
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach, 
w szczególności w Warunkach ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich (indeks UK048/20/12/22), zatwierdzonych uchwałą Zarządu z 22 grudnia 
2020 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?
 ✔ Fizyczny uszczerbek, strata lub zniszczenie mienia zadeklaro-

wanego/zgłoszonego przez Ubezpieczającego w  kwestiona-
riuszu lub innym dokumencie stanowiącym zapytanie o ofertę 
i należącego do Ubezpieczającego bądź będącego w jego po-
siadaniu na podstawie stosownej umowy najmu, dzierżawy, 
użyczenia, leasingu itp., wskutek zdarzeń losowych, z wyjąt-
kiem zdarzeń wyraźnie wyłączonych w  warunkach ubezpie-
czenia i polisie (ubezpieczenie na zasadzie wszystkich ryzyk).

Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający oddzielnie dla po-
szczególnych przedmiotów ubezpieczenia deklarowanych do 
ubezpieczenia i winna ona odpowiadać wartości mienia ustalonej 
na dzień jego zgłoszenia do ubezpieczenia bez uwzględnienia po-
datku od towarów i usług. 

 ✘ Kosztów pośrednich związanych z wypadkiem, tj. utrata zy-
sku, kary umowne, kary administracyjne, utrata możliwości 
użytkowania.

 ✘ Gotówki i innych wartości pieniężnych, biżuterii, dzieł sztu-
ki, wzorów, modeli.

 ✘ Mienia w trakcie budowy, instalacji.
 ✘ Mienia w zakładach nieczynnych.
 ✘ Pojazdów dopuszczonych do ruchu drogowego.
 ✘ Mienia składowanego niezgodnie z zaleceniami producenta 

lub dostawcy, chyba że sposób składowania nie miał wpły-
wu na szkodę.

 ✘ Szkód w  mieniu znajdującym się poza miejscem ubezpie-
czenia wskazanym w polisie.

 ✘ Kradzieży zwykłej, niewyjaśnionego zaginięcia.
 ✘ Porysowania szyb.
 ✘ Pomalowania mienia, uszkodzenia mienia o charakterze es-

tetycznym.
 ✘ Niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu bu-

dowlanego lub jego części (katastrofa budowlana).
 ✘ Szkód w środkach transportu wewnętrznego wyrządzonych 

wskutek ich ruchu (szkody casco).
 ✘ Przepięć niezwiązanych z wyładowaniem atmosferycznym, 

szkód wewnętrznych (elektrycznych oraz mechanicznych).
 ✘ Szkód powstałych wskutek zużycia mienia.
 ✘ Kradzieży z włamaniem i rabunku (w odniesieniu do mienia 

ubezpieczonego od kradzieży z włamaniem i rabunku), jeśli 
Ubezpieczający nie zabezpieczył mienia zgodnie z wymoga-
mi określonymi w warunkach ubezpieczenia.

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?
UNIQA nie odpowiada za szkody będące następstwem:
 ! wojny lub działań wojennych, stanu wojennego, stanu wy-

jątkowego, działań wrogich dobru i porządkowi publiczne-
mu, aktów terroru, strajków, lokautu, konfiskaty, nacjonali-
zacji, przetrzymania lub zarekwirowania przez władzę;

 ! działania energii jądrowej, promieniowania jądrowego lub 
skażenia radioaktywnego;

 ! normalnego zużycia, postępującej deterioracji, rdzewienia, 
korozji, zmęczenia metalu, oksydacji, autooksydacji, powol-
nego i  systematycznego zawilgocenia, zmian temperatury 
lub wilgotności, działania powietrza czy światła lub natural-
nego ogrzewania lub osuszania;

 ! uszkodzenia mechanicznego, zatrzymania, nieprawidłowe-
go działania powstałego na skutek jakiejkolwiek przyczyny 
wewnętrznej, wadliwego zadziałania zabezpieczeń bądź 
sterowania lub błędu w  obsłudze sprzętu mechanicznego 
lub elektrycznego jakiegokolwiek rodzaju;

 ! sprzeniewierzenia, fałszerstwa, oszustwa;

Ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo:  
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,  
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Warunki ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich  
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cd. Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?
 ! kradzieży bez użycia lub bezpośredniego zagrożenia użycia 

siły przeciwko osobom lub rzeczom;
 ! silnego wiatru, powodzi, deszczu, śniegu, deszczu ze śnie-

giem, gradu, piasku, kurzu w  mieniu składowanym poza 
budynkami, tj. w namiotach, w kioskach bez fundamentów, 
pod wiatami lub całkowicie bez zadaszenia.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 ✔ Ochrona ubezpieczeniowa istnieje jedynie w obrębie miejsca ubezpieczenia oznaczonego w polisie, na terytorium Polski. 

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
 — Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości UNIQA wszystkie znane sobie okoliczności, o które UNIQA zapytywała we wniosku 

o zawarcie umowy ubezpieczenia albo przed zawarciem umowy w innych pismach. 
 — Ubezpieczający jest zobowiązany do informowania UNIQA o zmianach dotyczących powyższych okoliczności niezwłocznie po dowiedze-

niu się o nich.
 — Ubezpieczający obowiązany jest do terminowej zapłaty składki.
 — 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 zobowiązany jest powiadomić UNIQA o każdym wypadku ubezpieczeniowym niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni 
od daty powzięcia o nim wiadomości.

 — W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczający zobowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu 
ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiaru.

 — W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, który może spowodować roszczenia zgodnie z umową ubezpieczenia, Ubezpieczający zabez-
pieczy części przedmiotu ubezpieczenia, które uległy zniszczeniu, i udostępni je do oględzin przedstawicielom UNIQA.

 — Ubezpieczający, po powiadomieniu UNIQA o zaistniałej szkodzie, zobowiązany jest nie zmieniać stanu faktycznego spowodowanego zda-
rzeniem losowym bez zgody UNIQA, chyba że zmiany były niezbędne do zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie, do zmniejszenia 
szkody lub były w danych okolicznościach konieczne.

 — Ubezpieczający zobowiązany jest zabezpieczyć możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za 
szkodę.

 — Ubezpieczający zobowiązany jest umożliwić UNIQA dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody i prze-
prowadzenia postępowania likwidacyjnego.

 — Ubezpieczający jest zobowiązany bezzwłocznie powiadomić policję i prokuraturę, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że szkoda jest 
wynikiem przestępstwa.

 — Ubezpieczający zobowiązany jest do przestrzegania przepisów, w szczególności przepisów BHP i ppoż., o budowie i eksploatacji urządzeń 
technicznych oraz zaleceń producenta.

 — Ubezpieczający obowiązany jest umożliwić przedstawicielom UNIQA przeprowadzenie kontroli ryzyka w każdym rozsądnym czasie.
 — Ubezpieczający obowiązany jest zastosować się do zaleceń mających na celu usunięcie szczególnych zagrożeń dla ubezpieczonego mienia 

lub poprawy jakości stanu bezpieczeństwa, jakie UNIQA w porozumieniu z Ubezpieczającym wprowadziła do umowy ubezpieczenia.
 — Ubezpieczający jest zobowiązany do złożenia w ciągu 14 dni od dnia powstania wypadku ubezpieczeniowego rachunku strat oraz doku-

mentów uzasadniających roszczenie. 

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.
Jeżeli nie umówiono się inaczej, okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki lub jej pierwszej raty.
Okres trwania umowy ubezpieczenia i okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej kończy się z upływem okresu ubezpieczenia lub z chwilą 
rozwiązania umowy, z zastrzeżeniem że : 

 — ochrona ubezpieczeniowa ustaje w przypadku przejścia prawa własności ubezpieczonej nieruchomości na inną osobę i niepowiadomienia 
Ubezpieczyciela o tym fakcie przez Ubezpieczającego lub nowego właściciela w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży;

 — ochrona ubezpieczeniowa ustaje w razie przejścia prawa własności ubezpieczonych ruchomości na inną osobę.
Odpowiedzialność UNIQA za przedmioty ubezpieczone wygasa, jeśli przeprowadzono 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.


