Ubezpieczenie mienia
klienta korporacyjnego
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

z siedzibą w Polsce, numer zezwolenia: RP-006-23-90 z 12 lutego 1990 r.

Produkt: Mienie klienta korporacyjnego

Dokument ten zawiera podstawowe informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Pełne informacje przekazywane przed zawarciem umowy
i informacje dotyczące umowy podawane są w innych dokumentach, w tym w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) mienia klienta korporacyjnego zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych lub od wszystkich ryzyk (dział II załącznika Ustawy z dnia 11 września 2015 r., o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, grupy 8, 9).

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie stanowiące własność ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu
na podstawie tytułu prawnego, takie jak:

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte m.in.:

budynki, budowle, lokale,
nakłady inwestycyjne,

budynki i budowle niedopuszczone do użytkowania lub wyłączone z eksploatacji wraz z mieniem się
w nich znajdującym,

środki obrotowe,

mienie przeznaczone do likwidacji,

mienie niskocenne,

szklarnie, inspekty, namioty, tunele foliowe wraz z mieniem się w nich znajdującym,

maszyny, urządzenia, wyposażenie,

wartości pieniężne,
ponadto:
mienie prywatne pracowników,
mienie osób trzecich.
Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w zakresie od
wskazanych w umowie ryzyk nazwanych:
pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku
powietrznego, zwane łącznie „FLEXA”,
deszcz nawalny, grad, huragan, śnieg, lawina, osuwanie i zapadnie się ziemi, trzęsienie ziemi, przepięcia spowodowane wyładowaniem atmosferycznym,
huk ponaddźwiękowy, sadzę, dym, uderzenie pojazdu
lądowego, upadek przedmiotów na ubezpieczone
mienie, zalania,
powódź,
kradzież z włamaniem oraz rabunek,
stłuczenie szyb,
wandalizm,
lub w zakresie od wszystkich ryzyk, w którym ochrona
obejmuje wszystkie szkody w ubezpieczonym mieniu
powstałe wskutek zdarzeń losowych z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w OWU.
Zakres ubezpieczenia może być rozszerzony lub modyfikowany poprzez zastosowanie odpowiednich klauzul określonych w umowie.
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maszyny, urządzenia i wyposażenie w trakcie instalacji, rozruchu i testów poprzedzających uruchomienie,

rośliny i zwierzęta,
akta, dokumenty, plany, dane na nośnikach,
mienie o charakterze unikatowym, zabytkowym lub
artystycznym (dzieła sztuki, eksponaty, prototypy,
wzory, modele, itp.).

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
UNIQA nie ponosi odpowiedzialności m.in. za szkody:
powstałe w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi w miejscu ubezpieczenia,
powstałe wskutek zalania, jeśli do ich powstania lub rozmiaru przyczynił się zły stan dachu lub rynien, brak lub
nienależyte zabezpieczenie otworów dachowych lub
okiennych albo innych elementów obiektu,
polegające na awarii lub uszkodzeniu maszyny, urządzenia lub wyposażenia wskutek błędu w obsłudze lub
mechanicznego uszkodzenia,
powstałe wskutek działania prądu elektrycznego, nie
dotyczy szkód powstałych w wyniku przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym,
powstałe w wyniku katastrofy budowlanej w budynkach
starszych niż 50 lat,
powyżej wartości sum ubezpieczenia lub limitów odpowiedzialności określonych w umowie lub OWU.
Ochronę ogranicza też wskazana w umowie lub OWU wartość, o którą UNIQA pomniejsza odszkodowanie (franszyza
redukcyjna).

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w lokalizacjach wskazanych w umowie ubezpieczenia, o ile umowa nie stanowi inaczej.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Obowiązkiem ubezpieczonego jest m.in.:
podanie do wiadomości UNIQA wszelkich okoliczności, o które UNIQA zapytywała we wniosku ubezpieczeniowym albo przed
zawarciem umowy w innych pismach oraz zgłaszanie wszelkich zmian w tych okolicznościach, niezwłocznie po otrzymaniu
o nich wiadomości,
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przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i norm w zakresie bezpieczeństwa mienia i osób,
przestrzeganie zaleceń i wymagań producentów lub dostawców w zakresie przechowywania i eksploatacji mienia,
dbałość o mienie i zabezpieczenie go zgodnie z warunkami określonymi w OWU,
realizacja uzgodnionych pisemnie z UNIQA działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa,
w razie wystąpienia szkody ubezpieczony jest zobowiązany m.in. do:
•

użycia dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,

•

niezwłocznego powiadomienia policji w przypadku podejrzenia, że szkoda powstała w wyniku przestępstwa,

•

powiadomienia UNIQA o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego - niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty
wystąpienia szkody lub uzyskania o niej informacji,

•

umożliwienia UNIQA wszelkich działań mających na celu ustalenie przyczyn i wysokości szkody oraz wyliczenia odszkodowania,

•

zabezpieczenia możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Jednorazowo przy zawarciu umowy ubezpieczenia,
lub w ratach zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia.
W przypadku ubezpieczenia środków obrotowych w systemie sum zmiennych w dniu zawarcia umowy naliczana jest za ich ubezpieczenie składka zaliczkowa w wysokości nie mniejszej niż 50% składki za cały okres ubezpieczenia, pozostała składka rozliczana
jest w terminie 14 dni po zakończeniu ochrony ubezpieczeniowej.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki lub pierwszej raty składki w wysokości ustalonej w umowie,
chyba że w polisie wskazano inaczej.
Ochrona ubezpieczeniowa ustaje w przypadku m.in.: upływu okresu ubezpieczenia, odstąpienia ubezpieczającego od umowy
ubezpieczenia, upływu okresu wypowiedzenia, doręczenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, wyczerpania się sumy ubezpieczenia w odniesieniu do ochrony udzielonej w ramach systemu pierwszego ryzyka lub wyczerpania się limitów odpowiedzialności, likwidacji mienia objętego ochroną ubezpieczeniową
(w odniesieniu do tego mienia), przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę (w przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia).

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy:
ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni,
gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą - w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach określonych w OWU lub z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia po powstaniu szkody.
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