Inne szkody
Co zrobić, gdy zbliża się huragan?
Najszybciej jak potrafisz, udaj się̨ w bezpieczne miejsce, takie jak schron lub piwnica. Ważne, aby w pomieszczeniu nie było okien. Jeśli nie zdążysz,
połóż się̨ płasko na ziemi w pobliżu rowu lub wyraźnego obniżenia terenu. Głowę̨ zakryj rękami.

Co zrobić, gdy prognoza pogody przewiduje oberwanie chmury?
Również zostań w bezpiecznym miejscu. Nie chowaj się̨ pod drzewami ani słupami energetycznymi, ale w budynkach z instalacją odgromową.

Jak się zachować, gdy centrum burzy jest blisko?
Jeśli uznasz, że nie zdążysz uciec przed burzą do budynku, najlepiej znieruchomieć i przycupnąć . Chodzi o to, abyś́ nie wzniecał niepotrzebnej chmury
ładunków elektrycznych. Ruch jonizuje powietrze, co zwiększa ryzyko wyładowania elektrycznego, czyli uderzenia pioruna.

Co to są przepięcia i jak mogę im zapobiegać?
Przepięcia to nagłe i krótkotrwałe skoki napięcia powstałe na skutek usterki instalacji elektrycznej lub jako efekt silnych wyładowań atmosferycznych.
Grożą̨ poważnym uszkodzeniem lub nawet całkowitym zniszczeniem sprzętu elektrycznego. Najlepszym sposobem, by się̨ przed nimi uchronić, jest
listwa antyprzepięciowa. W przypadku skoków napięcia odcina ona prąd, zamykając obwód uziemiający.

Czy prawo reguluje sposób wyprowadzania psów na spacer?
Obowiązujące w Polsce przepisy prawa zabraniają puszczania psów bez możliwości sprawowania nad nimi kontroli, dlatego najlepiej abyś zawsze
trzymał pupila na smyczy. Pamiętaj także, że za zachowanie zwierzęcia nie odpowiada wyłącznie właściciel, ale każda osoba, która akurat sprawuje
nad nim opiekę̨. Pamiętajmy też, że mamy obowiązek sprzątać po naszych pupilach. O wiele przyjemniej będzie wyjść na spacer, jeśli każdy będzie o
tym pamiętał.

Czy ponoszę̨ odpowiedzialność za szkody spowodowane przez moje dziecko?

Według prawa dziecko pozostaje pod Twoją opieką aż do osiągniecia pełnoletności i do tego czasu możesz ponosić finansowe konsekwencji jego
działań.

Co mogę̨ zrobić, aby zabezpieczyć się̨ przed wypadkiem podczas rekreacyjnego uprawiania sportu?

Pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Niestety, nigdy nie unikniesz ryzyka wypadku lub kontuzji, ale możesz je zminimalizować. Kiedy
na przykład wybierasz się̨ na wycieczkę̨ rowerową, nie zapomnij o kasku. Po zmroku używaj świateł i nie przesadzaj z prędkością̨.

A jeśli już dojdzie do wypadku w czasie rekreacyjnego uprawiania sportu?
Na przykład, jeśli podczas wspomnianej wycieczki rowerowej dojdzie do uszkodzenia czyjegoś́ samochodu, to Ty odpowiadasz za powstałą szkodę. W
takiej sytuacji dobrze mieć polisę chroniącą Ciebie i Twoich bliskich w ramach odpowiedzialności cywilnej na terenie całej Polski – pokrywa ona
szkody wyrządzone nieumyślnie osobom trzecim, również w takim przypadku.

W Polsce ciągle jeszcze uczymy się przezorności. Chociaż ilość ubezpieczonych mieszkań w naszym kraju stale
rośnie i wynosi już ponad 50%, to jednak cały czas jesteśmy pod tym względem daleko za krajami Europy
Zachodniej, gdzie chronione jest nawet 80% nieruchomości. Ubezpieczenie nie pomoże oczywiście uniknąć
nieszczęścia, ale zdecydowanie złagodzi jego konsekwencje.

