Ubezpieczenie mienia
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Produkt: Bezpieczny Przedsiębiorca Plus

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje dotyczące umowy podane są w innych dokumentach - w dokumencie ubezpieczenia (polisie) oraz w
Ogólnych warunkach ubezpieczenia Bezpieczny Przedsiębiorca Plus obowiązujących od dnia 30 lipca 2021 r., w których znajdują się szczegółowe informacje o zasadach
udzielania ochrony ubezpieczeniowej
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie
Jest to ubezpieczenie majątkowe skierowane do osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, prowadzącymi we własnym
imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (przedsiębiorcami) oraz do osób fizycznych posiadających budynki wielomieszkaniowe lub użytkowe.
Grupy ubezpieczenia: 7,8 i 9 II działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:










Budynki, budowle, lokale i nakłady inwestycyjne
Zakres podstawowy: mienie od ognia i innych zdarzeń losowych
Zakres może być rozszerzony o: katastrofę budowlaną, przepięcie, akt terroru, graffiti oraz
koszty poszukiwania przyczyny szkody
Maszyny, urządzenia i wyposażenie
Zakres podstawowy: mienie od ognia i innych zdarzeń losowych
Zakres może być rozszerzony o: kradzież z włamaniem do pomieszczenia, rabunek w
pomieszczeniu, dewastację wewnątrz pomieszczenia, katastrofę budowlaną, przepięcie
oraz akt terroru
Środki obrotowe
Zakres podstawowy: mienie od ognia i innych zdarzeń losowych
Zakres może być rozszerzony o: kradzież z włamaniem do pomieszczenia, rabunek w
pomieszczeniu, dewastację wewnątrz pomieszczenia, katastrofę budowlaną, przepięcie,
rozmrożenie, akt terroru
Wartości pieniężne
Zakres podstawowy: mienie od ognia i innych zdarzeń losowych
Zakres może być rozszerzony o: kradzież z włamaniem do pomieszczenia, rabunek w
pomieszczeniu oraz dewastacji dokonanej w wyniku tych zdarzeń, oraz rabunku w
transporcie.
Szyby i inne przedmioty szklane
Zakres ubezpieczenia obejmuje: szkody polegające na całkowitym lub częściowym stłuczeniu
(rozbiciu) przedmiotu ubezpieczenia
Dodatkowo zakres może obejmować: koszty zakupu i wykonania napisów na przedmiocie
ubezpieczenia, ewentualne koszty ustawienia rusztowań lub wynajęcia dźwigu



Mienie pracownicze
Zakres podstawowy: mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Zakres może być rozszerzony o: kradzież z włamaniem do pomieszczenia, rabunek w
pomieszczeniu, dewastację wewnątrz pomieszczenia



Mienie osób trzecich
Zakres podstawowy: mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Zakres może być rozszerzony o: kradzież z włamaniem do pomieszczenia, dewastację
wewnątrz pomieszczenia, katastrofę budowlaną, przepięcie oraz akt terroru









Sprzęt elektroniczny
Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk nie wyłączonych z odpowiedzialności TUZ TUW
Przedmiotem ubezpieczenia jest:

Sprzęt elektroniczny – stacjonarny

Dane i zewnętrzne nośniki danych – klauzula 02,

Sprzęt przenośny – klauzula 01
Możliwość rozszerzenia o
kamery i aparaty fotograficzne telefony komórkowe i smartfony
zakres terytorialny na kraje EU.
Ładunki w transporcie krajowym
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub
zniszczeniu mienia będące bezpośrednim następstwem działania: dymu i sadzy, huraganu,
lawiny, osuwania się ziemi, powodzi, pożaru, trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna, upadku
pojazdu powietrznego, wybuchu, wypadku środka transportu, zapadania się ziemi, kradzieży
mienia ze środka transportu lub rabunku w czasie transportu
Klauzule dodatkowe – możliwość rozszerzenia zakresu o:

automatyczne pokrycie - Klauzula dodatkowa nr 01

mienie składowane na wolnym powietrzu - Klauzula dodatkowa nr 02

drobne prace budowlano-remontowe Klauzula dodatkowa nr 03

Ubezpieczenie Apteki - utrata dokumentów i koszty utylizacji leków
Klauzula dodatkowa nr 04

