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Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenia majątkowe, w następujących działach i grupach ryzyk według załącznika do Ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:
Dział II: Grupa 8. Ubezpieczenia szkód, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3–7, spowodowane przez żywioły: (1) ogień; (2) eksplozję; (3) burzę; (4) inne
żywioły; (5) energię jądrową; (6) obsunięcia ziemi lub tąpnięcia; Grupa 9. Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupach 3, 4, 5, 6 lub 7),
wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

✔ Utrata, uszkodzenie lub zniszczenie stacjonarnego sprzętu elektronicz-

✘

nego wskutek zdarzeń losowych (ubezpieczenie mienia od wszystkich
ryzyk z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych w umowie ubezpieczenia).
Na wniosek Ubezpieczającego ochrona może zostać rozszerzona o następujące ryzyka dodatkowe:
— 	utrata, uszkodzenie lub zniszczenie przenośnego sprzętu elektronicznego
— utrata, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu elektronicznego na stałe zamontowanego w pojeździe samochodowym
— 	utrata uszkodzenie lub zniszczenie danych, a także zewnętrznych
nośników danych.
Na Twój wniosek i za opłatą dodatkowej składki podstawowy zakres
ochrony możemy rozszerzyć poprzez włączenie do umowy ubezpieczenia klauzuli dodatkowej: „Ubezpieczenie mienia od powodzi, osuwania
lub zapadania się ziemi”.

✘

✘

✘

✘
Dane oraz zewnętrzne nośniki danych obejmujemy ochroną ubezpieczeniową od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia, o ile z tytułu wystąpienia określonego zdarzenia istnieje nasza odpowiedzialność za szkodę
rzeczową w ubezpieczonym nośniku oraz o ile w wyniku tego zdarzenia dane nie nadają się do odczytu ani zapisywania. Warunkiem ubezpieczenia danych i zewnętrznych nośników danych jest sporządzanie
przez Ciebie kopii zapasowych na zewnętrznych nośnikach danych nie
rzadziej niż raz w tygodniu i przechowywanie ich w przystosowanym
do tego miejscu poza pomieszczeniem, w którym znajduje się sprzęt
elektroniczny objęty ochroną ubezpieczeniową.

1543_2_PID_0822

Sumę ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego oraz kosztów odtworzenia danych i zewnętrznych nośników danych ustala Ubezpieczający
z uwzględnieniem deklarowanej wartości sprzętu elektronicznego, wskazujemy ją w polisie. Maksymalna suma ubezpieczenia to 1 000 000 zł
oddzielnie dla stacjonarnego, przenośnego sprzętu elektronicznego
oraz kosztów odtworzenia danych i zewnętrznych nośników danych.
Maksymalna suma ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego na stałe
zamontowanego w pojeździe samochodowym to 500 000 zł.

✘

Utraty, uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu elektronicznego starszego niż 10 lat, licząc od daty jego wytworzenia.
Uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu elektronicznego powstałych
w wyniku jego złego stanu technicznego, spowodowanego zaniechaniem prowadzenia bieżących konserwacji, jak również wymaganych prawem i instrukcją producenta przeglądów.
Utraty, uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu elektronicznego powstałych w wyniku długotrwałego oddziaływanie czynnika naturalnego,
wody, wilgoci, temperatury, czynników pochodzenia chemicznego,
mechanicznego, elektrycznego lub elektromagnetycznego.
Utraty, uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu elektronicznego powstałych w wyniku kradzieży z włamaniem do budynku lub lokalu,
w którym przechowywany jest ubezpieczony sprzęt elektroniczny
– w przypadku braku wymaganych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.
Utraty, uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego sprzętu, danych
i zewnętrznych nośników danych, jeżeli wartość szkody nie przekroczyła wskazanej w polisie franszyzy redukcyjnej lub integralnej.
Utraty, uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu elektronicznego w wyniku powodzi, osuwania lub zapadania się ziemi, jeśli wystąpią one
w ciągu 31 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia (w ramach
klauzuli „Ubezpieczenie mienia od powodzi, osuwania lub zapadania się ziemi”).

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
!

