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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 zatwierdzonych Uchwałą Zarządu TUZ TUW z dnia 08 lipca 2019 r. obowiązujące od dnia  
22 lipca 2019 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. 
Grupy ubezpieczenia: 16  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 są dodatkowe i udokumentowane koszty 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które zostaną 
poniesione przez Ubezpieczającego w związku z zakłóceniem lub przerwą w 
prowadzeniu tej działalności, na skutek szkody w mieniu, za którą TUZ TUW 
przyjęło odpowiedzialność ubezpieczeniową i spowodowaną przez: 
 huragan, lawinę, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, śnieg, trzęsienie 

ziemi, uderzenia pioruna, upadek pojazdu powietrznego, wybuch lub 
zapadanie się ziemi 

 akt terroru lub katastrofę budowlaną, o ile zakres ubezpieczenia mienia 
obejmuje szkody powstałe w wyniku tych zdarzeń, a czyn ten nie był 
wymierzony przeciwko Ubezpieczającemu 

 
 

Za dodatkowe koszty uważa się: 
 koszty wynikające z konieczności czasowego użytkowania innych 

budynków, budowli lub lokali stanowiących własność innych 
podmiotów; 

 koszty wynajęcia środków transportu w celu przetransportowania 
mienia do nowej lokalizacji; 

 koszty wynajęcia i pracy specjalistycznego sprzętu do załadowania 
mienia w miejscu ubezpieczenia, przeładowania i wyładowania tego 
mienia w nowej lokalizacji; 

 koszty pracy w godzinach nadliczbowych pracowników zatrudnionych  
u Ubezpieczającego, w związku z pracami: przetransportowania mienia 
do nowej lokalizacji oraz załadowania mienia w miejscu ubezpieczenia, 
przeładowania i wyładowania tego mienia w nowej lokalizacji 

 koszty poinformowania klientów i podmiotów współpracujących  
o zmianach w prowadzonej działalności gospodarczej 

 
Warunkiem ponoszenia przez TUZ TUW odpowiedzialności ubezpieczeniowej 
za dodatkowe koszty, jest uzyskanie wcześniejszej akceptacji TUZ TUW 
wysokości tych kosztów, pod rygorem braku wypłaty odszkodowania 

 

 Suma Ubezpieczenia 
Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający w ramach systemu pierwszego 
ryzyka 
 

 

 

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 
Ubezpieczenie nie pokrywa kosztów: 

 związanych z zakupem mienia, w tym z transportem i innymi pracami z tym 
związanymi 

 nie związanych bezpośrednio z prowadzoną przez Ubezpieczającego 
działalnością gospodarczą (np. z tytułu operacji giełdowych, dokonanych 
inwestycji lub handlu nieruchomościami) 

  

 

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 
TUZ TUW  nie odpowiada m.in. za szkody jeżeli są one związane: 
! z brakiem środków finansowych na odtworzenie mienia dotkniętego szkodą w 

mieniu 
! z decyzją właściwych organów państwowych lub samorządowych, które 

uniemożliwiają lub opóźniają dalsze prowadzenie działalności gospodarczej 
! z innowacjami lub ulepszeniami wprowadzonymi w trakcie odtworzenia 

zniszczonego lub uszkodzonego mienia 
 

Ograniczenie odpowiedzialności TUZ TUW  - m.in.:  
TUZ TUW ponosi odpowiedzialność za dodatkowe i udokumentowane koszty 
poniesione w okresie odszkodowawczym trwającym do 6 miesięcy od dnia  
powstania zdarzenia powodującego szkodę w mieniu 

 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 
Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczania (polisie). 
 

 

 

 

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 

 
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 

Ubezpieczenie  dodatkowych kosztów działalności   

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 

Przedsiębiorstwo: TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych                            Produkt: Bezpieczny Przedsiębiorca PLUS 

 

Ubezpieczenie  następstw nieszczęśliwych wypadków 

Dokument zawierający informacje o umowie ubezpieczenia 

Przedsiębiorstwo: TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych  Produkt: Ubezpieczenie  domów jednorodzinnych i mieszkań 
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 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) 
Za zapłatę składki lub raty składki nie uważa się zapłaty kwoty niższej od wskazanej w umowie ubezpieczenia 

 

 

 

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: ul Bokserska 66, 02-690 Warszawa  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. 

 