ubezpieczenie urządzeń lub ich części na stałe zamontowanych na zewnątrz budynków
i budowli Klauzula dodatkowa nr 05
Suma Ubezpieczenia
Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający
Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczeniowej TUZ TUW
w okresie ubezpieczenia.
Suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu o wartość wypłaconego odszkodowania - zasada
wyczerpania sumy ubezpieczenia
W zależności od zakresu ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia powinny zostać dodatkowo
ustalone w ramach następujących systemów ubezpieczeń:
1)
na sumy stałe - suma ubezpieczenia określana jest w ubezpieczeniu budynków,
budowli, lokali, nakładów inwestycyjnych, maszyn, urządzeń i wyposażenia, sprzęt
elektroniczny stacjonarny i przenośny
2)
na pierwsze ryzyko - sumy ubezpieczenia określane są odrębnie dla każdego z ryzyk
rozszerzających zakres podstawowy ubezpieczenia oraz w ubezpieczeniu mienia
osób trzecich, wartości pieniężnych, szyb i innych przedmiotów szklanych, ładunków
w transporcie krajowym, danych i zewnętrznych nośników danych
3)
w ubezpieczeniu mienia pracowniczego podstawą ustalenia sumy ubezpieczenia dla
przedmiotu ubezpieczenia jest wartość odpowiadająca iloczynowi liczby pracowników
oraz zadeklarowanej wartości rzeczywistej mienia przypadającej na jednego
pracownika

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie nie obejmuje m.in.:



akt, dokumentów, rękopisów, danych na nośnikach wszelkiego rodzaju prototypów, wszelkich
modeli, wzorów i eksponatów muzealnych lub zabytkowych, antyków, dzieł sztuki;



przepisów obowiązkom związanym z dopuszczeniem ich do ruchu lądowego, wodnego lub
powietrznego;



drzew, krzewów, roślin, a także pozostałego mienia znajdującego się w szklarniach,
namiotach, inspektach, kioskach bez fundamentów oraz straganach;



mienia nie dopuszczonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bądź nielegalnie
wprowadzonego na polski obszar celny oraz mienia, którego zakup udokumentowany jest
dowodem uznanym za fałszywy;

Środki obrotowe – dodatkowo:



metali szlachetnych, platyny, złota, srebra oraz wyrobów z tych metali, kamieni szlachetnych
i półszlachetnych oraz pereł





pojazdów w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym



towarów przeterminowanych, a także wycofanych z obrotu, w tym również wycofanych w
wyniku reklamacji lub nie dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
bądź nielegalnie wprowadzonych na polski obszar celny oraz mienia, którego zakup
udokumentowany jest dowodem uznanym za fałszywy

zwierząt
żetonów, wszelkich kart elektronicznych, losów loteryjnych, biletów komunikacyjnych, znaków
skarbowych, akcyzy

Mienie osób trzecich - dodatkowo:



prototypów, wszelkich modeli, wzorów i eksponatów muzealnych lub zabytkowych, antyków,
dzieł sztuki, zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych oraz przedmiotów mających wartość
kolekcjonerską



wszelkich pojazdów samochodowych w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym
podlegających w myśl odpowiednich przepisów obowiązkom związanym z dopuszczeniem ich
do ruchu lądowego, wodnego lub powietrznego; niniejsze postanowienie nie dotyczy
pojazdów samochodowych przyjętych od osób trzecich w celu wykonania usług związanej z
konserwacją, naprawą pojazdu samochodowego lub innymi usługami wykonywanymi w
ramach prowadzonego przez Ubezpieczającego warsztatu samochodowego

Wartości pieniężnych



wartości pieniężnych znajdujących się w szklarniach, namiotach, inspektach, kioskach bez
fundamentów oraz straganach;



wartości pieniężnych przewożonych jako przesyłki kurierskie lub pocztowe, a także
przewożonych w związku z prowadzeniem handlu obwoźnego (przenośnego).

Szyby i przedmioty szklane:







szklanych i kamiennych wykładzin podłogowych;
szyb i przedmiotów szklanych znajdujących się w stanie uszkodzonym;
szyb we wszelkich pojazdach
szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych i wszelkiego rodzaju instalacji;
szkła ozdobnego, np.: witraży, szkła malowanego, chyba że za zgodą TUZ TUW umówiono
się inaczej

Sprzęt elektroniczny – m.in.:




bezzałogowych statkach powietrznych



sprzęcie elektronicznym zainstalowanym na stałe w pojazdach mechanicznych, na
koncertach muzycznych, w cyrkach, i w innych obiektach branży rozrywkowej

sprzęcie elektronicznym, którego wiek przekroczył 7 lat w dniu zawarcia umowy
ubezpieczenia