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe:
— wskutek Twojego działania lub zaniechania bądź rażącego
niedbalstwa, jak i Twoich reprezentantów, a także za szkody
powsta
łe wskutek przebywania wyżej wymienionych osób
w stanie po spożyciu alkoholu lub po zażyciu narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków
zastępczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rażącego niedbalstwa nie ma zastosowania
w sytuacji, gdy zapłata odszkodowania lub świadczenia odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności
— wskutek nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa,
w szczególności przepisów o ochronie przeciwpożarowej, o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych, o utrzymywaniu
dozoru technicznego nad tymi urządzeniami oraz przepisów
prawa budowlanego, a także niestosowania się do decyzji i zaleceń wydanych w tych sprawach przez właściwe władze oraz
nieprzestrzegania wszelkich wymogów zawartych w umowie
ubezpieczenia, w tym naszych zaleceń w zakresie ochrony i zabezpieczenia mienia przed szkodą
— w sprzęcie elektronicznym znajdującym się pod ziemią, związanym z działalnością wydobywczą
— w częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej bądź okresowej wymianie ze względu na
swoje specyficzne przeznaczenie lub skład, tj. materiałów pomocniczych, wymiennych narzędzi, wymienialnych nośników
danych, taśm, pisaków, głowic drukarek, źródeł światła
— w wyniku sprzeniewierzenia, zaginięcia bądź zgubienia przedmiotu ubezpieczenia, oszustwa, wyłudzenia, wymuszenia rozbójniczego lub innych zdarzeń niespełniających znamion kradzieży z włamaniem lub rozboju
— wskutek trwających dłużej niż nieprzerwanie 90 dni tymczasowego magazynowania sprzętu lub okresowego wyłączenia go
z użytkowania lub eksploatacji

cd. Jakie są ograniczenia ochrony
ubezpieczeniowej?
—

!

wskutek naturalnego zużycia lub starzenia się części ubezpieczonego przedmiotu
— w mieniu używanym, przechowywanym lub składowanym niezgodnie z przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa
lub instrukcją wydaną przez producenta
— w wyniku uszkodzeń o charakterze wyłącznie estetycznym, nieograniczających w żaden sposób funkcjonalności sprzętu elektronicznego, w szczególności takich jak: wgniecenia, zadrapania, rysy, odpryski, plamy, zabrudzenia, odbarwienia.
W odniesieniu do sprzętu elektronicznego na stałe zamontowanego
w pojeździe samochodowym nie ponosimy odpowiedzialności za
szkody:
— objęte ubezpieczeniem casco pojazdu
— powstałe w wyniku wypadku pojazdu będącego w Twoim posiadaniu, podlegającego obowiązkowi rejestracji a niezarejestrowanego lub bez ważnego przeglądu technicznego, o ile fakt ten
przyczynił się do powstania szkody.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
✔
✔
✔

W odniesieniu do stacjonarnego sprzętu elektronicznego – w miejscu ubezpieczenia określonym w polisie na terytorium Polski.
W odniesieniu do przenośnego sprzętu elektronicznego oraz sprzętu elektronicznego na stałe zamontowanego w pojeździe samochodowym – na terytorium
Europy.
W odniesieniu do danych i zewnętrznych nośników danych – w miejscu ubezpieczenia określonym w polisie na terytorium Polski, w miejscu ich archiwizacji na
terytorium Polski, w transporcie pomiędzy miejscem ubezpieczenia i miejscem archiwizacji.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
—
—
—
—

