Ubezpieczenie małych i średnich
przedsiębiorstw - Twój BIZNES Plus
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
								 z siedzibą w Polsce.

Produkt: Twój BIZNES Plus

Dokument ten zawiera podstawowe informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Pełne informacje przekazywane przed zawarciem umowy
i informacje dotyczące umowy podawane są w innych dokumentach, w tym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) Twój Biznes Plus
zatwierdzonych uchwałą zarządu z 15 grudnia 2020 r. oraz Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia (SWU) Twój Assistance-Firma zatwierdzonych uchwałą zarządu z 15 grudnia 2020 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to ubezpieczenie mienia od ognia i zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego, kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji, szyb i innych
przedmiotów szklanych od stłuczenia, odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością, następstw nieszczęśliwych wypadków
i assistance (dział II załącznika Ustawy z 11 września 2015 r., o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, grupy: 1, 8, 9, 13, 18).

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

W ramach ubezpieczenia mienia przedmiotem ubezpieczenia są m.in.:

Ochrona nie obejmuje m.in. szkód:

budynki, budowle, lokale,
elementy zewnętrzne budynku/budowli/lokalu,
maszyny, urządzenia, wyposażenie,
mienie na placu,
mienie prywatne pracowników,
mienie osób trzecich,
mienie niskocenne,
nakłady inwestycyjne,
środki obrotowe,
wartości pieniężne.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej w części dotyczącej mienia obejmuje:
szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych takich jak
pożar, uderzenie pioruna, huragan lub inne wskazane
w OWU i wybrane przez ubezpieczonego,
assistance jako organizację i pokrycie kosztów interwencji specjalistów w przypadku ryzyka utraty lub
uszkodzenia mienia, awarii kasy fiskalnej lub sprzętu
biurowego, pomoc w holowaniu pojazdu i organizacji
rehabilitacji.
Ochrona ubezpieczeniowa może objąć również:
szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem,
rabunku i dewastacji,
odpowiedzialność cywilną w związku z prowadzoną
działalnością,
szkody w sprzęcie elektronicznym,
szkody w szybach i innych przedmiotach szklanych,
następstwa nieszczęśliwych wypadków.
W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone osobom trzecim (osobowe jak i rzeczowe), powstałe w związku
z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia.
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W ramach ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem, rabunku
i dewastacji objęte są szkody polegające na wyżej wymienionych zdarzeniach które zostały wyrządzone w ubezpieczonym mieniu.
W ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk objęta jest nagła, niezależna od woli ubezpieczonego
utrata, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu elektronicznego.
W ramach ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych ochroną obejmowane są szkody polegające na stłuczeniu lub pęknięciu z dowolnej przyczyny ubezpieczonych przedmiotów.

które mogą zostać naprawione w ramach gwarancji
lub rękojmi,
wyrządzonych przez wibracje, drgania, osiadanie
gruntu, zapadnięcie się terenu, osunięcie się ziemi,
przenikanie wód gruntowych lub przemarzanie,
zagrzybienie, powolne stopniowe lub długotrwałe
działanie temperatury, gazów, pary, cieczy, wilgoci,
pyłu, hałasu, dymu lub sadzy,
powstałych w wyniku zużycia będącego następstwem
prawidłowej eksploatacji,
w postaci utraconego zysku i utraconych korzyści,
objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych,
w ubezpieczeniu mienia - z rażącego niedbalstwa
ubezpieczającego/ ubezpieczonego oraz jego reprezentantów.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
UNIQA nie ponosi odpowiedzialności m.in. za szkody i ich
następstwa:
poniżej 200 zł, z wyjątkiem ubezpieczenia szyb i innych
przedmiotów szklanych poniżej 100 zł, chyba że umówiono się inaczej,
w sprzęcie elektronicznym starszym niż 10 lat.
W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia
i rodzaju mienia mogą znaleźć zastosowanie limity odpowiedzialności określone w OWU.
W wariancie PEŁNYM ubezpieczenia, ubezpieczonym
może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz inna jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną prowadząca w sposób zorganizowany i ciągły działalność
gospodarczą, posiadająca mienie o wartości powyżej
1 000 000 zł do 15 000 000 zł i osiągająca przychody
od 2 000 000 zł do 20 000 000 zł.
W wariancie SZYBKIM ubezpieczenia, ubezpieczonym mogą być osoby wskazane w wariancie PEŁNYM
posiadające mienie o wartości do 1 000 000 zł i osiągające przychody do 2 000 000 zł.
W wariancie WYNAJEM ubezpieczonym może być
osoba fizyczna – wynajmujący, posiadająca mienie
o wartości do 5 000 000 zł i osiągająca przychód
do 1 000 000 zł.

W ramach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie i życie ubezpieczonego.
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Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ubezpieczonych lokalizacjach, o ile umowa ubezpieczenia nie stanowi inaczej.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Obowiązkiem ubezpieczonego jest m.in.:
zabezpieczenie miejsca ubezpieczenia i utrzymanie go w odpowiednim stanie technicznym,
niezwłoczne usuwanie usterek i uszkodzeń w mieniu objętym ochroną,
przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku oraz powszechnie obowiązujących
przepisów mających na celu zapobieganie powstawaniu szkód,
w razie wystąpienia szkody ubezpieczony jest m.in. zobowiązany do:
•

ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,

•

udzielenie UNIQA pomocy w wyjaśnieniu okoliczności powstania szkody i ustaleniu jej rozmiarów, w tym dostarczenie dokumentów niezbędnych do dochodzenia roszczeń wobec osób odpowiedzialnych za szkodę,

•

w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia – niezwłocznego powiadomienia policji.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Jednorazowo przy zawarciu umowy ubezpieczenia,
lub w ratach, zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki lub pierwszej raty składki w wysokości ustalonej w umowie.
W odniesieniu do ubezpieczenia NNW – od dnia wskazanego w polisie, nie wcześniej jednak niż od następnego dnia po zawarciu umowy ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa ustaje w przypadku m.in.: upływu okresu ubezpieczenia, upływu okresu wypowiedzenia, odstąpienia ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia, doręczenia ubezpieczającemu oświadczenia UNIQA o wypowiedzeniu umowy
ze skutkiem natychmiastowym, wyczerpania się sumy gwarancyjnej, lub sumy ubezpieczenia w odniesieniu do ochrony udzielonej w ramach systemu pierwszego ryzyka lub wyczerpania się limitów odpowiedzialności, likwidacji mienia objętego ochroną
ubezpieczeniową (w odniesieniu do tego mienia), przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę (w przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia).

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy:
ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy,
gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą - w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach określonych w OWU lub z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
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