Ładunki w transporcie krajowym – m.in.:




ładunków przewożonych zarobkowo przez Ubezpieczającego (przewoźnik)




żywych zwierząt

mienia przewożonego
przeprowadzkami

w

ramach
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usług

transportu

związanego

z

pojazdów w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
TUZ TUW nie odpowiada m.in. za szkody:
!
wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczającego lub osobę, z którą Ubezpieczający pozostaje
we wspólnym gospodarstwie domowym; w razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie się nie
należy, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom
słuszności
!
powstałe wskutek powodzi lub osuwania się ziemi na terenach między wałem
przeciwpowodziowym a linią brzegu lub w strefie pasa technicznego w rozumieniu art. 36
ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
!
polegające na systematycznym zawilgacaniu przedmiotu ubezpieczenia z powodu
nieszczelności urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, technologicznych lub centralnego
ogrzewania, a także ciągłego i samoistnego przenikania wód gruntowych, zagrzybienia lub
przemarzania ścian
!
spowodowane przez grad, zalanie lub śnieg, jeżeli do powstania szkody przyczynił się zły stan
dachu bądź niezabezpieczone lub nieprawidłowo zabezpieczone otwory dachowe albo inne
elementy składowe budynku, budowli lub lokalu; wyłączenie to nie dotyczy sytuacji, w której
do obowiązków Ubezpieczającego nie należy dbanie o stan techniczny obiektu oraz jeśli do
dnia powstania szkody Ubezpieczający nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym
zakresie lub o nich wiedział i posiada pisemne dowody występowania z żądaniem ich
usunięcia do osoby odpowiedzialnej za utrzymanie tego obiektu w należytym stanie
technicznym
!
spowodowane powodzią lub zalaniem, w przypadku przechowywania mienia niżej niż 10 cm
nad podłogą znajdującą się poniżej poziomu gruntu, chyba że zalanie mienia nastąpiło
bezpośrednio z góry
!
w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem, jeżeli nie spełniono wymogów
zabezpieczenia mienia na drodze wejścia sprawców włamania określonych w OWU
Dodatkowo w ubezpieczeniu ładunków w transporcie krajowym:
!
powstałe w czasie transportu wskutek: zalania, mrozu, upału, śniegu lub gradu, chyba że
szkoda jest bezpośrednim następstwem wypadku jakiemu uległ środek transportu
!
powstałe w czasie transportu w wyniku niewłaściwego załadowania lub niedostatecznego
opakowania bądź użycia środka transportu nieprzystosowanego do przewozu tego rodzaju
mienia

BPC.205.002

Ograniczenie odpowiedzialności TUZ TUW -m.in.:
!
Zasada proporcji
Jeżeli sumę ubezpieczenia mienia dotkniętego szkodą ustalano na podstawie systemu sum
stałych lub systemu sum zmiennych, a w dniu szkody stwierdzono niedoubezpieczenie
mienia, to przy ustalaniu wysokości odszkodowania stosuje się zasadę proporcji. Zasady
proporcji nie stosuje się, gdy wysokość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia lub
gdy niedoubezpieczenie nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia
zasada proporcji – zasada skutkująca ustaleniem wysokości odszkodowania w takiej
proporcji, w jakiej przyjęta w umowie suma ubezpieczenia mienia dotkniętego szkodą
pozostaje do faktycznej jego wartości, na podstawie której Ubezpieczający ustalił sumę
ubezpieczenia (definicja ma zastosowanie w przypadku ewentualnego stwierdzenia
niedoubezpieczenia w systemie ubezpieczenia na sumy stałe lub sumy zmienne)
Zasady proporcji nie stosuje się w stosunku do Ubezpieczonego będącego konsumentem w
rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

!
!

