Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
Dokument zawierający informacje o umowie ubezpieczenia
Przedsiębiorstwo: TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Produkt: mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podawane są w innych dokumentach, w tym w ogólnych warunkach ubezpieczenia mienia od
kradzieży z włamaniem i rabunku zatwierdzonych Uchwałą Zarządu TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych nr U/50/2007 z dnia 21 marca 2007 r. wraz z późniejszymi
Aneksam (zwanych dalej „OWU”), w których znajdują się szczegółowe informacje o zasadach udzielania ochrony ubezpieczeniowej.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie
Jest to ubezpieczenie majątkowe obejmujące ochroną mienie przedsiębiorcy wykorzystywane w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą od szkód
materialnych powstałych wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji.
Grupy ubezpieczenia: 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 następujące grupy mienia:

maszyny, urządzenia, wyposażenie

środki obrotowe stanowiące własność Ubezpieczającego

wartości pieniężne stanowiące własność Ubezpieczającego

mienie pracownicze

mienie przyjęte do sprzedaży komisowej

mienie przyjęte w celu wykonania usługi
Ubezpieczenie obejmuje szkody w przedmiocie ubezpieczenia polegające na
usiłowaniu lub dokonaniu zaboru mienia w wyniku:

kradzieży z włamaniem do pomieszczenia

rabunku w pomieszczeniu,

dewastacji wewnątrz pomieszczenia
Na wniosek Ubezpieczającego odpowiedzialność ubezpieczeniowa może zostać
rozszerzona o szkody w wartościach pieniężnych powstałe w czasie transportu
(przenoszenia lub przewożenia) na skutek:

rabunku; zniszczenia lub uszkodzenia środka transportu wskutek wypadku,
pożaru, wybuchu lub uderzenia pioruna,

nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli osób sprawujących pieczę
nad ubezpieczonym mieniem zdarzeń powodujących śmierć, ciężkie
uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia tych osób, uniemożliwiając tym
samym należytą ochronę powierzonego mienia
Suma ubezpieczenia
Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający w oparciu o właściwy system
ubezpieczenia i ustalone wartości ubezpieczeniowe:

na pierwsze ryzyko – system, w którym suma ubezpieczenia ustalana jest
według wysokości prawdopodobnej maksymalnej szkody, która może
powstać wskutek jednego zdarzenia objętego umową ubezpieczenia
Ubezpieczeniem w ramach ww. systemu mogą być objęte: maszyny, urządzenia i
wyposażenie, środki obrotowe, wartości pieniężne, mienie pracownicze, mienie
przyjęte do sprzedaży komisowej, mienie przyjęte w celu wykonania usługi
W ubezpieczeniu na pierwsze ryzyko podstawą ustalenia sumy ubezpieczenia jest:

dla
maszyn,
urządzeń,
wyposażenia
–
wybrana
przez
Ubezpieczającego wartość: wartość odtworzeniowa (nowa), księgowa
brutto lub rzeczywista

dla środków obrotowych – cena zakupu lub kosztów wytworzenia

dla wartości pieniężnych: dla gotówki – wartość nominalna; dla akcji
na okaziciela nie dopuszczonych do publicznego obrotu – wartość
księgowa przypadająca na jedną akcję w dniu sporządzania bilansu
za okres rozrachunkowy poprzedzający dzień zawarcia umowy
ubezpieczenia; dla akcji i obligacji na okaziciela dopuszczonych do
publicznego obrotu – wartość rynkowa odpowiadająca cenie
sprzedaży netto, tj. bez prowizji i opłat związanych z obrotem tymi
papierami

dla mienia pracowniczego – wartość odpowiadająca iloczynowi liczby
pracowników oraz zadeklarowanej wartości rzeczywistej mienia
przypadającej na jednego pracownika

dla mienia przyjętego do sprzedaży komisowej – cena przyjęcia do
sprzedaży komisowej (bez prowizji komisowej), jednak nie większa niż
wartość rzeczywista

dla mienia przyjętego od osób trzecich w celu wykonania usługi –
wartość rzeczywista bez kosztu usługi


na sumy stałe - system, w którym suma ubezpieczenia ustalana jest według
najwyższej przewidywanej dziennej jej wartości w okresie ubezpieczenia

