
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach, 
w szczególności w Warunkach ubezpieczenia dzieł sztuki stanowiących własność prywatną (indeks UK040/21/02/09), 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 obiek-

tów kolekcjonerskich oraz antyków na skutek zdarzenia loso-
wego o charakterze nagłym i niespodziewanym i niezależnym 
od woli ubezpieczonych, z wyjątkiem zdarzeń wyłączonych 
w warunkach ubezpieczenia i polisie (ubezpieczenie na zasa-
dzie wszystkich ryzyk).

Sumę ubezpieczenia deklaruje Ubezpieczający oddzielnie dla po-
szczególnych przedmiotów zgłoszonych do ubezpieczenia. W przy-
padku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną Ubezpieczający 
ma obowiązek jej udokumentowania.

 ✘ Kradzieży ubezpieczonych przedmiotów z  pojazdów me-
chanicznych pozostawionych bez nadzoru, o ile nie zostały 
zapewnione wszystkie zabezpieczenia zgodnie z warunkami 
ubezpieczenia.

 ✘ Fizycznego uszkodzenia, utraty lub zniszczenia ubezpieczo-
nych przedmiotów, w transporcie koleją, statkiem lub reali-
zowanym pocztą bądź przez prywatną firmę kurierską. 

 ✘ Fizycznego uszkodzenia, utraty lub zniszczenia dzieł sztuki 
podczas transportu, jeśli Ubezpieczający nie będzie stoso-
wał się do wymogów dotyczących zabezpieczeń, wskaza-
nych w załączniku do warunków ubezpieczenia. 

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?
UNIQA nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na 
skutek:
 ! wojny lub działań wojennych, stanu wojennego, stanu wy-

jątkowego, działania wrogiego mieniu i porządkowi publicz-
nemu a  także konfiskat, nacjonalizacji, przetrzymania lub 
zarekwirowania przez władzę publiczną;

 ! działania energii jądrowej, promieniowania jądrowego lub 
skażenia radioaktywnego; 

 ! winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, 
osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie do-
mowym lub jego reprezentantów;

 ! powodzi, w tym spowodowanej sztormem, trzęsienia ziemi, 
szkód górniczych, osunięcia ziemi, cofki, wód gruntowych, 
lawiny, śniegu, erupcji wulkanicznej, wody kanalizacyjnej 
i ścieków, gwałtownych zmian pogody;

 ! stopniowego działania niskich i  wysokich temperatur, wa-
hań temperatury i ciśnienia, wilgotności, dymu, sadzy, ku-
rzu, światła i promieni słonecznych, a także procesów roz-
kładu wewnętrznego;

 ! zużycia, ścierania się, degradacji i  zniszczenia wynikające-
go z używania ubezpieczonych przedmiotów zgodnie z ich 
przeznaczeniem; 

 ! obróbki, czyszczenia, naprawy i restaurowania;
 ! pasożytów i  szkodników wszelkiego rodzaju, a  także prze-

gryzienia, przeżucia, zadrapania, rozdarcia lub zanieczysz-
czenia przez zwierzęta domowe; 

 ! postępującego starzenia się. 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 ✔ Ochrona ubezpieczeniowa istnieje jedynie w obrębie miejsca/miejsc ubezpieczenia wskazanych w polisie. Ochrona ubezpieczeniowa obej-

muje również transport na terenie całego świata, o  ile Ubezpieczający będzie stosował się do wskazanych 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. 
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cd. Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
 — 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.
 — 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.

 — Po zawarciu umowy ubezpieczenia, bez zgody UNIQA Ubezpieczający nie zwiększy ryzyka ani też nie wyrazi zgody na zwiększenie ryzyka 
przez osoby trzecie. Zwiększenie ryzyka ma miejsce w przypadku, gdy stan faktyczny zostanie zmieniony w taki sposób, że w opinii UNIQA 
zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem lub zwiększa zakres szkody lub kradzieży. 