—

	
Ubezpieczający
zobowiązany jest podać do naszej wiadomości wszystkie znane sobie okoliczności, o które pytamy w formularzu wniosku albo przed zawarciem umowy w innych pismach. Jeśli umowa ubezpieczenia zawierana jest przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje
ponadto okoliczności jemu znane.
	W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający zobowiązany jest zgłaszać wszystkie zmiany powyższych okoliczności niezwłocznie po otrzymaniu
o nich wiadomości.
W przypadku gdy umowa została zawarta na cudzy rachunek, Ubezpieczający zobowiązany jest do przekazania Ubezpieczonemu ogólnych warunków ubezpieczenia wraz z informacją o istotnych postanowieniach OWU na piśmie lub, jeśli Ubezpieczony wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku.
	Ty jak również Ubezpieczający zobowiązani jesteście ponadto:
• przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa budowlanego, ochrony przeciwpożarowej, o eksploatacji i konserwacji
budynków i budowli, o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych
• przestrzegać zaleceń i wymagań producentów lub dostawców w zakresie przechowywania lub eksploatacji mienia
• utrzymywać w należytym stanie technicznym, przeprowadzać bieżącą konserwację mienia oraz wymagane prawem, a także instrukcją producenta
przeglądy
• stosować właściwe środki ochronne w celu zabezpieczenia instalacji wodnych i centralnego ogrzewania przed mrozem, w szczególności utrzymywać
właściwą temperaturę w pomieszczeniach
• zamknąć, opróżnić z wody i utrzymywać opróżnione instalacje wodne i centralnego ogrzewania w obiektach nieużywanych i niedozorowanych
• zgłosić nam pisemnie zamiar nieużytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni budynków, budowli lub lokali, w których prowadzisz działalność gospodarczą.
W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego Ty, jak również Ubezpieczający zobowiązani jesteście:
• użyć dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, między innymi wezwać
straż pożarną oraz zawiadomić jednostkę policji, o ile zachodzi taka potrzeba (w szczególności w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa)
• zawiadomić nas o zaistniałym zdarzeniu ubezpieczeniowym bezzwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od chwili, w której dowiedziałeś się o jego zajściu
• nie dokonywać zmian w miejscu szkody do czasu jego oględzin przez naszego przedstawiciela, chyba że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia
mienia pozostałego po szkodzie lub zmniejszenia rozmiaru szkody
• udzielić naszemu przedstawicielowi pomocy i wyjaśnień w uzyskaniu informacji odnośnie do okoliczności zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego i powstania
szkody, jej przedmiotu i wysokości
• w razie uzyskania informacji o przedmiotach zaginionych, skradzionych lub zrabowanych, których utrata jest objęta ochroną ubezpieczeniową, zawiadomić
o tym niezwłocznie policję i nas oraz uczestniczyć w czynnościach zmierzających do rozpoznania i odzyskania tych przedmiotów
• zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę
• udzielić nam pomocy, dostarczając wskazane przez nas informacje oraz dokumenty niezbędne do skutecznego dochodzenia roszczeń regresowych,
a będące w Waszym posiadaniu.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę opłaca Ubezpieczający jednorazowo bądź w ratach. Składka jest płatna gotówką do rąk naszego agenta albo przelewem na nasz rachunek. Terminy płatności składki lub poszczególnych rat wskazujemy w polisie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Umowę ubezpieczenia zawieramy na czas określony. Daty początku i końca okresu ubezpieczenia wskazujemy w polisie.
Umowę ubezpieczenia uważamy za zawartą z chwilą potwierdzenia przez nas, że złożony przez Ubezpieczającego wniosek o ubezpieczenie został zaakceptowany, albo z chwilą akceptacji przez niego propozycji umowy ubezpieczenia. W razie wątpliwości umowę ubezpieczenia uważamy za zawartą z chwilą doręczenia
Ubezpieczającemu polisy.
O ile nie umówiliśmy się inaczej, nasza odpowiedzialność rozpoczyna się w dniu ustalonym w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż
od dnia następnego po zawarciu umowy oraz nie wcześniej niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia
wskazanego w polisie jako data początku okresu ubezpieczenia składka lub jej pierwsza rata nie zostanie przez Ubezpieczającego opłacona, będzie to oznaczało
rezygnację z umowy ubezpieczenia, przy czym: Uwaga – ochrona w ramach klauzuli „Ubezpieczenie mienia od powodzi, osuwania lub zapadania się ziem” rozpoczyna się po upływie 31 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia.
Okres trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz okres trwania umowy ubezpieczenia kończy się z upływem okresu ubezpieczenia lub z chwilą rozwiązania umowy
ubezpieczenia.

Jak rozwiązać umowę?
Odstępując od umowy zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy – w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na odległość, jeśli Ubezpieczający jest konsumentem, przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia
w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy ubezpieczenia lub od dnia potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy
o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważamy za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu zostało przez
Ubezpieczającego wysłane.

