rodzajem ubezpieczenia , który ma bardzo szeroki zakres ochrony. Dochodzą do

tego również wygodne rozwiązanie przy ubieganiu się o odszkodowanie. Czyli

ogólnie rzecz biorąc jest to ubezpieczenie wszystkich ryzyk poza tymi wymienionymi

w OWU.

Różnicą w polisie mieszkaniowej z ryzykami nazwanymi a polisą mieszkaniową All

Risk, jest znaczna. W ramach ryzyk nazwanych ochroną ubezpieczeniową objęte są

ryzyka wymieniona w OWU, często jest ich ok 20-30. Natomiast All Risk chroni nas

od wszystkich ryzyk, które nie są wyłączone w OWU. Czyli All Risk na pewno będzie

chronił nas przed wymienionymi ryzykami.

Oczywiście zarówno w All Risk jak i ryzykach nazwanych mamy szereg rozszerzeń,

które dodatkowo możemy wykupić. Wśród najpopularniejszych rozszerzeń można

wymienić: ruchomości domowe, powódź, kradzież z włamaniem, OC w życiu

prywatnym czy domowy assistance. Wiadomym jest, że polisa ryzyk nazwanych

będzie miała więcej dodatków od polisy All Risk. Podyktowane jest to faktem, iż All

Risk w wersji podstawowej ma dużo szerszy zakres niż ryzyka nazwane.
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2. WADY I ZALETY ALL RISK

Z racji tego, że polisa All Risk posiada bardzo szeroki zakres ochrony, możemy być

pewni, że uwzględnia ona ryzyka niedostępne przy ubezpieczeniu od ryzyk

nazwanych. Chodzi tu głównie o zdarzenia związane np. ze zwierzętami.

Jeśli wykupiliśmy polisę All Risk to dużo łatwiejszy dla nas będzie proces uzyskania

odszkodowania. W tym przypadku wypełniamy jedynie oświadczenie/wniosek u

ubezpieczyciela. Nie musimy gromadzić materiału dowodowego aby udowodnić, że

taka szkoda wystąpiła i dochodzić zasadności podstaw co do wypłaty

odszkodowania. Ubezpieczyciel jeśli nie będzie chciał wypłacić świadczenia będzie

musiał udowodnić, że faktycznie takie zdarzenie nie miało miejsca lub jest ono

wyłączone w OWU.

Największą i chyba jedyną wadą polisy All Risk jest jej cena. Mamy jednak pewność,

że płacimy za jakość i dużą ilość zdarzeń przed którymi jesteśmy chronieni.

Oczywiście warianty 3-letnie pozwolą nam troszkę zaoszczędzić ale i tak polisa ta

będzie droższa od polisy ryzyk nazwanych. Jednakże czy powinniśmy to traktować

jako wadę? Nie sądzę, gdyż zakres jest tak duży, że zwiększa on znacznie szanse

na otrzymanie odszkodowania.

3. ZAKRES UBEPIECZENIA ALL RISK

Dla przykładu posłużyliśmy się ofertą Compensy i wzięliśmy pod uwagę dwa

warianty. Wariant od ryzyk nazwanych ma w podstawie 15 zdarzeń, a w wariancie All

Risk dodatkowo otrzymujemy 2 ryzyka, które nie są dostępne dla wariantu ryzyk

nazwanych. Oba produkty posiadają też opcjonalne dodatki i oczywiście polisa od

zdarzeń losowych ma ich więcej.

Ryzyka nazwane oraz All Risk obejmują ochroną takie ryzyka, jak:

 Akty terroru

 Katastrofa budowlana

 Przepięcie
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 Wandalizm

 graffiti wykonane na murach, ogrodzeniach, zewnętrznych ścianach lub

elementach zewnętrznych

 zalanie przez niezamknięte okna znajdujące się w mieszkaniu lub domu

mieszkalnym

 zamarznięcie wody w instalacjach lub urządzeniach znajdujących się w

mieszkaniu lub domu mieszkalnym

 rozmrożenie produktów przechowywanych w lodówkach lub zamrażarkach,

będące skutkiem zakłóceń w funkcjonowaniu tych urządzeń lub zakłóceń w

dostawach prądu wywołanych zdarzeniami objętymi ochroną ubezpieczeniową

 szkody powstałe podczas przeprowadzki na skutek zdarzeń wskazanych w

ust. 5 oraz w wyniku kolizji środka transportu

 koszty leczenia psa lub kota bądź – w przypadku jego śmierci – koszty zakupu

nowego zwierzęcia, o ile do uszkodzenia lub śmierci psa lub kota doszło na

skutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego; przez nieszczęśliwy

