
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach, 
w szczególności w Warunkach ubezpieczenia wystaw dzieł sztuki (indeks UK040A/21/02/09), zatwierdzonych uchwałą Zarządu z 9 lutego 2021 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie majątkowe w następujących działach i grupach ryzyk według załącznika do Ustawy z 11 września 2015 r. o  działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej: Grupa 8 – Ubezpieczenia od szkód spowodowanych żywiołami, Grupa 9 – Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
 ✔ Fizyczne uszkodzenie, utrata lub zniszczenie Dzieł sztuki 

i obiektów kolekcjonerskich na skutek zdarzenia o charakterze 
nagłym i niespodziewanym i niezależnym od woli ubezpieczo-
nych podmiotów powstałe w okresie ubezpieczenia, w miej-
scu ubezpieczenia oraz podczas ubezpieczonych transportów. 

Sumę ubezpieczenia deklaruje Ubezpieczający oddzielnie dla 
poszczególnych przedmiotów zgłoszonych do ubezpieczenia. 
W  przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną Ubezpie-
czający ma obowiązek jej udokumentowania.

 ✘ Kradzieży i  sprzeniewierzenia dokonanego przez siły po-
mocnicze zatrudnione na okres trwania wystawy, imprez 
sprzedażowych, targów, aukcji itd.

 ✘ Zajęcia, odebrania lub innych interwencji organów władzy 
placówek państwowych i ponadpaństwowych.

 ✘ Niedoborów stwierdzonych podczas inwentaryzacji, innych 
kontroli magazynowych lub zapytań o wypożyczenie.

 ✘ Uszkodzenia, utraty lub zniszczenia wskutek działania wiru-
sów komputerowych, błędów programu i oprogramowania 
(w odniesieniu do dzieł sztuki w formie elektronicznej).

 ✘ Uszkodzenia, utraty lub zniszczenia powstałych wskutek ob-
róbki, czyszczenia, naprawy i restaurowania.

 ✘ Szkód polegających na uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu 
przez zwierzęta.

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?
UNIQA nie ponosi odpowiedzialności za: 
 ! szkody istniejące już w chwili rozpoczęcia ubezpieczenia;
 ! szkody powstałe w  wyniku powiększenia istniejących już 

wcześniej szkód;
 ! szkody powstałe na skutek montażu lub demontażu ubez-

pieczonego obiektu;
 ! szkody wynikające z zepsucia wewnętrznego lub szczegól-

nej właściwości ubezpieczonych przedmiotów;
 ! szkody powstałe na skutek wojny, wojny domowej lub wy-

darzeń o charakterze wojennym oraz energii jądrowej;
 ! szkody powstałe na skutek strajku, lokautu, zamieszek pra-

cowniczych, aktów przemocy terrorystycznej lub politycz-
nej, rozruchów i innych zamieszek wewnętrznych;

 ! szkody powstałe na skutek zużycia, deterioracji i uszkodze-
nia wskutek zgodnego z  przeznaczeniem użycia ubezpie-
czonych przedmiotów;

 ! szkody powstałe na skutek braku opakowania lub opako-
wania nieodpowiadającego wymaganiom, lub wadliwego 
zabezpieczenia ładunku;

 ! szkody powstałe na skutek stopniowego oddziaływania mro-
zu, gorąca, wahań temperatury i ciśnienia powietrza, wilgot-
ności powietrza, dymu, sadzy, pyłu, światła i promieni.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 ✔ Ochrona ubezpieczeniowa istnieje jedynie w obrębie miejsca ubezpieczenia wskazanego w polisie. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 

również, po wcześniejszym zgłoszeniu UNIQA, transporty ubezpieczonych przedmiotów, o ile Ubezpieczający będzie stosował się do wska-
zanych mu wymogów dotyczących zabezpieczeń.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
 — Ubezpieczający zobowiązany jest przy zawieraniu umowy ubezpieczenia do podania wszystkich znanych sobie okoliczności, o które był 

zapytywany w formularzu oferty albo w innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia. 
 — Ubezpieczający jest zobowiązany do informowania UNIQA o zmianach dotyczących powyższych okoliczności niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 7 dni po dowiedzeniu się o nich.

