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Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to ubezpieczenie pakietowe obejmujące ochroną mienie stanowiące własność Ubezpieczonego lub osób bliskich zamieszkałych z nim
na stałe i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, oraz OC w życiu prywatnym i NNW (dział II załącznika do Ustawy z dnia 11 września
2015 r., o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, grupy: 1, 8, 9, 13).

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

W ramach ubezpieczenia mienia, przedmiotem ubezpieczenia są:

W ubezpieczeniu mienia ochroną nie są objęte m.in.:
budynki mieszkalne,

ruchomości domowe,

budynki gospodarcze,

stałe elementy budynków mieszkalnych,

budowle,

stałe elementy działki,

zwierzęta od padnięcia i uboju z konieczności,

produkty rolne,

mienie objęte ochroną na podstawie obowiązkowych
ubezpieczeń rolnych budynków wchodzących w skład
gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.

mienie związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,
inwentarz żywy.
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,

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
UNIQA nie ponosi odpowiedzialności m.in. za szkody i ich
następstwa:

szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem,
rabunku oraz dewastacji.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również:
odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym,
następstwa nieszczęśliwych wypadków.
W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone osobom trzecim (zarówno osobowe jak i rzeczowe),
powstałe w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego i jego osoby bliskie czynności życia prywatnego.

nie przekraczające równowartości 200 zł,
wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego,
wyrządzone umyślnie przez osoby bliskie zamieszkałe
i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe,
podlegające systemowi ubezpieczeń obowiązkowych
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w postaci utraconych korzyści,
powstałe w wyniku ciągłego i powolnego działania hałasu,
temperatury, gazów, pary, cieczy, wilgoci, pyłu, wyciekania.

W ramach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie i życie ubezpieczonego lub współubezpieczonego.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile umowa ubezpieczenia nie stanowi inaczej.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
UNIQA wz. 2168_v4_2018-09-07

Obowiązkiem ubezpieczonego jest:
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,

-

udzielenia 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 pożaru – wezwania straży pożarnej,

-

w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia – niezwłocznego powiadomienia policji.
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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?
Odpowiedzialność UNIQA rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki lub pierwszej raty składki w wysokości ustalonej w umowie.
Odpowiedzialność UNIQA ustaje w przypadku m.in. odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia; upływu
okresu na jaki umowa została zawarta; rozwiązania umowy 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 lub z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadkach określonych w OWU,
po zaistnieniu szkody niezależnie od tego, czy UNIQA wypłaciła odszkodowanie czy też odmówiła jego wypłaty.
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