 — Jeżeli Ubezpieczający dokona lub zgodzi się na dokonanie zmian powodujących istotne zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia 
wypadku ubezpieczeniowego, obowiązany jest niezwłocznie do pisemnego poinformowania UNIQA o tych zmianach. W przypadku zwięk-
szenia ryzyka niezależnie od woli Ubezpieczającego, Ubezpieczający ma obowiązek powiadomienia UNIQA niezwłocznie po powzięciu 
wiedzy o zwiększeniu ryzyka.

 — Ubezpieczający zobowiązuje się do:
 ■ przestrzegania wszelkich prawnych, urzędowych lub uzgodnionych przepisów bezpieczeństwa, w szczególności wymaganych ze stro-

ny UNIQA minimalnych zabezpieczeń określonych w OWU; 
 ■ ogrzewania lokalu mieszkalnego, w którym znajdują się ubezpieczone przedmioty, w przypadku zagrożenia mrozem oraz odpowiednio 

częstego kontrolowania lub odcięcia wszystkich instalacji i urządzeń wodociągowych, opróżnienia ich i utrzymywania w stanie opróż-
nionym;

 ■ zamknięcia wszystkich zamków i uruchomienia wszelkich zabezpieczeń oraz włączenia systemu antywłamaniowego w okresie, w któ-
rym nikt nie przebywa w ubezpieczonych pomieszczeniach;

 ■ utrzymywania w stanie sprawnym wszystkich zamków i  zabezpieczeń oraz systemu antywłamaniowego; zakłócenia, wady i usterki 
muszą być niezwłocznie usuwane;

 ■ corocznej konserwacji systemu alarmowego przez autoryzowaną firmę instalacyjną; w przypadku ubezpieczonych lokalizacji położo-
nych za granicą wymagane systemy antywłamaniowe muszą być konserwowane corocznie przez firmę instalacyjną posiadającą upraw-
nienia w danym kraju.

 — 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 użycia wszelkich dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotów ubezpieczenia oraz zapobieżenia i zmniej-
szenia jej rozmiaru; Ubezpieczający zobowiązuje się również w miarę możliwości do przyjmowania i stosowania instrukcji dotyczących 
zapobiegania i zmniejszenia szkody od UNIQA;

 ■ zabezpieczenia z zachowaniem należytej staranności części rzeczy, które uległy zniszczeniu, i udostępnienia ich do oględzin przedsta-
wicielom UNIQA;

 ■ bezzwłocznego powiadomienia policji lub prokuratury, w szczególności w odniesieniu do szkód powstałych w wyniku kradzieży, wan-
dalizmu lub rabunku, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że szkoda jest wynikiem przestępstwa;

 ■ niezwłocznego dostarczenia UNIQA i właściwej jednostce policji spisu rzeczy zaginionych;
 ■ po powiadomieniu UNIQA o zaistniałym zdarzeniu losowym objętym ochroną – niezmieniania stanu faktycznego bez zgody UNIQA, 

chyba że zmiany były niezbędne do zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie, do zmniejszenia szkody lub były w danych okolicz-
nościach konieczne; UNIQA nie może powoływać się na ten zakaz, jeśli nie rozpocznie czynności likwidacyjnych w ciągu 7 dni od daty 
otrzymania zawiadomienia;

 ■ umożliwienia UNIQA dokonania czynności niezbędnych w celu ustalenia okoliczności powstania szkody i przeprowadzenia postępowa-
nia likwidacyjnego oraz dostarczenia wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów, o które UNIQA wystąpiła na piśmie.

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?
O ile nie umówiono się inaczej, umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres roku.
Okres ochrony rozpoczyna się w dniu wskazanym w polisie lub innym dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.
Umowa ubezpieczenia kończy się z chwilą jej rozwiązania.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się z upływem okresu ubezpieczenia lub z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia.
Jeżeli nie umówiono się inaczej, w razie przejścia prawa własności przedmiotów ubezpieczenia na inna osobę kończy się odpowiedzialność 
UNIQA za zbyte mienie.
Odpowiedzialność UNIQA za przedmioty ubezpieczone wygasa, jeżeli przeprowadzono jego naprawę tymczasową bez zgody UNIQA.

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.


