Aneks nr 1
do Ogólnych warunków ubezpieczenia Bezpieczny Dom
zatwierdzonych uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A.
nr 243/2015
§1

1.
W § 2 ust. 26 otrzymuje brzmienie:
„26. Szkoda – fizyczne uszkodzenie, zniszczenie lub utrata
przedmiotu ubezpieczenia będące bezpośrednim następstwem objętego ochroną zdarzenia ubezpieczeniowego.”
2.
W § 2 dodaje się:
a) ust. 42, który otrzymuje następujące brzmienie:
„42. Zamek z certyfikatem – zamek o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzony certyfikatem Instytutu
Mechaniki Precyzyjnej lub innej instytucji upoważnionej
do wydawania certyfikatu.”
b) ust. 43, który otrzymuje następujące brzmienie:
„43. Zamek wielopunktowy – zamek powodujący zablokowanie skrzydła drzwi poprzez co najmniej dwa rygle
w różnych punktach ościeżnicy.”
3.
W § 4 ust. 3 pkt 3) otrzymuje brzmienie:
„3) Przepięcie – nagła, krótkotrwała zmiana napięcia
zasilającego dla danej instalacji lub urządzenia.”

4.
W § 9 ust. 10:
a) pkt 2) otrzymuje brzmienie:
		„2) drzwi zewnętrzne prowadzące do budynku/lokalu
mieszkalnego powinny być zamknięte na co najmniej
dwa zamki wielozastawkowe lub dwie różne kłódki
wielozastawkowe zawieszone na oddzielnych skoblach
lub na jeden zamek wielozastawkowy wraz z zainstalowanym i stosowanym zabezpieczeniem elektronicznym
budynku/lokalu lub na jeden zamek z certyfikatem lub
na jeden zamek wielopunktowy lub drzwi powinny być
antywłamaniowe;”
b) uchyla się pkt 8).
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Niniejszy Aneks nr 1 do Ogólnych warunków ubezpieczenia
Bezpieczny Dom został zatwierdzony uchwałą Zarządu TUiR
Allianz Polska S.A. nr 13/2017 i ma zastosowanie do umów
zawartych od dnia 7 marca 2017 r.
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