
 

PRZEDMIOT, ZAKRES ORAZ SUMY UBEZPIECZENIA  

potrzebne do przygotowania ofert na ubezpieczenie mieszkania  

 

Dane właściciela mieszkania ( imię, nazwisko, pesel, adres zameldowania -                                                   

 

                                                                                                                                                                 

 

Miejsce ubezpieczenia :                                                                                                                          

 

Metraż mieszkania :                                                                                                                    

 

Na którym piętrze jest mieszkanie ?                                                                                                    

 

Czy budynek znajduje się na terenie zalewowym, czy była powódź w tym miejscu -                                 

 

Rok budowy budynku , w którym znajduje się mieszkanie                                                                                         
 

Ile pięter ma  budynek , w którym znajduje się mieszkanie                                                                                            
 

 

Przedmiot ubezpieczenia:  Zakres ubezpieczenia         Suma 

ubezpieczenia 

Mieszkanie ze stałymi elementami Podać wartość mieszkania ze stałymi 

elementami ( wyszczególnione 

elementy poniżej proszę je 

uwzględnić przy podawaniu wartości 

mieszkania) 

Najczęściej podawana jest wartość 

rynkowa mieszkania. 

? 

 Stałe elementy  mieszkania to: a) wykładziny ścian, podłóg, schodów, sufitów, słupów trwale 

związanych z podłożem  

b) kominki 

c) schody wewnętrzne, antresole 

d) tynki i powłoki malarskie 

e) podwieszane sufity 

f) wewnętrzne ścianki działowe dowolnej konstrukcji 

g) lustra wmontowane w ścianach 

h) zamontowana na stałe: stolarka okienna i drzwiowa wraz z 

oszkleniami i zamknięciami, kraty okienne i rolety antywłamaniowe 

i) wbudowane lub zamontowane na stałe instalacje wraz z 

oprzyrządowaniem znajdujące się w obrębie budynku lub lokalu: 

telefoniczną, sieciową, antenową (RTV), domofonu, 

videodomofonu, alarmową, klimatyzacyjną, monitorującą lub 

przeciwpożarową 

j) wbudowane lub zamontowane na stałe instalacje (elektryczną, 

gazową, wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania) m.in. 

Umywalki, zlewy, wanny, kabiny prysznicowe, brodziki, piece, 

podgrzewacze wody, gniazda wtyczkowe i wyłączniki 

k) meble kuchenne wmontowane na wymiar wraz z zamontowanym 

w nich sprzętem zmechanizowanym oraz szafy wbudowane lub 

zamontowane na stałe      



Od ognia i innych zdarzeń losowych  

Podać wartość całego 

mienia 
 

? 

Ruchomości domowe – mienie 

ruchome, tj. 
a) meble, sprzęt zmechanizowany, 

dywany, odzież, książki i inne 

b) sprzęt audiowizualny (w tym również 

anteny telewizyjne i radiowe 

zainstalowane na zewnątrz budynku), 

komputerowy, fotograficzny, instrumenty 

muzyczne 

c) mienie służbowe 

d) wyroby ze srebra, złota i platyny, 

monety, biżuterię, dzieła sztuki (wtedy 

wykaz mienia – oddzielna suma 

ubezpieczenia, jeżeli to jest kolekcja 

specjalna) 

e) pieniądze i inne środki płatnicze, 

papiery wartościowe 

f) rowery, narzędzia gospodarcze, sprzęt 

turystyczny i sportowy, wózki dziecięce i 

inwalidzkie 

g) części zamienne samochodów, 

motocykli, motorowerów oraz ich 

dodatkowe wyposażenie 

h) rośliny doniczkowe oraz psy, koty, 

ptaki, ryby w akwariach i inne (oprócz 

tych utrzymywanych w celach 

hodowlanych)    

Od kradzieży z włamaniem i 

rabunkiem 

 
Podać wartość mienia, 

które może wynieść 

złodziej 

 ? 

 Przepięcia Uszkodzenie sprzętu na skutek 

wzrostu lub spadku napięcia prądu 

? 
Wartość sprzętu 
elektrycznego i  
elektronicznego 

Wandalizm / dewastacja Umyślne uszkodzenie lub zniszczenie 

ubezpieczonego mienia przez osoby 

trzecie bez jego kradzieży 

TAK/NIE 

Szyby  
a)oszklenie okienne i drzwiowe 

b)kuchenka indukcyjna 

c) szyby specjalne w szczególności 

antywłamaniowe 

d) wykładziny ceramiczne, szklane i 

kamienne (z wyłączeniem podłogowych)  

Od stłuczenia, rozbicia (nie 

spowodowane zdarzeniami losowymi, 

typu: huragan, ogień, powódź, 

wybuch), np. Przeciąg, wybicie szyby 

kamieniem przez przechodnia 

? 

Wartości szyb, które 
mogłyby być zniszczone 
przy jednym zdarzeniu  

 

 

 

 

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:  

Ile i jakie są zamki w drzwiach? - 

Jeżeli drzwi są antywłamaniowe czy jest na nie atest? -  

Czy jest alarm? -  

Czy jest podpisana umowa z agencją ochrony na dozór? -  

Czy są zainstalowane czujki dymu? -  

Jeżeli ma być cesja na bank, proszę podać dane banku -  
 

 


