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Zmiany do klauzuli nr 3 do OWU PZU NNW ubezpieczenie casco roweru 
(załącznik nr 3 do OWU):

1)  w § 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) kradzież z włamaniem 
- zabór roweru stanowiącego własność ubezpieczonego w celu 
przewłaszczenia, którego sprawca dokonał albo usiłował 
dokonać z miejsca przechowywania lub miejsca pozostawienia 
zabezpieczonego  roweru (w tym z  pojazdu samochodowego lub 
z bagażnika przymocowanego do  pojazdu samochodowego), po 
usunięciu przy użyciu siły lub narzędzi istniejących zabezpieczeń 
lub po otwarciu zabezpieczeń kluczem oryginalnym, podrobio-
nym lub innym urządzeniem otwierającym, który sprawca zdobył 
przez kradzież z włamaniem z innego pomieszczenia, z pojazdu 
samochodowego albo w wyniku rabunku”;

2)  w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Przedmiotem ubezpiecze-
nia jest rower wraz z wyposażeniem zamontowanym w sposób 
trwały, w czasie jego użytkowania przez ubezpieczonego lub 
w czasie jego przechowywania przez ubezpieczonego.”; 

3)  w § 3 ust. 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu : „5) kradzieży z włama-
niem, z zastrzeżeniem ust. 4”;

4)  w § 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
„4.  W razie kradzieży z włamaniem PZU SA ponosi odpowiedzial-

ność gdy rower:
1)  został przypięty w stabilny sposób do nieruchomego 

obiektu np. stojaka rowerowego, za pomocą zabezpie-
czenia przeciwkradzieżowego określonego w Tabeli 
nr 1 (zabezpieczeń przeciwkradzieżowych określonych 
w zależności od wartości roweru) albo

2)  jest przechowywany w:
a)  domu jednorodzinnym, lokalu mieszkalnym, którego 

drzwi zewnętrzne są zamykane co najmniej na jeden 
zamek wielozastawkowy albo 

b)  budynku niemieszkalnym przeznaczonym do wyłącz-
nego użytku ubezpieczonego tj: w pomieszczeniu 
gospodarczym, pomieszczeniu garażowym, którego 
drzwi zewnętrzne są zamykane co najmniej na jedną 
kłódkę wielozastawkową; za równorzędne zamknięcie 
uznaje się także elektroniczny system zamykania;

c)  pomieszczeniu gospodarczym ogólnie dostępnym 
np. wózkarni, jeżeli to pomieszczenie jest zamykane 
co najmniej na jedną kłódkę wielozastawkową, a rower 
był przytwierdzony na stałe do trwałego elementu 
np. ściany, wieszaka rowerowego;

d)  pojeździe samochodowym lub bagażniku przymoco-
wanym do  pojazdu samochodowego”.

Tabela nr 1 (zabezpieczeń przeciwkradzieżowych określonych 
w zależności od wartości roweru):

Wartość roweru w zł Rodzaj zabezpieczeń

1–3 000

•  zapięcia na linkę stalową, spiralną, 
pancerną

•  łańcuchy z zamkiem 
•  zapięcia kabłąkowe (szeklowe) 

z zamkiem
•  zabezpieczenia składane

powyżej 
3 000 do 20 000

•  łańcuchy z utwardzanej stali 
o grubości min. 8 mm z zamkiem

•  zapięcia kabłąkowe (szeklowe) ze stali 
z podwójnie blokowanym zamkiem ze 
stali specjalnie hartowanej

•  zabezpieczenia składane o grubości 
min. 5 mm

5.  Umowa ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia casco roweru 
może zostać zawarta gdy rower w momencie zawarcia ubez-
pieczenia stanowi własność ubezpieczonego i ubezpieczony 
posiada dowód jego zakupu oraz rower nie jest starszy niż 
48 miesięcy od daty zakupu określonej w dowodzie zakupu. 
Warunku ubezpieczenia w ciągu 48 miesięcy od dnia zakupu 
ubezpieczenia nie stosuje się w przypadku umowy ubezpie-
czenia zawieranej w zakresie casco roweru na kolejne okresy 
ubezpieczenia (kontynuacja ubezpieczenia). Kontynuacja 
ubezpieczenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest 
możliwa o ile rower nie jest starszy niż 96 miesięcy liczonych 
od dnia zakupu określonego w dowodzie zakupu.”;

5)  § 4 ust.3 otrzymuje brzmienie: 
„3.  W ubezpieczeniu casco roweru udział własny ubezpieczonego 

w szkodzie wynosi 5% sumy ubezpieczenia, przy czym przez 
udział własny rozumiemy określoną w umowie ubezpieczenia 
kwotę pomniejszającą odszkodowanie, stanowiącą ryzyko 
własne ubezpieczonego, wyrażoną procentowo w stosunku 
do sumy ubezpieczenia.”

6)  w § 4 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: 
„4.  W przypadku ubezpieczenia rowerów starszych niż 

12 miesięcy lub w przypadku kontynuacji ubezpieczenia na 
następne okresy ubezpieczenia, zastosowanie ma tabela nr 2 
(tabela amortyzacji), na podstawie której zostanie ustalona 
suma ubezpieczenia:

Tabela nr 2 (tabela amortyzacji):

Wiek roweru w miesiącach  
od daty zakupu

Wartość roweru 
w procentach

1–12 100

13–24  80

25–36  65

>36  50

5.  Wartość roweru poprzez dokupienie elementów wyposa-
żenia, o których mowa w § 3 ust. 1 może wzrosnąć jedynie 
w przypadku rowerów nowych tj. nie starszych niż 12 miesięcy 
liczonych od dnia zakupu i pod warunkiem posiadania przez 
ubezpieczonego dowodu zakupu wyposażenia.”;

Powyższe stanowi rozszerzenie zapisów owu.”


