Ubezpieczenie mienia od kradzieży
z włamaniem i rabunku
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zarejestrowana w Polsce
Produkt: Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
Pełne informacje podane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w dokumencie ubezpieczenia oraz
w ogólnych warunkach ubezpieczenia PZU Doradca ustalonych uchwałą nr UZ/9/2016 Zarządu PZU SA z dnia 15 stycznia
2016 r., ze zmianami ustalonymi uchwałą UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku należy do działu II, grupa 9 załącznika do „Ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Umowa obejmuje wyłącznie elementy produktu wybrane przez
Klienta.
Ubezpieczamy wskazane w polisie mienie wykorzystywane do
prowadzenia działalności gospodarczej, stanowiące własność
ubezpieczonego lub będące w posiadaniu ubezpieczonego na
podstawie m.in. umowy najmu, dzierżawy, leasingu oraz mienie
osób trzecich powierzone w celu wykonania usługi.

Nie odpowiadamy m.in. za szkody powstałe w prototypach
i eksponatach muzealnych i wystawowych dziełach sztuki
i programach komputerowych, chyba że stanowią środki
obrotowe, w mieniu posiadających wartość naukową,
zabytkową, kolekcjonerską, artystyczną lub pamiątkową.

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem
i rabunku
 Ubezpieczamy m.in.: maszyny, urządzenia i wyposażenie,
środki obrotowe, niskocenne składniki majątku, mienie osób
trzecich, wartości pieniężne;
 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
zabezpieczeń lokalu w wyniku dokonania kradzieży
z włamaniem albo rabunku;
 Sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający i stanowi ona
górną granicę odpowiedzialności. Suma ubezpieczenia
powinna odpowiadać całkowitej wartości mienia – dla
środków trwałych i obrotowych, a dla pozostałego mienia
– może odpowiadać maksymalnej przewidywalnej wartości
szkody.

W ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem
i rabunku nie odpowiadamy m.in. za:
 szkody w wartościach pieniężnych powyżej ustalonych
limitów odpowiedzialności w polisie w zależności od sposobu
ich zabezpieczenia;
 szkody w inwentarzu żywym, chyba że stanowi
środki obrotowe.
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Odszkodowanie pomniejszamy o wysokość określonej w polisie
franszyzy redukcyjnej.
W ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem
i rabunku nie odpowiadamy m.in. za szkody:
 powstałe w następstwie nieprzestrzegania wymogów
w zakresie zabezpieczenia przeciwkradzieżowego
ubezpieczonego mienia;
 powstałe w wyniku kradzieży mienia bez włamania;
 wyrządzone wskutek utraty mienia w wyniku
jego przywłaszczenia;
 powstałe w ubezpieczonym mieniu po upływie 60 dni od dnia
rozpoczęcia przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej
w lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie chyba,
że umówiono się inaczej;
 powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem
w budynkach i lokalach nie spełniających wymogów
w zakresie zabezpieczenia.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku obowiązuje w Polsce.
Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Ubezpieczony:
– ma obowiązek podać wszystkie okoliczności, o które pytamy przy zawarciu umowy;
– powinien poinformować nas o zmianach tych okoliczności w trakcie trwania umowy najszybciej, jak to możliwe.
Ubezpieczony zobowiązany jest m.in.:
– prowadzić ewidencje ubezpieczonego mienia wraz z jego opisem i wskazaniem wartości według której mienie zostało ubezpieczone,
w sposób umożliwiający w przypadku szkody bezsporne ustalenie wartości mienia;
– przestrzegać wymogów w zakresie zabezpieczenia ubezpieczonego mienia oraz ustalonych w umowie ubezpieczenia wymogów dotyczących
zabezpieczeń przeciwkradzieżowych;
– przeprowadzać konserwację ubezpieczonego mienia;
– przechowywać ubezpieczone mienie w sposób zgodny z zaleceniami producenta i wymogami technicznymi;
– przestrzegać obowiązujące przepisy prawa dotyczące warunków transportu wartości pieniężnych w przypadku objęcia ochroną
ubezpieczeniową transportu wartości pieniężnych;
– przestrzegać obowiązujących przepisów prawa dotyczących wymaganych przeglądów środka transportu, którym dokonywany jest transport
wartości pieniężnych;
– przechowywać ubezpieczone mienie zgodnie z zaleceniami producenta i wymogami technicznymi;
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– użyć dostępnych środków w celu zabezpieczenia ocalałego mienia przed dalszym zniszczeniem lub powiększeniem się szkody m.in. wezwać
straż pożarną, jeśli zachodzi taka potrzeba, zawiadomić Policję, jeśli doszło do kradzieży z włamaniem;
Ma obowiązek powiadomić nas najszybciej, jak to możliwe, o szkodzie – w przypadku mienia – nie później niż w ciągu 3 roboczych dni od
dnia jej zajścia, w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – w ciągu 14 dni od dnia jej powstania lub uzyskaniu informacji
o wyrządzeniu szkody.
Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę płaci ubezpieczający. Może to zrobić jednorazowo lub w ratach. Terminy płatności są podane w dokumencie ubezpieczenia.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa, trwa:
– od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, jeśli termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty przypada w pierwszym dniu okresu
ubezpieczenia lub później. Jeśli ubezpieczający nie zapłaci składki lub jej raty w terminie możemy wypowiedzieć umowę;
– od daty zapisanej w dokumencie ubezpieczenia, jeśli termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty przypada przed pierwszym dniem okresu
ubezpieczenia – nie wcześniej niż następnego dnia po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. Jeśli ubezpieczający nie zapłaci składki lub
jej raty do 30 dnia od początku okresu ubezpieczenia, rozwiążemy umowę z tym dniem.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa m.in:
– z końcem okresu ubezpieczenia albo, w dniu odstąpienia albo na skutek wypowiedzenia;
– w chwili całkowitego zniszczenia mienia – w takim stopniu że jest niemożliwa jego naprawa lub odbudowa;
– z chwilą przeniesienia własności mienia na inna osobę, chyba że zgodziliśmy się na przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia;
– w dniu wyczerpania sumy ubezpieczenia;
– w dniu wyczerpania sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej;
– z dniem zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez ubezpieczonego lub przez przedsiębiorcę, któremu ubezpieczony
wynajął mienie.
Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający może rozwiązać umowę m.in. poprzez odstąpienie od niej, w przypadku umowy zawartej na ponad 6 miesięcy:
– w ciągu 30 dni od jej zawarcia – jeśli jest konsumentem;
– w ciągu 7 dni od jej zawarcia – jeśli jest przedsiębiorcą.
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