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Chart 1 

Mieszkalnictwo w UNIQA 



Lider rynku mieszkalnictwa 
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250 mln m2 

powierzchni mieszkalnej 

ponad 40% 

wspólnot mieszkaniowych  
w Polsce 

ponad 50% 

spółdzielni mieszkaniowych  
w Polsce 

1 600 

spółdzielni mieszkaniowych 

80 000 

budynków w spółdzielniach 
mieszkaniowych 

50 000 

wspólnot mieszkaniowych 

60 000 

budynków we wspólnotach 
mieszkaniowych 

ponad 1 000 000 

mieszkańców 



Czy wiesz, że w Polsce…. 

rocznie dochodzi do ok. 20 wybuchów gazu 

źródło:  

Interwencje PSP; Komenda główna PSP; Katastrofy budowlane w latach 1995-2015;  

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Zamieszkane Budynki; Główny Urząd Statystyczny 

wybuchy gazu w budynkach mieszkalnych 

stanowią  

ponad 70% wszystkich katastrof 

budowlanych  
prawie 30% budynków ulegających 
zniszczeniu w wyniku wybuchu gazu 

to budynki wielomieszkaniowe 
najczęstsze zdarzenia losowe 

wywołujące katastrofę budowlaną to 

wiatr, pożar, wybuch gazu 

najczęstszą przyczyną pożarów są: 

 ludzka nieostrożność 

 nieprawidłowa eksploatacja i wady 

urządzeń i instalacji elektrycznych 

 nieprawidłowa eksploatacja i wady 

urządzeń ogrzewczych na paliwa 

gazowe i ciekłe 

 wyładowania atmosferyczne 

30% ofiar ponosi śmierć  
w katastrofach budowlanych wywołanych wybuchem gazu 

rocznie dochodzi do ok. 300 katastrof budowlanych  

rocznie w 2 mieszkaniach na 1 000      
w budynkach wielomieszkaniowych dochodzi do 

pożaru 

25% wszystkich pożarów  

w budynkach stanowią pożary budynków 

wielomieszkaniowych 

rocznie dochodzi do ponad 12 000 
pożarów w budynkach 
wielomieszkaniowych 



Czy wiesz, że w UNIQA …. 

obsługujemy niemal 80 000 szkód rocznie 
 

 

źródło:  

opracowanie własne, statystyki UNIQA 

ponad 50% szkód likwidujemy w kilka dni  
bez konieczności angażowania specjalistów 

Ponad 60% przyczyn wszystkich szkód stanowią zalania,  

w tym w większości w wyniku awarii pionów wodno-kanalizacyjnych 

oraz nieszczelnych dachów 

10 dni - tyle średnio trwa likwidacja szkody 

wymagająca oględzin 

dla Naszych Klientów pracuje  

ponad 200 likwidatorów merytorycznych i technicznych 

UNIQA zdobyła  

1 miejsce pod względem satysfakcji Klienta  
z procesu likwidacji szkody w badaniu NPS 



Jakie polisy dla Spółdzielni i Zarządców 

nieruchomości 

OC obowiązkowe zarządcy  

OC  dobrowolne zarządcy 

Ochrona majątku zarządcy  



Jakie polisy dla zarządzanych 

nieruchomości 

Pakiet dla SM i WM 

OC zarządu WM  

Ubezpieczenie mieszkań przy czynszu 



Jakie polisy dla kontrahentów Spółdzielni 

Mieszkaniowych i Zarządców 

nieruchomości 

OC działalności zgodnie z PKD 

Ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu  

Gwarancje finansowe- wadium, dobrego 
wykonania kontraktu, usunięcie wad i usterek 



Gwarantujemy: 

• wieloletnie programy współpracy 

• bezpłatne szkolenia 

• szczegółowe raporty szkodowe 

• wsparcie konsultacyjne  

• działania prewencyjne 

• pomoc prawną 

• zaangażowanie w różne projekty 

 

 

  

 

 

 



Działalność edukacyjna 

Wspólnie ze Środowiskiem Spółdzielczym, Federacjami i 

Stowarzyszeniami Zarządców Nieruchomości powstał katalog szkoleń 

stanowiący kompendium wiedzy prawnej, merytorycznej i likwidacyjnej 



Szkody w substancji mieszkaniowej - pożary 

Slajd 10 

Miejsce Radzionków podpalenie elewacji 24.06.2014r 

 

Zniszczeniu uległo zarówno mienie wykonawcy prac remontowych  

jak i lokatorów. 

 

Straty przekraczają 200.000zł 

 

 



Szkody w substancji mieszkaniowej - pożary 

Slajd 11 

Bardzo często spotykamy się z pożarami śmieci zarówno  

w kontenerach jak również w zagrodach śmietnikowych. 

 

Straty sięgają od 5.000zł do 50.000zł 

 

W zeszłym roku w wyniku pożaru  

kontenera ze śmieciami  w Zabrzu  

Spłonęła nowo wykonana elewacja 

Straty wyniosły około 100.000zł 

 



Szkody w substancji mieszkaniowej - pożary 

Slajd 12 

Szkoda pożarowa w Szczecinie z dnia 17.10.2011 r.  

 

Spalenie 3 dźwigów osobowych. Do windy wrzucono zapalone 

meble.  Straty ponad 300.000zł 

 



Szkody w substancji mieszkaniowej – 

wybuch butli z gazem gdzie odcięto gaz 

Slajd 13 

Szkoda w kamienicy  w Warszawie z dnia 26.01.2015 r.  

W wyniku wybuchu butli z gazem uszkodzeniu uległ 

budynek oraz mienie poza budynkiem min. autobus. 

Straty kilkaset tysięcy złotych. 

 

 

 



PODZIĘKOWANIE 
 
• Gorące słowa podziękowania za 

obdarzenie nas zaufaniem. 

• Wsparcie w poprawie bezpieczeństwa 

Państwa mieszkańców 

• Integrowanie środowiska  

w sferze materialnej oraz społecznej 

 

 

  

 

 

 





 

Dziękuję za uwagę 

Slajd 16 