wypadek komunikacyjny rozumie się nagłe i nieprzewidziane zdarzenie w

ruchu drogowym na terenie Polski

 szkody polegające na utracie ubezpieczonego domu mieszkalnego,

mieszkania, mieszkania ze stałymi elementami, stałych elementów mieszkania

lub ruchomości domowych wskutek prawomocnej decyzji administracyjnej o

rozbiórce domu mieszkalnego lub budynku wielorodzinnego, w którym

znajduje się ubezpieczone mieszkanie, stałe elementy mieszkania lub

ruchomości domowe; w przypadku ruchomości domowych odpowiedzialność

zachodzi wyłącznie wówczas, gdy został wprowadzony zakaz wstępu do

nieruchomości

Dodatkowo All Risk w swojej podstawie ochroną obejmuje:

 stłuczenie lub pęknięcie mienia

 szkody wyrządzone przez zwierzęta inne niż zwierzęta domowe, jak również

inne niż krety, nornice, owady, zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych,

produkcyjnych lub rekreacyjnych, a także zwierzęta chowane w celu ich

sprzedaży
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Oczywiście obowiązują nas również określone w OWU limity dla poszczególnych

ryzyka. Dlatego zawsze zachęcamy do przestudiowania tego dokumentu, który

zwiększy naszą świadomość w podjęciu decyzji.

Do najważniejszych limitów możemy zaliczyć:

 szkody w wartościach pieniężnych – 10% sumy ubezpieczenia, maksymalnie

do 10 000 zł;

 rzeczy osobiste gości - do 3 000 zł;

 szkody powstałe wskutek wykonania graffiti - do 20% sumy ubezpieczenia;

 szkody powstałe podczas przeprowadzki - do 20% sumy ubezpieczenia

ruchomości domowych.

Polisa All risk również w swojej specyfice posiada wyłączenia odpowiedzialności.

Najczęściej spotykanymi wyłączeniami odpowiedzialności są szkody powstałe w

wyniku:

 będące następstwem utraty mienia w wyniku zagubienia, oszustwa,

defraudacji, sprzeniewierzenia

 powstałe wskutek działania złośliwego oprogramowania komputerowego

 powstałe w następstwie kradzieży oraz rabunku;

 jeśli nie posiadają wymaganych przepisami prawa odbiorów

 powstałe wskutek wad projektowych

 powstałe wskutek powodzi, o ile ryzyko powodzi nie zostało objęte zakresem

umowy

 wyrządzone przez zwierzęta domowe

Warto wspomnieć, iż ryzyko powodzi możemy wykupić dodatkowo. Nie jest ono w

podstawie All Risk ani ryzyk nazwanych. Ubezpieczyciele często stosują przy tym

wariancie karencję 30 dniową od podpisania umowy. Jeśli jednak kontynuujemy

polisę z ryzykiem powodzi od kilka lat to karencja nie obowiązuje nas od dnia

wznowienia polisy. Ubezpieczyciele mogą odmówić rozszerzenia polisy o powódź ze

względu na położenie ruchomości. Stosują w tym celu podział na strefy. W
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najbardziej zagrożonych strefach mogą odmówić rozszerzenia, w mniej narażonych

składka może być wyższa niż w strefach mało zagrożonych.

4. CENA UBEZPIECZENIA ALL RISK

Do przeprowadzenia symulacji cenowej posłużyliśmy się mieszkaniem położonym na

jednym z osiedli w Gdańsku. Mieszkanie oddalone od starówki o 4 km. Powierzchnia

mieszkania 38m2, na drugim piętrze w budynku 4-pietrowym z roku 2017.

Ubezpieczenie obejmujące mury i elementy stałe, bez dodatków i ruchomości

domowych.

Ceny za polisę roczną w wariancie All Risk kształtowały się następująco:

Generali – 375 zł

Compensa – 284 zł

PZU – 493 zł

Jak widać ceny są dosyć rozbieżne. Jeśli mamy do czynienia z takimi różnicami

warto zagłębić się w OWU i wybrać najlepszy wariant czyli taki, który ma mniej

wyłączeń a zarazem wyższe limity. Z tego zestawienia wynika, że najdroższe jest

PZU, a najtaniej wychodzi polisa w Compensie. Może być to też podyktowane tym,

że PZU ma włączone ryzyko powodzi.

Mieszkanie lub dom, w którym mieszkamy i będziemy zamieszkiwali całe życie lub

większy jego czas warto ubezpieczyć na warunkach All Risk, gdyż zyskamy

kompleksową ochronę naszego mienia. Jeśli natomiast chcemy tańsze

ubezpieczenie potrzebne na warunki spełnienia kredytu czy np. wynajmowane

mieszkanie to lepszą opcją będzie polisa ryzyk nazwanych.