Ubezpieczeniem w ramach ww. systemu mogą być objęte: maszyny, urządzenia
i wyposażenie oraz środki obrotowe
W ubezpieczeniu na sumy stałe podstawą ustalenia sumy ubezpieczenia jest:

dla maszyn, urządzeń, wyposażenia - przewidywana najwyższa ich wartość
w okresie ubezpieczenia, ustalona na podstawie wybranej przez
Ubezpieczającego wartości: wartości odtworzeniowej (nowej), księgowej
brutto lub rzeczywistej

dla środków obrotowych - przewidywana najwyższa ich dzienna wartość
w okresie ubezpieczenia, ustalona według cen zakupu lub kosztów
wytworzenia
Suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu o wartość wypłaconego odszkodowania
– zasada wyczerpania sumy ubezpieczenia

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie nie obejmuje ochroną m.in.:
 programów komputerowych, a także nośników danych, chyba że stanowią one
element składowy ubezpieczonych maszyn (urządzeń) lub środki obrotowe
bądź mienie przyjęte do sprzedaży komisowej



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



towarów przeterminowanych, a także wycofanych z obrotu, w tym również
wycofanych w wyniku reklamacji



akt, dokumentów, rękopisów, danych na nośnikach wszelkiego rodzaju,
prototypów, wszelkich modeli, wzorów i eksponatów muzealnych lub
zabytkowych, antyków, dzieł sztuki, zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych
oraz przedmiotów mających wartość kolekcjonerską



wszelkich pojazdów mechanicznych podlegających w myśl odpowiednich
przepisów obowiązkom związanym z dopuszczeniem ich do ruchu lądowego,
wodnego lub powietrznego




zwierząt
mienia znajdującego się w szklarniach, namiotach, inspektach, kioskach bez
fundamentów oraz na straganach metali szlachetnych, platyny, złota, srebra
oraz wyrobów z tych metali, kamieni szlachetnych i półszlachetnych oraz pereł,
a także żetonów, wszelkich kart elektronicznych, losów loteryjnych, biletów
komunikacyjnych, znaków skarbowych akcyzy oraz czeków i innych papierów
wartościowych zastępujących w obrocie gotówkę (nie dotyczy akcji oraz
obligacji)

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
!
związane z aktem terroru
!
powstałe w związku z działaniami wojennymi, stanem wyjątkowym, stanem
wojennym, zamieszkami społecznymi, strajkami, lokautami, sabotażem,
działaniem energii jądrowej lub skażeniem radioaktywnym
!
jeżeli nie dochowano wymogów zabezpieczenia mienia na drodze wejścia
sprawców włamania, o których mowa w OWU, jak również dotyczących
zabezpieczeń pomieszczenia znajdujących się na drodze wyjścia sprawców z
tego pomieszczenia oraz pozostałych wymogów zabezpieczenia, o których
mowa w OWU
!
polegające na zaborze mienia z gablot reklamowych lub innych schowków
znajdujących się na zewnątrz pomieszczenia
!
powstałe wskutek kradzieży z włamaniem dokonanej bez wejścia sprawcy do
pomieszczenia, chyba że przedmiotem szkody są środki obrotowe
!
w części przekraczającej 5% sumy ubezpieczenia środków obrotowych –
jednak w każdym przypadku powyżej 500 zł, jeżeli szkoda w środkach
obrotowych powstała wskutek kradzieży z włamaniem dokonanej bez wejścia
sprawcy do pomieszczenia
!
w wartościach pieniężnych, powstałe w czasie prowadzonej akcji ratowniczej
!
w mieniu pracowniczym w sytuacjach określonych przepisami o świadczeniach
z tytułu wypadku przy pracy
!
polegające na braku wagi lub objętości w granicach obowiązujących norm
ubytku naturalnego bądź naturalnego zużycia lub jego naturalnych właściwości
!
powstałe
w
mieniu
zatrzymanym,
skonfiskowanym,
zajętym lub
zarekwirowanym przez odpowiednie władze lub organy państwa
!
w mieniu przeznaczonym do kasacji albo sprzedaży na złom lub w celu
uzyskania innych surowców wtórnych bądź w mieniu znajdującym się w
budynkach, budowlach lub lokalach przeznaczonych do rozbiórki
!
powstałe w przedmiotach, których zakup jest potwierdzony dowodami zakupu
wystawionymi przez nieistniejące w chwili ich wystawienia podmioty
gospodarcze
!
powstałe po upływie 30 dni od chwili zamknięcia lokalu, w którym znajduje się
ubezpieczone mienie i nie użytkowania tego lokalu, chyba że TUZ TUW zostało
o tym fakcie powiadomione na piśmie i pisemnie potwierdziło ochronę
ubezpieczeniową
!
powstałe wskutek ognia, wybuchu bądź zalania z urządzeń wodnokanalizacyjnych, nawet jeśli takie następstwa będą związane z włamaniem lub
rabunkiem

