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Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zarejestrowana w Polsce
Produkt: PZU Eksponaty Wystawowe
Pełne informacje podane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w dokumencie ubezpieczenia
oraz w ogólnych warunkach ubezpieczenia eksponatów wystawowych i targowych ustalonych uchwałą Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/425/2016 z dnia 24 października 2016 r. ze zmianami
ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie eksponatów wystawowych i targowych należy do działu II, grupa 7 załącznika do „Ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
 ubezpieczamy wskazane w polisie mienie takie jak: eksponaty
muzealne, wystawowe i targowe, w tym dzieła sztuki, wyroby
artystyczne oraz przemysłowe, prezentowane na wystawach
lub targach krajowych lub zagranicznych;
 wskazane w polisie mienie możemy ubezpieczyć podczas
transportu na wystawę lub targi, składowania oraz ekspozycji,
a także transportu z wystawy lub targów;
 sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający na podstawie
wartości przedmiotu ubezpieczenia w momencie zgłoszenia
mienia do ubezpieczenia i stanowi ona górną granicę
naszej odpowiedzialności;
 suma ubezpieczenia może być określona według wartości
odtworzeniowej, księgowej brutto, rzeczywistej ceny zakupu,
wartości wytworzenia lub wartości rynkowej;
 zakres ubezpieczenia, na wniosek ubezpieczającego
i za zapłatą dodatkowej składki, może zostać rozszerzony
o klauzule dodatkowe m.in. o szkody powstałe podczas
załadunku mienia na środek transportu lub podczas wyładunku
mienia ze środka transportu, czy też o ryzyko dewastacji;
 każdorazowa wypłata odszkodowania pomniejsza sumę
ubezpieczenia o wypłaconą kwotę;
 zmniejszoną lub wyczerpaną sumę ubezpieczenia można
uzupełnić opłacając składkę uzupełniającą, w wysokości
ustalonej z PZU.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie nie obejmuje m.in.:
	mienia, którego posiadanie lub wwóz na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest zakazany, chyba że
w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia zakaz ten nie
dotyczy ubezpieczonego;
	szkód powstałych wskutek wady ukrytej mienia, naturalnej
właściwości mienia lub jego naturalnego procesu starzenia oraz
stopniowego obniżenia wartości;
	szkód, powstałych wskutek gradu, naporu śniegu lub lodu
lub deszczu nawalnego spowodowane niekonserwowaniem
lub nienależytym konserwowaniem dachu, ścian, okien
lub innych elementów budynku, budowli lub lokalu, jeżeli
obowiązek ich konserwacji należał do ubezpieczonego, chyba
że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na zajście
wypadku ubezpieczeniowego;
	szkód powstałych wskutek niewłaściwego załadowania
lub oznakowania, nieprawidłowego rozmieszczenia lub
zamocowania albo opakowania niezgodnego z obowiązującymi
normami lub zwyczajami bądź jego braku jednakże
tylko wtedy, gdy te czynności wykonywane były przez
ubezpieczającego, ubezpieczonego lub osoby, za które ponoszą
oni odpowiedzialność;
	szkód powstałych wskutek złego stanu technicznego środka
transportu lub jego niezdatności do przewozu ubezpieczonego
mienia, z zastrzeżeniem, że w przypadku dokonywania
przewozu transportem obcym wyłączenie ma zastosowanie,
jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony o takim złym stanie
technicznym lub niezdatności wiedział lub przy zachowaniu
należytej staranności mógł się dowiedzieć;
	szkód powstałych podczas transportu własnego wskutek
pozostawania osoby kierującej środkiem transportu w stanie
nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub pod
wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych
lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów
o przeciwdziałaniu narkomanii lub w stanie po zażyciu środków
farmaceutycznych lub leków, po użyciu których przeciwwskazane
jest kierowanie środkami transportu;
	szkód powstałych podczas załadunku lub wyładunku
dokonywanego przez osoby nie posiadające uprawnień
wymaganych odpowiednimi przepisami prawa, o ile takie
uprawnienia są wymagane lub przy użyciu urządzeń
niesprawnych lub nie posiadających ważnych świadectw badań
technicznych lub innych dokumentów wymaganych przepisami.
