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Produkt: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne zawarte są w dokumencie ubezpieczenia
oraz w ogólnych warunkach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk ustalonych uchwałą nr UZ/207/2017 Zarządu
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 13 października 2017 ze
zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/174/2018 Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład
Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 26 września 2018 (dalej: OWU).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk należy do działu II, grupa 8 załącznika do Ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Co jest przedmiotem
ubezpieczenia?
ubezpieczamy wskazane w polisie mienie
stanowiące własność
bądź będące w
posiadaniu osoby, na rzecz której zawierane jest
ubezpieczenie, na podstawie innego tytułu
prawnego
w
związku
z
prowadzoną
działalnością gospodarczą m.in. umowy najmu,
dzierżawy, leasingu;
ubezpieczamy mienie w miejscu określonym w
umowie;
zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o
ochronę wartości gotówki podczas wykonywania
ich transportu na terenie RP;
sumę ubezpieczenia Ubezpieczający i w
zależności od kategorii mienia może odpowiadać
całkowitej wartości mienia albo być niezależna
od całkowitej wartości mienia;
po
wypłacie
odszkodowania:
przy
ubezpieczeniu na podstawie całkowitej wartości
mienia np. maszyny - suma ubezpieczenia nie
jest pomniejszana o wypłacone odszkodowanie.
Natomiast przy ubezpieczeniu mienia na
podstawie limitu odpowiedzialności niezależnie
od
całkowitej
wartości
mienia
suma
ubezpieczenia jest pomniejszana o wypłacone
odszkodowanie.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Nie odpowiadamy między innymi za
szkody:
w pojazdach mechanicznych dopuszczonych do
ruchu chyba , że są używane wyłącznie w
określonym w umowie miejscu ubezpieczenia lub
stanowią środki obrotowe;
w sieciach energetycznych (rozumianych jako
część
systemu
elektroenergetycznego
obejmującego
linie
przesyłowe
energii
elektrycznej - napowietrzne i kablowe - wraz ze
stacjami
transformatorowo-rozdzielczymi)
znajdujących się w odległości większej niż 100
m poza miejscem ubezpieczenia określonym w
umowie ubezpieczenia;
w uprawach roślinnych, drzewach, krzewach,
zwierzętach;
w prototypach, wzorach, eksponatach
muzealnych i wystawowych oraz dziełach sztuki;
w programach komputerowych, chyba że
stanowią środki obrotowe;
w budynkach i budowlach przeznaczonych do
rozbiórki wraz ze znajdującym się w nim mieniu;
w mieniu znajdującym się poza morską linią
brzegową ;
będące bezpośrednim lub pośrednim
następstwem działania wszelkiego typu
złośliwego oprogramowania lub koni trojańskich,
a także cyberataków lub działań osób trzecich;
w oprogramowaniu , w danych elektronicznych.

Jakie są ograniczenia ochrony
ubezpieczeniowej?
Możemy odmówić poszkodowanemu wypłaty
odszkodowania , jeśli w szczególności:
Ubezpieczający nie dopełni obowiązków w
zakresie
przechowywania mienia w sposób
zgodny z zaleceniami producenta i wymogami
technicznymi;
Ubezpieczający nie dopełni obowiązków w

zakresie eksploatacji i konserwacji budynków i
budowli oraz urządzeń technicznych jeżeli miało
to wpływ na zajście szkody;
Ubezpieczający nie dopełni obowiązków w
zakresie konserwacji przewodów, zbiorników i
urządzeń
wodno-kanalizacyjnych
oraz
centralnego ogrzewania oraz innych urządzeń
doprowadzających i odprowadzających parę ,
wodę lub inne ciecze;
dojdzie do szkody w wyniku niezabezpieczonych
okien , drzwi lub innych otworów na skutek
działania gradu, deszczu nawalnego , naporu
śniegu lub lodu o ile obowiązek ich zamknięcia
lub zabezpieczenia należał do ubezpieczonego;
dojdzie do szkody spowodowanej osuwaniem lub
zapadaniem się ziemi, gdy są to szkody w
rozumieniu Prawa geologicznego i górniczego
oraz powstałe w związku z prowadzonymi
robotami ziemnymi,
przyczyna szkody spowodowana jest przez
działania stopniowe m.in. wady projektowe,
materiałowe, konstrukcyjne, złe wykonanie lub
błędy w produkcji, wady ukryte – w zakresie
szkód wyrządzonych w mieniu dotkniętym tymi
wadami, złym wykonaniem lub błędami;
szkoda
powstała
wskutek
m.in
korozji,
naturalnego zużycia ubezpieczonego mienia w
związku z jego normalną eksploatacją .

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