Ubezpieczenie wystaw dzieł sztuki
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo:  
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,  
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Produkt:  
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cd. Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
 — Powyższe obowiązki obciążają również Ubezpieczonego, chyba że nie wiedział o zawarciu umowy ubezpieczenia na jego rachunek. 
 — W przypadku umowy ubezpieczenia zawieranej na cudzy rachunek, o ile Ubezpieczony zgadza się na finansowanie kosztu składki, Ubez-

pieczający przekazuje osobom zainteresowanym, przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia, na piśmie lub – jeżeli osoba zaintereso-
wana wyrazi na to zgodę – na innym trwałym nośniku warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami.

 — Ubezpieczający zobowiązuje się do:
 ■ przestrzegania wszelkich prawnych, urzędowych lub szczególnie uzgodnionych przepisów bezpieczeństwa; 
 ■ ogrzewania pomieszczeń w przypadku zagrożenia mrozem oraz odpowiednio częstego kontrolowania lub odcinania wszystkich instalacji  

i urządzeń wodociągowych, opróżniania ich i utrzymywania w stanie opróżnionym;
 ■ dopóki nikt nie przebywa w pomieszczeniach wystawowych, utrzymywania drzwi, okien i wszelkich innych otworów w pomieszczeniach  

wystawowych prawidłowo zamkniętych oraz utrzymywania zabezpieczeń istniejących w chwili zawierania umowy ubezpieczenia oraz 
dodatkowo uzgodnionych zabezpieczeń – w szczególności instalacji antywłamaniowych i alarmu na wypadek dymu – w pełni gotowo-
ści do eksploatacji i zlecania ich konserwacji w przewidzianych na to regularnych odstępach oraz ich uruchamiania.

 — Ubezpieczający jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia UNIQA wszystkich transportów, składowań lub wystaw wchodzących w za-
kres bieżącego ubezpieczenia wraz z  podaniem wartości ubezpieczeniowych. Przy tym ma obowiązek określenia przedmiotu, rodzaju 
opakowania, środka transportu, drogi transportu, ewentualnych składowań i nazwy spedytora/przewoźnika oraz wskazania wszystkich 
okoliczności, o które UNIQA wyraźnie zapyta.

 — W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem Ubezpieczający zobowiązuje się do:
 ■ powiadomienia UNIQA niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powzięcia wiadomości o wystąpieniu zdarzenia 

losowego, oraz do przyjmowania od UNIQA i stosowania się do instrukcji dotyczących zapobiegania i zmniejszenia rozmiaru szkody;
 ■ ratowania ubezpieczonych przedmiotów oraz do minimalizowania rozmiaru szkody, również poprzez dochodzenie roszczeń odszko-

dowawczych wobec stron trzecich (np. kolei, poczty, przewoźnika, linii lotniczej, zespołu zdjęciowego) w prawidłowej formie i we 
właściwych terminach lub zapewnienie ich dochodzenia w inny sposób oraz przestrzeganie wskazówek UNIQA;

 ■ podjęcia czynności mających na celu wyjaśnienie stanu faktycznego – Ubezpieczający ma obowiązek dostarczyć UNIQA wszystkie do-
kumenty dowodzące roszczenia odszkodowawczego co do zasady i wysokości, o które UNIQA wystąpiła na piśmie.

 — Ubezpieczający zobowiązuje się do współpracy z UNIQA w uzasadnionym zakresie podczas realizacji regresu.
 — Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że szkoda jest wynikiem przestępstwa. Ubezpieczający jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić 

policję lub prokuraturę, w szczególności w odniesieniu do szkód powstałych w wyniku kradzieży, wandalizmu lub rabunku.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka jest płatna jednorazowo lub ratalnie, przelewem na konto Ubezpieczyciela w terminie wskazanym w polisie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w chwili, gdy w miejscu nadania ubezpieczone przedmioty zostaną usunięte z miejsca, w którym 
były dotychczas przechowywane, w celu transportu, opakowania lub sporządzenia protokołu opisującego stan przedmiotów przed transpor-
tem lub wystawą.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się, gdy ubezpieczone obiekty dotrą do pierwotnego miejsca nadania lub innego miejsca przechowywania 
określonego przez Ubezpieczającego lub odbiorcę transportu.

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni, 
a gdy jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubez-
pieczenia.