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?



na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w miejscu ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia
mienie pracownicze, także w każdym miejscu pracy zarobkowej wykonywanej na polecenie Ubezpieczającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
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Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Obowiązki Ubezpieczającego
Obowiązki na początku umowy

opłacenia składki lub raty składki ubezpieczeniowej
Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego (jeżeli wiedział o zawarciu umowy ubezpieczenia na jego rzecz)
Obowiązki w czasie trwania umowy

przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów mających na celu zapobieganie powstaniu szkody, w szczególności wymogów zabezpieczenia mienia, o których
mowa w OWU, w tym m.in:
Wymogi zabezpieczenia mienia w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem

drzwi zewnętrzne do pomieszczenia będą zamykane na co najmniej dwa zamki wielozastawkowe (wielozapadkowe) lub na dwie kłódki wielozastawkowe
(wielozapadkowe) zawieszone na oddzielnych skoblach; dopuszcza się zabezpieczenie pomieszczenia drzwiami wyposażonymi w jeden zamek o podwyższonej
odporności na włamanie, który posiada stosowny atest wydany zgodnie z obowiązującymi normami przez uprawnioną instytucję

drzwi zewnętrzne oszklone nie mogą być zaopatrzone w zamki lub zasuwy, które można otworzyć bez użycia klucza przez otwór wybity w szybie

drzwi dwuskrzydłowe będą posiadać wewnętrzne rygle (górny i dolny) unieruchamiające jedno ze skrzydeł

okna, oszklone drzwi i inne zewnętrzne otwory w pomieszczeniach znajdujących się w piwnicach, suterenach lub na parterze, a także w pomieszczeniach
znajdujących się na wyższych kondygnacjach, do których jest dostęp z przybudówek, balkonów, tarasów, dachów lub drabinek pożarowych, jak również otwory na
strychach i w piwnicach, z których jest przejście do dalszych pomieszczeń, będą ponadto na całej powierzchni zabezpieczone przeciwwłamaniową osłoną
mechaniczną tj. kraty stałe lub ruchome, rolety i okiennice. wymóg stosowania przeciwwłamaniowych osłon mechanicznych nie obowiązuje, jeżeli: okna, oszklone
drzwi i inne zewnętrzne otwory w pomieszczeniach zabezpieczone szybami kuloodpornymi lub szybami wielowarstwowymi (wzmocnionymi) – klasy co najmniej P3,
posiadającymi stosowne i udokumentowane certyfikaty lub ustanowiono stały dozór strażników w miejscu ubezpieczenia, lub pomi eszczenie z ubezpieczonym
mieniem wyposażone zostało w sprawny, konserwowany i posiadający stosowny certyfikat elektroniczny system alarmujący o włamaniu w miejscu ubezpieczenia lub
innym określonym miejscu.

