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Zastanawialiście się kiedyś czy możecie ubezpieczyć piwnicę lub komórkę
lokatorską? Za co odpowiedzialność ponosi zakład ubezpieczeń w przypadku
kradzieży z takiego miejsca? Czy wszystkie rzeczy znajdujące się w piwnicy
możemy ubezpieczyć? A przede wszystkim ile może to kosztować? Na te
wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w tym poradniku.

1. DEFINICJA PIWNICY

Z reguły towarzystwa ubezpieczeniowe definiują piwnicę tak samo jak komórkę

lokatorską, garaż czy strych. Czyli mowa tu o pomieszczeniu przynależnym, które

stanowi część składową ubezpieczonego mieszkania, nawet jeżeli dane

pomieszczenie nie przylega bezpośrednio do mieszkania, ale znajduje się w tym

samym budynku wielorodzinnym co ubezpieczone mieszkanie. Zgodnie z tą definicją

miejscem przynależnym nie będzie miejsce parkingowe czy zabudowany korytarz.

Aby ubezpieczyć piwnicę musimy wykupić polisę na mieszkanie lub dom, gdyż

ubezpieczenie piwnicy jest ubezpieczeniem dodatkowym. Ważne jest to, że piwnica

będzie chroniona od takich samych ryzyk co mieszkanie/dom, oczywiście z

wyłączeniami zawartymi w OWU.

2. ZAKRES UBEZPIECZENIA PIWNICY

Ryzyka jakie pokryje nasza polisa będą takie same jak te, które obejmuje polisa

dotycząca naszego mieszkania lub domu. Najczęściej ubezpieczamy piwnicę aby

chroniona ona była od włamania, rabunku, zalania czy pęknięć murów

spowodowanych mrozem. Podstawowa wersja polisy mieszkaniowej zabezpiecza

finansowo mury i ewentualnie elementy stałe, co odnosi się także do piwnicy.

Dodatkowe zakresy, o jakie możemy naszą polisę poszerzyć będą również musiały

być dodatkami związanym z naszą nieruchomością. Czyli ruchomości domowe,

powódź, wandalizm, dewastacja – tymi ryzykami możemy ubezpieczyć piwnicę w

wyniku wykupienie rozszerzeń naszej polisy.



3

© 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.

W OWU znajdziemy też opis tego jak piwnica powinna być zabezpieczona, żeby nie

było odmowy przyznania odszkodowania. Wejścia do piwnicy musi być

zabezpieczone pełnymi drzwiami zewnętrznymi wykonanymi z materiałów trwałych,

odpornych na zniszczenie i uniemożliwiających ich otwarcie bez pozostawienia

śladów użycia siły fizycznej lub narzędzi. Często też mowa jest o tym, że drzwi

powinny posiadać co najmniej 1 zamek wielozastawkowy lub 1 kłódkę

wielozastawkową lub elektryczny system zamykania lub 1 zamek wielopunktowy lub

1 zamek atestowany. Są to akurat wymogi zastosowane w OWU Generali, ale każdy

ubezpieczyciel dokładnie opisuje jak skutecznie bronić dostępu przed złodziejami czy

wandalami do naszej piwnicy.

3. JAK UBEZPIECZYĆ PIWNICĘ

Tak jak w przypadku polisy mieszkaniowej, piwnicę ubezpieczamy do sumy

ubezpieczenia. Czyli mury czy zawartość określamy poprzez podanie sumy

ubezpieczenia. Warto dobrze oszacować sumy ubezpieczenia, aby nie doszło do

sytuacji niedoubezpieczenia. Czyli sytuacji w której suma ubezpieczenia będzie zbyt

niska na pokrycie strat. Oczywiście niższa suma ubezpieczenia będzie powodowała

nieznaczne obniżenie kwoty składki. Jednakże nikt nie chciałby znaleźć się w

sytuacji, gdy dochodzi do pożaru w miejscu, którego sumę oszacowaliśmy na 15 000,

a wartość tak naprawdę wynosi 30 000. Bo jeśli w wyniku pożaru wystąpi szkoda

całkowita to otrzymamy z ubezpieczenia tylko 15 000 zł, a więc 15 000 będziemy

stratni bo chcieliśmy przyoszczędzić kilkanaście złotych na polisie. Odwrotnie działa

nadubezpieczenie, gdzie zawyżając sumę ubezpieczenia możemy nie otrzymać

pełnej kwoty w wyniku przeprowadzonych oględzin, gdy likwidator stwierdzi, że

mienie zniszczone jest mniejszej wartości niż suma ubezpieczenia.

