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Ubezpieczenie Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rabunku

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne zawarte są w dokumencie ubezpieczenia oraz w Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rabunku ustalonych uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych
Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych nr UZ/120/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. (dalej: OWU) ze zmianami wprowadzonymi uchwałą
Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych nr UZ/122/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r. (dalej:
OWU)
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rabunku należy do dział II, grupa 9 załącznika do „Ustawy o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej”.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Ubezpieczamy wskazane w umowie ubezpieczenia
mienie stanowiące własność bądź będące w posiadaniu
osoby, na rzecz której zawarto ubezpieczenie na
podstawie innego tytułu prawnego w związku
z prowadzoną działalnością gospodarczą m.in. umowy
najmu, dzierżawy, leasingu.
Odpowiadamy za szkody w ubezpieczonym mieniu
powstałe w wyniku: kradzieży z włamaniem, rabunku
w lokalu oraz rabunku podczas transportu wartości
pieniężnych poza lokalem.
Odpowiadamy również za naprawę zniszczonych lub
uszkodzonych zabezpieczeń lokalu w wyniku dokonania
lub usiłowania kradzieży z włamaniem albo rabunku.
Zakres ubezpieczenia, na wniosek ubezpieczającego i za
zapłatą dodatkowej składki, może zostać rozszerzony
o klauzule dodatkowe m.in. o ryzyko wandalizmu.
Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający; suma
ubezpieczenia w zależności od kategorii mienia może
odpowiadać całkowitej wartości mienia albo być niezależna od całkowitej wartości mienia.
Przy wypłacie odszkodowania, w którym suma
ubezpieczenia ustalana jest niezależnie od całkowitej
wartości mienia np. wartości pieniężnych - suma ubezpieczenia
jest
pomniejszana
o
wypłacone
odszkodowanie.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Nie odpowiadamy między innymi za szkody :
w inwentarzu żywym;
w programach komputerowych, chyba że stanowią
środki obrotowe;
w samochodach oraz innych pojazdach mechanicznych
niebędących środkami obrotowymi lub niestanowiących
mienia osób trzecich przyjętego w celu wykonania
usługi lub do komisowej sprzedaży;
w mieniu niepodlegającym ewidencji;
w gotówce i innych wartościach pieniężnych powstałych w wyniku kradzieży z włamaniem i rabunku powyżej limitów określonych w załączniku nr 1 do OWU.
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Możemy
odmówić
poszkodowanemu
wypłaty
odszkodowania między innymi za szkody:
nieprzekraczające równowartości 100 USD;
wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa;
wyrządzone
umyślnie
lub
wskutek
rażącego
niedbalstwa
przez
Ubezpieczającego
lub
Ubezpieczonego, chyba że w razie rażącego
niedbalstwa
zapłata
odszkodowania
odpowiada
w danych okolicznościach względom słuszności;
powstałe po upływie 30 dni od chwili rozpoczęcia
przerwy w prowadzeniu działalności w lokalu
z ubezpieczonym mieniem;
powstałe w wyniku działań wojennych, wewnętrznych
zamieszek lub rozruchów społecznych, sabotażu lub
aktów terroryzmu, trzęsienia ziemi lub działania energii
atomowej;
powstałe wskutek ognia, wybuchu lub zalania wodą
z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, nawet jeśli takie
szkody wystąpią w wyniku włamania;
powstałe w wyniku otworzenia zamka kluczem
podrobionym lub innymi narzędziami, chyba że
pozostawiono na nim wyraźne ślady włamania;
powstałe w przedmiotach pochodzących z kradzieży,
jeżeli w dniu zajścia szkody nie upłynął wymagany
przepisami prawa okres do nabycia własności tych
przedmiotów przez Ubezpieczonego na zasadzie dobrej
wiary;
spowodowanych przez wirusy komputerowe;
powstałe na skutek działań hakerów lub innych osób
trzecich, polegające na nieautoryzowanym dostępie lub
ingerencji w dane elektroniczne, oprogramowanie;
spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy
czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód
rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są
następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.
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Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Jeżeli nie umówiono się inaczej ubezpieczone mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową w miejscu (lokalu) określonym
w umowie ubezpieczenia.
Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Ubezpieczony, o ile wie o zawarciu umowy ubezpieczenia na jego rachunek, ma obowiązek:
1) podać wszystkie informacje, o które pytamy przy zawarciu ubezpieczenia oraz poinformować nas o ich zmianach;
2) w razie zdarzenia poinformować nas o nim niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych 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.
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 nieopłacenia składki za dotychczas udzielaną ochronę ubezpieczeniową. Dotyczy to sytuacji, w których udzielamy ochrony jeszcze przed
zapłatą składki lub jej pierwszej raty;
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 w razie zgłoszenia przez drugą stronę umowy żądania zmiany wysokości składki na skutek
istotnej zmiany prawdopodobieństwa zajścia wypadku ubezpieczeniowego;
8) z dniem wypowiedzenia przez TUW PZUW z ważnych powodów określonych w umowie ubezpieczenia lub OWU.
Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy
ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą - w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