Wartości pieniężne powinny być przechowywane w pomieszczeniu zabezpieczonym w sposób określony powyżej, a ponadto ich przechowywanie powinno odbywać
się w zamkniętym i przeznaczonym do tego celu schowku (urządzeniu), posiadającym – w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia, odpowiednią klasę
odporności na włamanie

Schowki (urządzenia) posiadające klasę odporności na włamanie od I do IV włącznie, muszą być trwale przymocowane do podłoża lub ściany pomieszczenia, w
którym się znajdują, w sposób uniemożliwiający ich oderwanie bez użycia siły i narzędzi





zgłaszania zaistniałych w trakcie trwania umowy zmian okoliczności, o których Ubezpieczający informował TUZ TUW przed zawarciem umowy ubezpieczenia, niezwłocznie
po otrzymaniu o nich wiadomości,
przestrzegania zaleceń wydanych przez TUZ TUW oraz usunięcia w wyznaczonym terminie szczególnego zagrożenia, do którego usunięcia pisemnie zobowiązało go TUZ
TUW (zalecenia),
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, z zastrzeżeniem dodatkowych obowiązków
określonych w OWU dla podmiotów rozliczających się na podstawie zryczałtowanego podatku od przychodu,
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

Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia










natychmiastowe powiadomienie Policji i innych służb, jeżeli okoliczności lub rodzaj szkody wymagają obecności tych jednostek w miejscu jej powstania
podjęcie wszelkich działań zmierzających do ograniczenia jej rozmiarów oraz zabezpieczenia przed szkodą mienia bezpośrednio zagrożonego
niezwłoczne zawiadomienie na piśmie właściwej jednostki terenowej TUZ TUW o powstaniu szkody, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu jej powstania lub
uzyskania o niej informacji, z podaniem w zgłoszeniu jej przyczyny, przedmiotu, zakresu, szacunkowej wysokości oraz miejsca jej powstania
niezmienianie stanu faktycznego w miejscu szkody, w tym zachowanie uszkodzonego mienia i udostępnienia go przedstawicielowi TUZ TUW w celu przeprowadzenia
oględzin, chyba że podjęto niezbędne działania mające na celu zabezpieczenie mienia pozostałego po szkodzie lub zmniejszenie rozmiaru szkody; postanowienie to nie
obowiązuje, jeżeli TUZ TUW nie podjęło czynności związanych z likwidacją szkody w ciągu 3 dni roboczych od daty jej pisemnego zgłoszenia do TUZ TUW
zezwolenie 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
przygotowanie na własny koszt zestawienia poniesionych strat i przekazania go TUZ TUW
podanie TUZ TUW wszelkich znanych informacji dotyczących osób trzecich, jeżeli za powstanie szkody odpowiedzialne są te osoby
niezwłoczne powiadomienie, po uzyskaniu o tym wiadomości, TUZ TUW jeżeli przeciwko sprawcy szkody wszczęte zostało postępowanie karne, cywilne lub dyscyplinarne
dostarczenie do TUZ TUW postanowienie o umorzeniu dochodzenia wszczętego w sprawie zgłoszonej szkody bądź odpis prawomocnego orzeczenia sądowego w terminie
umożliwiającym TUZ TUW zajęcie stanowiska w sprawie ewentualnego dalszego postępowania

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Tryb płatności składki
Sposób opłacenia składki wskazany jest w umowie ubezpieczenia
Składka płatna jest jednorazowo lub w ratach, stosownie do postanowień umowy ubezpieczenia
Za zapłatę składki lub raty składki nie uważa się zapłaty kwoty niższej od wskazanej w umowie ubezpieczenia
Terminy płatności:
Termin płatności składki lub rat składki oraz ich wysokość określa się w umowie ubezpieczenia
Zapłata składki lub jej pierwszej raty Ubezpieczający dokonuje w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, chyba że w umowie ubezpieczenia ustalono inaczej

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Początek i koniec okres ubezpieczenia określa się w dokumencie ubezpieczenia (polisie)
Odpowiedzialność TUZ TUW trwa przez okres wskazany w umowie i kończy się z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia
Ochrona ubezpieczeniowa rozwiązuje się:

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 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 sum ubezpieczenia

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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