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Aktualna sytuacja gospodarcza spowodowała, iż coraz chętniej staramy się
inwestować w mieszkania. Gotówka trzymana w bankach nie jest pewną
inwestycją. Konsumenci wolą wypłacać oszczędności i kupować
nieruchomości. W tym poradniku przyjrzymy się sytuacji odnośnie
ubezpieczenia OC lokatora czyli osoby wynajmujące mieszkanie od właściciela.

Każdy człowiek marzy o tym aby mieć swoje własne M. Jednakże nie zawsze

możemy sobie na to pozwolić. Czy to zarobki nie są wystarczające czy to brak

zdolności kredytowej. Szczególnie w obecnych czasach banki nie chętnie udzielają

kredytów. Jeśli już udzielają to na bardzo niekorzystnych warunkach i na niskie

kwoty. Po wybuchu pandemii również nasz zawód jest dużym wyznacznikiem tego

czy przydzielą nam kredyt czy nie. Zmusza nas to do wynajmowania mieszkań.

Młodzi ludzie studiujący w innych miastach niż rodzinne są wręcz zobowiązani do

najmu, gdyż baza noclegowa uczelni wyższych jest bardzo okrojona i korzysta z niej

ledwie garstka studentów.

Aktualnie również sytuacja imigrantów bardzo warunkuje rynek Klienta

wynajmującego mieszkania. Dlatego też spróbujemy sobie wyjaśnić jak zabezpieczyć

siebie przed różnego rodzaju wydarzeniami, które mogą wpłynąć na szkody w

mieszkaniu.

1. Zakres ochrony OC lokatora

Jeśli jesteśmy właścicielami danej nieruchomości to dla własnego spokoju i poczucia

bezpieczeństwa powinniśmy zastanowić się, czy nie zdecydować się, aby

ubezpieczyć mury, elementy stałe oraz ruchomości domowe.

Najlepiej aby nasza polisa chroniła nas od takich zdarzeń jak zalanie (do których

dochodzi najczęściej w mieszkaniach w blokach), pożar (najbardziej niszczycielskie

zdarzenie), kradzież z włamaniem (szczególnie gdy jest mieszkanie bogato

wyposażone), dewastacja, Home Assistance oraz OC w życiu prywatnym
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Wartym odnotowania jest jednak fakt, iż zupełnie innym zakresem będziemy

posługiwali się w przypadku osoby wynajmującej mieszkanie. W zakresie takiej polisy

nie musimy mieć aż tak rozbudowanych ryzyk. A jak wiadomo im mniej ryzyk

ubezpieczamy tym polisa powinna być tańsza. Jeśli jesteśmy lokatorami (najemcami)

w wynajmowanym mieszkaniu to powinniśmy skupić się na ubezpieczeniu

obejmującym kradzież z włamaniem ze względu na to, iż często trzymamy w tym

mieszkaniu swój cały dobytek (komputer, biżuterię, gotówkę, rower, sprzęt

elektroniczny, itp.). Drugim ważnym punktem na naszej polisie powinno być OC w

życiu prywatnym (zapraszamy do zapoznania się z treścią poradnika dotyczącego

OC w życiu prywatnym publikowanym na stronie internetowej Fundacji), które

zabezpiecza nas przed szkodami powstałymi z naszej winy, jeśli z naszej winy

dojdzie do zalania mieszkania to polisa pokryje szkody wyrządzone właścicielowi

mieszkania jak i sąsiadowi. W tym przypadku warto przeliczyć wartość mieszkania i

wykupić dużą sumę ubezpieczenia.

2. Koszt OC lokatora

OC lokatora nie stanowi oferty odrębnej, ponieważ z reguły jest dodatkową opcją do

do polisy głównej mieszkania. Po przeprowadzeniu symulacji ubezpieczenia 35

metrowego mieszkania w Gdańsku, znajdującego się niedaleko centrum. Okazało

się, że taki dodatek (OC lokatora lub OC wynajmującego) u każdego z

Ubezpieczycieli kosztował ok 50-60 zł. Uważamy, iż jest to świetne zabezpieczenie

swojej nieruchomości od wypadków nad którymi nie możemy mieć wpływu. Takie

rozszerzenie chroni właściciela , wynajmującego jak i naszych sąsiadów. Więc każdy

może spać spokojnie.

Należy również pamiętać, iż jeśli zalanie nastąpi w wyniku złego podłączenia wężyka

lub pęknięcia, to za taką szkodę odpowiada właściciel lub administrator budynku.

Natomiast jeśli do zdarzenia ubezpieczeniowego dojdzie poprzez zostawienie na

ogniu garnka i dojdzie do zadymienia, lub zalanie nastąpi w wyniku odkręcenia kurka

wody i pozostawienia go otwartym, to w takich przypadkach odpowiada lokator. Czyli

lokator odpowiada w przypadku tzw. rażącego niedbalstwa
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Oczywiście sytuacje za, które kto odpowiada można również zawrzeć w umowie

najmu.

Podsumowując, OC lokatora jest bardzo przydatnym produktem ubezpieczeniowym.

Właściciel mieszkania aby móc spać spokojnie powinien się w taka polisę

zaopatrzyć. Szczególnie w obecnych czasach, gdy żadna inwestycja nie daje takich

zarobków jak rynek nieruchomości, a rotacja lokatorów jest dosyć spora. Więc jeśli

nie chcemy aby nasz zarobek poszedł na pokrycie kosztów związanych z naprawą

mieszkania naszego jak i sąsiadów to powinniśmy skorzystać z tej opcji.


