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Produkt: Ubezpieczenie szyb od stłuczenia

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne zawarte są w dokumencie
ubezpieczenia oraz w ogólnych warunkach ubezpieczenia szyb od stłuczenia ustalone uchwałą
Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych nr
UZ/52/2015 z dnia 30 listopada 2015 ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Zarządu Towarzystwa
Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych nr UZ/17/2016 z dnia 11
stycznia 2016 r. (dalej: OWU).
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia to ubezpieczenie określonych przedmiotów
od przypadkowego stłuczenia, rozbicia lub pęknięcia. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od
stłuczenia - dział II, grupa 9 załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej .
Co jest przedmiotem
ubezpieczenia?
oszklenia okienne i drzwiowe, ścienne i
dachowe , szklane przegrody, płyty
szklane stanowiące części składowe
mebli, gablot reklamowych lub lad
chłodniczych, w tym szyby specjalne
antywłamaniowe
i
kuloodporne
znajdujace się w budynkach lub lokalach
wykorzystywanych
do
prowadzenia
działalności gospodarczej wskazanych w
polisie, a także znajdujące się poza
budynkiem
lub
lokalem
tablice
reklamowe m.in. szyldy lub gabloty ze
szkła, plastiku, neony, reklamy świetlne,
tablice świetlne lub elektroniczne,
odpowiadamy za uszkodzenia mienia
powstałe w następstwie stłuczenia,
rozbicia lub pęknięcia,
odpowiadamy również za
koszty
ustawienia rusztowań umożliwiających
demontaż i montaż
uszkodzonego
mienia, koszty naprawy tego mienia, w
tym wykonania napisów, grafiki
lub
nałożenia folii oraz koszty transportu,
sumę ubezpieczenia ustala osoba, która
zawiera umowę i jest ona niezależna od
całkowitej wartości mienia,
po wypłacie odszkodowania suma
ubezpieczenia
jest pomniejszana o
wypłacone odszkodowanie.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Nie odpowiadamy między innymi za
szkody:
w przedmiotach, które nie są określone w
polisie;
w oszkleniu stanowiącego osprzęt
urządzeń technicznych lub instalacji ;
w szklanych, ceramicznych i kamiennych
wykładzinach podłogowych;
w przedmiotach przed ich ostatecznym
zamontowaniem bądź zainstalowaniem w
miejscu ubezpieczenia;
w szybach lub przedmiotach szklanych już
uszkodzonych;
Jakie są ograniczenia ochrony
ubezpieczeniowej?
Możemy odmówić poszkodowanemu wypłaty
odszkodowania, jeśli w szczególności:
szkody powstały przy wymianie lub
wymontowaniu
ubezpieczonego
przedmiotu,
szkody powstały wskutek zadrapania,
porysowania, poplamienia bądź zmiany
barwy ubezpieczonego przedmiotu,
wypłacone
odszkodowanie
ma
uwzględniać
wartość
kolekcjonerską,
zabytkową czy naukową ubezpieczanego
mienia.

Suma ubezpieczenia
Sumę ubezpieczenia ustala się w uzgodnieniu z ubezpieczającym.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Polska
Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Ubezpieczony ma obowiązek:
• podać wszystkie informacje, o które pytamy przy zawarciu ubezpieczenia oraz poinformować
nas o ich zmianach;
• opłacić składkę;
• w razie zdarzenia poinformować nas o nim niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni i
podać wszystkie niezbędne informacje, o które poprosimy.
Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka płatna jest w formie bezgotówkowej lub w porozumieniu z TUW PZUW w formie
gotówkowej, jednorazowo lub w ratach, w terminach uzgodnionych z ubezpieczającym w umowie
ubezpieczenia.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia określonego w dokumencie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
1) z upływem okresu ubezpieczenia;
2) z chwilą przeniesienia własności;
3) z dniem odstąpienia ubezpieczającego od umowy;
4) z dniem doręczenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem
natychmiastowym w wyniku nie opłacenia składki za dotychczas udzielaną ochronę ubezpieczeniową;
5) z upływem 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty składki/kolejnej raty składki pod warunkiem,
że w wezwaniu poinformowaliśmy o ustaniu odpowiedzialności, jeśli składka nie zostanie opłacona w
tym czasie;
6) z chwilą wyczerpania sumy ubezpieczenia;
7) z dniem wypowiedzenia umowy na skutek zmiany prawdopodobieństwa zajścia wypadku
ubezpieczeniowego.

Jak rozwiązać umowę?
Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron, w wyniku wypowiedzenia przez jedną ze
stron lub w wyniku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron.
Umowę można rozwiązać m.in. w poniższych przypadkach:
1)
w przypadku umowy zawartej na ponad 6 miesięcy ubezpieczający może odstąpić od niej:
•
w ciągu 30 dni od jej zawarcia – jeśli jest konsumentem;
•
w ciągu 7 dni od jej zawarcia – jeśli jest przedsiębiorcą;
2)
gdy jedna ze stron umowy ubezpieczenia zażądała zmiany wysokości składki w związku ze
zmianą prawdopodobieństwa powstania wypadku. Wtedy druga strona w ciągu 14 dni może
wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym;
3)
pomimo wezwania do zapłaty raty składki, składka nie została zapłacona a ubezpieczający
został poinformowany o ustaniu odpowiedzialności;
4)
Towarzystwo wypowiada umowę ze skutkiem natychmiastowym z ważnych powodów np.:
•
zostały podane nieprawdziwe informacje o okolicznościach powstania szkody,
•
zostały podane nieprawdziwe informacje, które mają wpływ na wysokość odszkodowania,
zwrot kosztów lub świadczenia