Oczywiście nie musimy szacować wartości naszej piwnicy, gdyż jest ona częścią

integralną naszego mieszkania. Należy jednak pamiętać o ograniczeniach

stosowanych przez ubezpieczycieli. Jeśli w piwnicy trzymamy ruchomości domowe

(meble czy ubrania), to za zniszczenie lub kradzież możemy nie dostać pełnej

wartości odszkodowania. Tutaj warto zajrzeć do OWU, gdyż ubezpieczyciele stosują

limity dla takich sytuacji. Często można się spotkać z limitem wypłaty odszkodowania

w wysokości do 10% sumy ubezpieczenia, nie większej jednak niż 10 000 zł.
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4. CENA UBEZPIECZENIA PIWNICY

Polisa piwnicy jest integralną częścią polisy mieszkaniowej. Nie możemy wykupić

sobie osobnego ubezpieczenia piwnicy nie ubezpieczając mieszkania. Czyli jest ona

zawarta na taki sam okres, jak polisa mieszkaniowa i kosztuje tyle samo co polisa

mieszkaniowa. Sprawdziliśmy więc jak wygląda cena ubezpieczenia mieszkania wraz

z pomieszczeniem przynależnym czyli piwnicą. Do symulacji posłużyło nam

mieszkanie 38 metrowe w Gdańsku, budynek z 2017 roku, mieszkanie na 2 piętrze o

wartości 380 000 zł. Mury ubezpieczyliśmy na 290 000 zł, elementy stałe 60 000 zł i

ruchomości na 30 000 zł. Wariant zdarzenia losowe wraz z kradzieżą i włamaniem.

Mieszkanie na osiedlu monitorowanym.

Wyniki okazały się dosyć rozbieżne. Ale jak to w przypadku ubezpieczeń

mieszkaniowych trzeba zwracać uwagę na zakres danego ubezpieczenia u danego

ubezpieczyciela. Oto zestawienie cen proponowanych za ubezpieczenie piwnicy:

 Generali - 450 zł

 Compensa – 473 zł

 PZU – 620 zł

 Link4 – 773 zł

 Allianz – 817 zł

Widzimy, że najtaniej kwotują naszą składkę Generali i Compensa. Są to dwie dosyć

mocno prosperujące w dziale ubezpieczeń majątkowych towarzystwa

ubezpieczeniowe. W każdym z tych wyliczeń piwnica jest ubezpieczona od zalania.

Polisę ubezpieczeniową piwnicy możemy wykupić w zasadzie wszędzie, gdyż jest

ona składową ubezpieczenia mieszkania. Warto jednak sprawdzić czy w OWU

znajduje się jakiś zapis odnośnie pomieszczenia przynależnego.

Okres trwania również zależny jest od okresu trwania polisy mieszkaniowej. Mamy

do wyboru dwa warianty – polisę roczną oraz polisę 3-letnią.
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5. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
UBEZPIECZYCIELA

Zaglądając do OWU możemy jak zawsze spotkać się wyłączeniami

odpowiedzialności Towarzystw Ubezpieczeniowych. Oczywiście każdy z nich

interpretuje i opisuje wyłączenia na własny sposób, jednakże jesteśmy w stanie

wykazać pewną tendencję. I tak o to ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania

za uszkodzoną piwnicę w przypadkach, gdy:

 przechowujemy w piwnicy niebezpieczne substancje, np. wybuchowe;

 gdy zalanie nastąpi w skutek nie zamkniętych lub nieszczelnych okien;

 gdy nie będziemy przeprowadzać obowiązkowych przeglądów instalacji;

 gdy nie dokonamy niezbędnych napraw lub konserwacji;

 gdy dojdzie do zdarzenia przez nasze zaniedbanie;

 gdy w piwnicy znajdują się takie sprzęty jak sprzęt audiowizualny,

komputerowy, fotograficzny, optyczny czy medyczny;

 gdy znajduje się w piwnicy biżuteria, pieniądze czy futra;

Problematyczne jest też ryzyko powodzi w piwnicy. Często ubezpieczyciele mogą

odmówić ubezpieczenia piwnicy, gdy znajduje się ona poniżej poziomu 0.

6. ZGŁOSZENIE SZKODY

Aby zgłosić szkodę, która zaszła w piwnicy musimy skontaktować się z naszym

ubezpieczycielem. Mamy na to od 3 do 7 dni od momenty zorientowania się, iż taka

szkoda miała miejsce. Zachęcamy aby nie czekać a zgłaszać takie sytuacje

niezwłocznie.

Ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni, o ile oczywiście

nie ma żadnych innych okoliczności, które trzeba wyjaśnić. Jeśli występują takowe to

okres ten może ulec wydłużenie o kolejne 15 dni.
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Jeśli szkoda ma miejsce w piwnicy to zgłaszamy ją tak samo jak miałaby ona miejsce

w mieszkaniu czy domu, czyli:

 Za pomocą e-formularza dostępnego na stronie TU,

 telefonicznie,

 mailowo,

 osobiście w placówce TU,

Do zgłoszenia należy dołączyć dokumentację fotograficzną, a w razie pożaru czy

zalania także notatkę służbową policji czy straży pożarnej z miejsca zdarzenia.


