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Dzisiejszym tematem poradnika będzie ubezpieczenie ruchomości domowych. Czym dla

ubezpieczycieli są ruchomości? Najprościej rzecz ujmując ruchomości to przedmioty

nieprzytwierdzone do ściany, podłoża lub sufitu. Bardzo często sumując ilość i wartość

ruchomości domowych okazuje się, iż wyjdzie nam bardzo duża suma. Szkoda by było

stracić to wszystko w pożarze czy rabunku i w przypadku braku ubezpieczenia stracić taki

dobytek. W tym momencie przychodzi nam z ratunkiem ubezpieczenie ruchomości

domowych.

1. Definicja ruchomości domowych

Towarzystwa ubezpieczeniowe definiują ruchomości domowe jako mienie ruchome lub

wyposażenie nieruchomości. Mówimy tutaj o przedmiotach, które można wynieść z

domu/mieszkania bez żadnych problemów i użycia siły.

Ubezpieczenie ruchomości może być jako dodatkowe rozszerzenie polisy podstawowej lub

jako osobne ubezpieczenie. W pierwszym przypadku możemy rozszerzyć polisę jeśli chcemy

objąć ochroną nasze meble, odzież i wszystko to co mamy cenne w naszej nieruchomości. W

drugim przypadku dobrze jest zawrzeć taką polisę np. w przypadku gdy wynajmujemy od

kogoś nieruchomość. W przypadku np. zalania lub pożaru odszkodowanie za lokal trafi do

właściciela lokalu a jeśli my ubezpieczymy nasze ruchomości to otrzymamy odszkodowanie

za zniszczone ruchomości w tym lokalu.

Weźmy na „tapetę” Compensę. Ubezpieczyciel ten definiuje przedmioty ubezpieczenia

ruchomości domowych w OWU jako:

 przedmioty użytku osobistego;

 odzież i obuwie;

 meble (poza tymi, które są zamontowane lub wbudowane na stałe);

 urządzenia RTV i AGD (poza tymi znajdującymi się w stałej zabudowie);

 urządzenia elektroniczne, mobilne, fotograficzne, telefoniczne, komputerowe,

konsole do gier itp.;

 instrumenty muzyczne;
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 zgromadzone w domu lub mieszkaniu zapasy;

 dekoracje wnętrz;

 sprzęty turystyczne, sportowe i medyczne/rehabilitacyjne;

 rowery;

 wózki i zabawki dziecięce;

 części samochodowe, motocyklowe i osprzęt motoryzacyjny;

 narzędzia ogrodnicze i gospodarcze, w tym elektryczne i spalinowe (np. kosiarki);

 przedmioty służbowe;

 wartości pieniężne;

 dokumenty, w tym dowody osobiste, legitymacje, paszporty czy prawo jazdy.

Każdy ubezpieczyciel może mieć szerszą listę ruchomości lub trochę zawężoną.  Towarzystwa

ubezpieczeniowe często nie ograniczają się do ruchomości domowych tylko w danej

nieruchomości ale zapewniają też ochronę w pomieszczeniach przynależnych i innych

budynkach na posesji. Czasami nawet możemy ubezpieczyć ruchomości domowe w domkach

letniskowych.

Oczywiście są też wyjątki, których nie można objąć polisą od ruchomości domowych. Są to

np. programy komputerowe, broń palna, trofea myśliwskie czy dzieła sztuki. Zawsze trzeba

dokładnie czytać OWU aby wiedzieć co zostało wykreślone z ochrony ubezpieczeniowej albo

co możemy włączyć do ubezpieczenia w specjalnej klauzuli.

2. Ile kosztuje ubezpieczenie ruchomości domowych

Trzeba pamiętać aby przy wykupieniu ubezpieczenia ruchomości domowych dobrze

„skwotować” (oszacować) swoje mienie. Gdyż, jeśli zaniżymy sumę ubezpieczenia to może to

nie wystarczyć na odzyskanie straconej wartości przedmiotów (tzw. niedoubezpieczenie).

W przypadku gdy będziemy mieli zbyt wysoką sumę ubezpieczenia to zapłacimy wyższą

składkę i nie otrzymamy z tego tytułu żadnych korzyści (tzw. nadubezpieczenie).
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W celu porównania jak cena ubezpieczenia ruchomości domowych wpływa na cenę

ubezpieczenia wykonaliśmy wyliczenia. Przyjęliśmy dwa warianty: ruchomości o kwocie

20 000 i 100 000 PLN. Składka wyliczana dla mieszkania - 35 mkw. za 350 000 zł.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Składka roczna (SU

20 000PLN)

Składka roczna (SU

100 000PLN)

Compensa 237 289

Warta 321 380

PZU 357 411

InterPolska 393 465

Jak widać z powyższej tabeli, nie warto zaniżać wartości naszych ruchomości. Składka nie

wzrasta nam jakoś diametralnie przy wyższej sumie ubezpieczenia.

3. Zakres ubezpieczenia ruchomości domowych

Podstawowa polisa z reguły ochroną obejmuje mury nieruchomości. Dodatkowym

zabezpieczeniem mienia jest właśnie ubezpieczenie ruchomości domowych. Warto spojrzeć

na rozszerzenia z których możemy skorzystać w przypadku mienia ruchomego, są to (zgodnie

z definicjami z OWU):

1. Kradzież z włamaniem – dokonanie lub usiłowanie dokonania zaboru mienia z

zamkniętych pomieszczeń, po uprzednim usunięciu przy użyciu siły lub narzędzi istniejących

zabezpieczeń lub po otworzeniu wejścia podrobionym lub dopasowanym kluczem albo

kluczem oryginalnym, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego

pomieszczenia lub w wyniku rabunku.

2. Rabunek – zabór lub usiłowanie zaboru mienia w celu przywłaszczenia, z użyciem

przemocy fizycznej lub groźby jej natychmiastowego użycia, albo po uprzednim

doprowadzeniu danej osoby do stanu nieprzytomności, bezbronności lub bezsilności;
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3. Home Assistance – organizacja lub pokrycie kosztów albo zwrot kosztów pomocy

Ubezpieczonemu (koszt dojazdu do miejsca ubezpieczenia specjalisty lub lekarza oraz koszt

robocizny i wizyty lekarskiej)

4. Stłuczenie przedmiotów szklanych – dotyczy m. in. szyb, akwariów i terrariów,

przeszklonych drzwi, kolektorów słonecznych, kabiny prysznicowej czy płyty indukcyjnej.

5. Powódź – najczęściej dostępne w podstawowym wariancie ubezpieczenie, ale czasami

trzeba za nie dodatkowo zapłacić. Ubezpieczyciele przy tym wariancie często stosują

karencję, co oznacza, że ochrona przed tym zdarzeniem zaczyna obowiązywać dopiero po 14

lub 30 dniach (zależy od towarzystwa) od wejścia w życie umowy ubezpieczeniowej.

Warto zawsze przeanalizować to jakie ruchomości mamy w mieszkaniu/domu. Dobrze je

oszacować i wykupić dodatek do polisy podstawowej z odpowiadającą sumą ubezpieczenia.

Wtedy mamy gwarancje na uzyskanie odszkodowania. Oczywiście również pamiętajmy o

wnikliwym czytaniu OWU aby nie wpaść w wyłączenia ubezpieczycieli.


