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Aneks nr 1
do Ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym zatwierdzonych 
uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 245/2015 
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§1
1.

W § 2 pkt 14) otrzymuje brzmienie:
„14) Zalanie – nagły wyciek pary, wody lub innej cieczy, który 
powstał na skutek:
a) wystąpienia awarii polegającej na samoistnym uszkodze-

niu znajdujących się w lokalu lub budynku wskazanym w 
umowie ubezpieczenia jako podstawowe gospodarstwo 
domowe: instalacji wodociągowej, połączeń giętkich, 
armatury, instalacji kanalizacyjnej, wodnego/parowego/
olejowego układu grzewczego lub klimatyzacji, pomp 
wodnych, słonecznego układu ogrzewania wody, urządzeń 
połączonych na stałe z systemem rur, w tym urządzeń 
stanowiących wyposażenie użytkowe lub wystrój wnętrz, 

b) cofnięcia się wody lub ścieków z kanalizacji,
c) nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów lub 

innych zaworów w instalacjach wymienionych w pkt a), 
d) wydostania się wody z łóżka wodnego lub z akwarium 

spowodowanego stłuczeniem akwarium lub samoistnym 
rozszczelnieniem lub uszkodzeniem akwarium lub łóżka 
wodnego.

2.
W § 2 dodaje się pkt 17) w brzmieniu:
„17) Osoby trzecie – osoby fizyczne lub prawne, jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, nieobjęte 
umową ubezpieczenia”.

3.
W § 4 dodaje się  ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:
„4. 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody rze-
czowe wyrządzone osobom trzecim wskutek zalania, pod 
warunkiem, że źródło lub przyczyna zalania miały miejsce 
w lokalu lub budynku wskazanym jako podstawowe gospo-
darstwo domowe, niezależnie od winy Ubezpieczonego. 

§2

Niniejszy Aneks nr 1 do Ogólnych warunków ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu pry-
watnym został zatwierdzony uchwałą Zarządu TUiR Allianz 
Polska S.A. nr 15/2017  i ma zastosowanie do umów zawartych 
od dnia 7 marca 2017 r.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000021971, NIP 527-17-54-073, REGON  012634451, 

wysokość kapitału zakładowego: 118 630 000 złotych (wpłacony w całości).
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