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Nie odpowiadamy m.in. za szkody:
	powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem w budynkach
i lokalach nie spełniających wymogów w zakresie
zabezpieczenia ubezpieczonego mienia, określonych
w Załączniku nr 2 do OWU, o ile miało to wpływ na powstanie
lub rozmiar szkody;
	wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa
przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego, chyba że w razie
rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada
w danych okolicznościach względom słuszności;
	wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą ubezpieczający
lub ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie
domowym;
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	wskutek dewastacji mienia w obiektach opuszczonych
lub niewykorzystywanych do prowadzenia działalności
gospodarczej przez okres dłuższy niż 60 dni;
	wskutek kradzieży ubezpieczonego mienia przewożonego
transportem własnym, w tym kradzieży z włamaniem oraz
kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu, chyba że szkoda
powstała wskutek kradzieży mienia z pojazdu zamkniętego
na zamki fabryczne, pozostawionego na terenie ogrodzonym
stałym ogrodzeniem, zamkniętym i oświetlonym w porze
nocnej oraz całodobowo dozorowanym o ile zakres ochrony
ubezpieczeniowej nie został rozszerzony przez włączenie
odpowiednich klauzul dodatkowych;
	podczas załadunku lub wyładunku ubezpieczonego mienia o ile
zakres ochrony ubezpieczeniowej nie został rozszerzony przez
włączenie odpowiedniej klauzuli dodatkowej;
	powstałe podczas postoju środka transportu poza terenem
ogrodzonym stałym ogrodzeniem, zamkniętym i oświetlonym
w porze nocnej oraz całodobowo dozorowanym w przypadku
opuszczenia środka transportu jeżeli kierowca opuszczając
pojazd nie zamknął go na wszystkie zamki fabryczne i nie
uruchomił zabezpieczenia przeciw kradzieżowe oraz nie zabrał
ze sobą dokumentów pojazdu i dokumentów przewozowych;
	powstałe wskutek dewastacji, w odniesieniu do znajdującego
się wewnątrz budynku lub lokalu mienia, przewyższające
limit odpowiedzialności określony w umowie ubezpieczenia,
obowiązujący na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
zaistniałe w okresie ubezpieczenia;
	powstałe wskutek aktów terroryzmu lub wskutek ryzyk
strajkowych przewyższające limity odpowiedzialności określone
w umowie ubezpieczenia, obowiązujący na wszystkie wypadku
ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia.
Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie obowiązuje w Polsce oraz za granicami Polski.
Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Ubezpieczony ma obowiązek m.in.:
– podać wszystkie dane, o które zapytujemy przy zawarciu umowy;
– najszybciej, jak to możliwe, poinformować nas o zmianach powstałych w trakcie ubezpieczenia;
– umożliwić nam dokonanie lustracji ubezpieczonego mienia oraz zapoznanie się z dokumentami mającymi związek z umową ubezpieczenia w celu
oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz sformułowania ewentualnych rekomendacji i zaleceń dotyczących kontroli tego ryzyka;
– 
użyć dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, między
innymi wezwać straż pożarną w przypadku pożaru oraz zawiadomić policję o ile zachodzi taka potrzeba, w szczególności w przypadku kradzieży
z włamaniem, rabunku, zaginięcia lub wypadku drogowego, jakiemu uległ środek transportowy;
– najszybciej, jak to możliwe, powiadomić nas o szkodzie lecz nie później niż 3 dni od momentu, kiedy uzyska wiedzę o zdarzeniu;
– podjęcia współpracy z nami w zbadaniu szkody i dostarczenia dokumentów umożliwiających ustalenie okoliczności wypadku ubezpieczeniowego,
przyczyn powstania szkody, jej przedmiotu i rozmiaru;
– zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę oraz udzielić nam pomocy
dostarczając informacje oraz dokumenty niezbędne do skutecznego dochodzenia roszczeń regresowych.
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 ubezpieczenia trwa:
– od chwili przekazania mienia przewoźnikowi lub rozpoczęcia transportu – przy transporcie własnym lub rozpoczęcia załadunku – jeśli zakres jest
rozszerzony o załadunek;
– 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 ustalonym terminie, możemy wypowiedzieć umowę;
– od daty wskazanej 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.:
– w ubezpieczeniu mienia podczas transportu – z chwilą dostarczenia mienia do miejsca przeznaczenia określonego w umowie ubezpieczenia;
– z końcem okresu ubezpieczenia albo, w dniu odstąpienia;
– w dniu, w którym suma ubezpieczenia się wyczerpie;
– w dniu, w którym ubezpieczający otrzyma pisemne wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym;
– z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę, jeżeli prawa wynikające z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione
na danego nabywcę;
– po 7 dniach od otrzymania przez ubezpieczającego wezwania do zapłaty kolejnej raty składki – pod warunkiem, że w wezwaniu
poinformowaliśmy go, że ochrona wygaśnie, jeśli ubezpieczający nie zapłaci w tym czasie.
Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający może odstąpić od 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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