!

odpowiedzialność TUW TUZ za jedną szkodę w gotówce przechowywanej w kasie fiskalnej
ograniczona jest do 1000 zł
w ubezpieczeniu mienie składowane na wolnym powietrzu - dla szkód w pojazdach
samochodowych w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym, powstałych w wyniku
działania w miejscu ubezpieczenia gradu, ograniczenie limit sumy ubezpieczenia na jedno i
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w wysokości 20% sumy ubezpieczenia ustalonej dla ww.
ryzyka
W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego przenośnego oraz danych i zewnętrznych
nośnikach danych: udział własny dla szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem lub
rabunku przedmiotu ubezpieczenia lub upadku w wysokości 10% szkody, nie mniej jednak niż
franszyza redukcyjna ustalona w umowie ubezpieczenia

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczania (polisie), z zastrzeżeniem:
Wartości pieniężne – terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczania (polisie), a w przypadku wartości pieniężnych znajdujących się w trakcie transportu (przenoszenie
lub przewożenie) - również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Ładunki w transporcie krajowym - na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Mienie pracownicze: na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczania (polisie), a także w każdym miejscu pracy zarobkowej wykonywanej na polecenie Ubezpieczającego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Sprzęt elektroniczny przenośny – terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że rozszerzono zakres o kraje Unii Europejskiej.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Obowiązki Ubezpieczającego
Obowiązki na początku umowy

opłacenia składki lub raty składki ubezpieczeniowej, jeżeli w umowie ubezpieczenia wskazano późniejszy termin płatności składki lub jej pierwszej raty, niż początek ochrony ubezpieczeniowej
Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego (jeżeli wiedział o zawarciu umowy ubezpieczenia na jego rzecz)
Obowiązki w czasie trwania umowy

zgłaszania zmian okoliczności, o których Ubezpieczający informował TUZ TUW przed zawarciem umowy ubezpieczenia, niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości

zgłaszania zmiany adresu lub siedziby

opłacenia składki lub raty składki ubezpieczeniowej, jeżeli termin jej zapłaty przypadał w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej

prowadzenia ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także do należytego przechowywania i chronienia tej dokumentacji przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub zaginięciem, w sposób
umożliwiający – w przypadku powstania szkody – bezsporne ustalenie jej wysokości

umożliwienia przedstawicielowi TUZ TUW podjęcia czynności niezbędnych do oceny ryzyka, w tym udzielenia pomocy przy lustracji miejsca ubezpieczenia zarówno przed zawarciem, jak i w trakcie trwania
umowy ubezpieczenia oraz po zakończeniu okresu ubezpieczenia, jeżeli czynności te są niezbędne do prawidłowej likwidacji szkody

Ubezpieczający rozliczający się na podstawie zryczałtowanego podatku od przychodu, dodatkowo obowiązany jest:

przy ubezpieczeniu środków obrotowych do:
a) przeprowadzania inwentaryzacji, zgodnie z przepisami w tym zakresie oraz przechowywania arkuszy inwentaryzacyjnych
b) przechowywania dowodów zakupu wystawionych na Ubezpieczającego
c) ewidencjonowania przychodów i przechowywania tych arkuszy ewidencyjnych, przy czym wymóg ten nie obowiązuje, jeżeli Ubezpieczający jest podatnikiem podatku VAT oraz prowadzi i
przechowuje stosowną ewidencję w tym zakresie

przy ubezpieczeniu maszyn, urządzeń i wyposażenia do:
a) przechowywania dowodów zakupu wystawionych na Ubezpieczającego
b) prowadzenia i przechowywania wykazu środków trwałych, o ile stanowią one przedmiot ubezpieczenia i zostały ubezpieczone według wartości księgowej brutto

w przypadku ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku: przestrzegania wymogów zabezpieczenia mienia określonych w OWU
Obowiązki w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem

użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, w tym niezwłocznego powiadomienia straży pożarnej lub policji jeżeli
okoliczności, w jakich doszło do powstania wypadku lub jego rodzaj wymagają obecności lub interwencji tych służb

powiadomić TUZ TUW niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia powstania szkody lub uzyskania informacji o powstaniu szkody, z podaniem w zgłoszeniu jej przyczyny, przedmiotu, zakresu,
szacunkowej wysokości oraz miejsca jej powstania - pod numer telefonu 22 327 60 60 lub na stronie internetowej www.tuz.pl

powiadomić o każdej szkodzie administratora zarządzającego obiektem, w celu spisania protokołu określającego okoliczności i rozmiar szkody - niezwłocznie, jednak nie później niż następnego dnia
roboczego,

pozostawić uszkodzone lub zniszczone mienie bez dokonywania w nim zmian do czasu przeprowadzenia oględzin przez przedstawiciela TUZ TUW, chyba że dokonanie zmian jest uzasadnione koniecznością
zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie lub zmniejszenia rozmiaru szkody albo TUZ TUW nie przeprowadziła oględzin w uzgodnionym terminie z Ubezpieczającym

zezwolić TUZ TUW na dokonywanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody i jej rozmiaru oraz udzielenia w tym celu pomocy i wiarygodnych wyjaśnień, a także okazania i
przekazania dowodów i dokumentów odpowiednich do stanu rzeczy

przygotować na własny koszt zestawienia poniesionych strat i przekazania go do TUZ TUW

zabezpieczyć możności dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę.

dostarczyć do TUZ TUW postanowienie o umorzeniu dochodzenia wszczętego w sprawie szkody bądź odpis prawomocnego orzeczenia sądowego w terminie umożliwiającym TUZ TUW zajęcie stanowiska
w sprawie ewentualnego dalszego postępowania

powiadomić TUZ TUW niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od uzyskaniu informacji o wszczęciu przeciwko Ubezpieczającemu postępowania karnego lub cywilnego w związku ze szkodą
Jeżeli zdarzenie w wyniku, którego powstała szkoda, objęta jest zakresem ubezpieczenia również na podstawie umowy zawartej z innym zakładem ubezpieczeń, Ubezpieczający obowiązany jest do natychmiastowego
pisemnego poinformowania tego zakładu ubezpieczeń o powstaniu szkody i uzyskania potwierdzenia odebrania tej wiadomości oraz do zawiadomienia TUZ TUW o przekazaniu takiej informacji (dostarczenie kopii
pisma).

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Tryb płatności składki
Składka może być rozłożona na raty
Za zapłatę składki lub raty składki nie uważa się zapłaty kwoty niższej od wynikającej z umowy ubezpieczenia
Terminy płatności:
Zapłaty składki lub jej pierwszej raty Ubezpieczający dokonuje w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia chyba, że umówiono się inaczej
Termin zapłaty składki lub w przypadku rozłożenia składki na raty pierwszej i kolejnych rat oraz ich wysokość określa się w dokumencie ubezpieczenia (polisie

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Początek i koniec okres ubezpieczenia określa się w dokumencie ubezpieczenia (polisie)
Odpowiedzialność TUZ TUW rozpoczyna się od dnia oznaczonego w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od następnego dnia po zawarciu umowy ubezpieczenia i zapłaceniu składki lub jej pierwszej
raty, z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w poniższym zdaniu
Jeżeli w polisie określono późniejszy termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty, odpowiedzialność TUZ TUW rozpoczyna się od dnia oznaczonego w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od
następnego dnia po zawarciu umowy ubezpieczenia
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:

z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia

z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia

z dniem wypowiedzenia umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od otrzymania od drugiej strony żądania zmiany wysokości składki na skutek ujawnienia okoliczności, która pociąga
za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa powstania szkody

z dniem wypowiedzenia przez TUZ TUW umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym lub z upływem okresu, za który przypadała niezapłacona składka lub jej pierwsza rata

z upływem 7 dni, licząc od daty otrzymania przez Ubezpieczającego wezwania do zapłacenia zaległej raty składki

z chwilą zbycia własności przedmiotu ubezpieczenia na nowego właściciela, chyba że prawa z umowy ubezpieczenia zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia za zgodą TUZ TUW

z dniem określonym w porozumieniu stron o rozwiązaniu umowy ubezpieczenia w celu zawarcia z TUZ TUW kolejnych umów ubezpieczenia na ten sam okres ubezpieczenia i na bazie tych samych ogólnych
warunków ubezpieczenia

z chwilą wyczerpania się sumy ubezpieczenia

z dniem zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak rozwiązać umowę?
Składając pisemne oświadczenie woli na adres siedziby TUZ TUW lub u agenta ubezpieczeniowego działającego w imieniu TUZ TUW
Rozwiązanie umowy ubezpieczenia na wniosek Ubezpieczającego może nastąpić w przypadkach:

wypowiedzenia umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od otrzymania od drugiej strony żądania zmiany wysokości składki na skutek ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą
istotną zmianę prawdopodobieństwa powstania szkody

porozumienia stron o rozwiązaniu umowy ubezpieczenia w celu zawarcia z TUZ TUW kolejnych umów ubezpieczenia na ten sam okres ubezpieczenia i na bazie tych samych ogólnych warunków ubezpieczenia

odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni (a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni) od dnia zawarcia umowy, jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres
dłuższy niż 6 miesięcy, a jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia TUZ TUW nie poinformował Ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od
dnia, w którym Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie
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