Ubezpieczenie przedsiębiorstw ze składką
płatną miesięcznie
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

z siedzibą w Polsce, numer zezwolenia: RP-006-23-90 z 12 lutego 1990 r.

Produkt: Biznes przy czynszu

Dokument ten zawiera podstawowe informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Pełne informacje o produkcie ubezpieczeniowym przekazywane przed zawarciem umowy ubezpieczenia znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) Biznes przy czynszu zatwierdzonych
Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 13 sierpnia 2018 r. oraz Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia (SWU) „Biznes Assistance” zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku, odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia
i assistance (dział II załącznika Ustawy z dnia 11 września 2015 r., o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, grupy: 8, 9, 13).

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Przedmiotem ubezpieczenia w wariancie Bezpieczne Mienie są:

Ochrona nie obejmuje m.in.:

maszyny, urządzenia i wyposażenie,

przedmiotów wartościowych (np. biżuterii) oraz
o charakterze unikatowym, zabytkowym lub artystycznym,

środki obrotowe, mienie niskocenne,

roślin i zwierząt,

nakłady inwestycyjne, wartości pieniężne,

budynków wyłączonych z eksploatacji przez okres
dłuższy niż 30 dni, wraz z mieniem w nich się znajdującym,

budynki, budowle, lokale użytkowe,

mienie osób trzecich,
szyby i inne przedmioty szklane,
ochrona Assistance, w formie, m.in.: pomocy interwencyjnej technika/specjalisty w razie wystąpienia
szkody lub awarii sprzętu biurowego.
Przedmiotem ubezpieczenia w wariancie Bezpieczna Elektronika są:
sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny,
wymienne nośniki danych, zbiory danych,
licencjonowane oprogramowanie systemowe i użytkowe produkcji seryjnej lub indywidualnej.
Przedmiotem ubezpieczenia w wariancie Bezpieczne OC
jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego, którą
ponosi on w zakresie określonym w powszechnie obowiązujących przepisach prawnych, z tytułu wypadku ubezpieczeniowego związanego z posiadaniem mienia, który
wystąpił w okresie ubezpieczenia.
Ochrona ta obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego w lokalizacjach wskazanych w dokumencie ubezpieczenia potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.

lamp rentgenowskich, laserowych i elektronowych,
dronów, żarówek, bezpieczników, sprzętu medycznego,
części i materiałów podlegających szybkiemu zużyciu
i okresowej wymianie w ramach konserwacji.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
W ubezpieczeniu mienia nie są objęte ochroną m.in. szkody:
będące przedmiotem ubezpieczeń obowiązkowych,
powstałe wskutek wad projektowych, materiałowych,
konstrukcyjnych,
spowodowane powolnym
ubezpieczenia,

niszczeniem

przedmiotu

powstałe w czasie transportu,
pośrednie, w tym polegające na utracie zysku, utracie
rynku, zwiększonych kosztach prowadzenia działalności
lub zapłacie kar pieniężnych,
nieprzekraczające równowartości 200 zł.
Ubezpieczenie OC nie obejmuje m. in. szkód:
wyrządzonych przez produkt wprowadzony do obrotu,
będących następstwem niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązania,
wynikających z prowadzonej działalności,
wynikające z zatruć pokarmowych, zakażeń, lub przeniesienia choroby zakaźnej,
w postaci czystych strat finansowych,
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w postaci kar pieniężnych, grzywien sądowych.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w lokalizacji wskazanej w umowie ubezpieczenia.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Obowiązkiem ubezpieczonego jest m.in.:
podanie do wiadomości UNIQA wszelkich okoliczności, o które UNIQA zapytywała we wniosku ubezpieczeniowym albo przedzawarciem umowy w innych pismach oraz zgłaszanie wszelkich zmian w tych okolicznościach, niezwłocznie po otrzymaniu
o nich wiadomości,
1

przestrzeganie zaleceń i wymagań producentów lub dostawców w zakresie przechowywania lub eksploatacji mienia,
dbałość o mienie i przestrzeganie powszechnie przyjętych środków ostrożności i działań zapobiegawczych w celu minimalizowania ryzyka powstania szkody,
w razie zajścia zdarzenia losowego, między innymi:
•

użycie dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,

•

powiadomienia UNIQA o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego - niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty
wystąpienia szkody lub uzyskania o niej informacji,

•

niezwłoczne powiadomienie policji, jeżeli zachodzi podejrzenie, że szkoda powstała w wyniku przestępstwa,

•

umożliwienie UNIQA działań mających na celu ustalenie przyczyn i wysokości szkody oraz wyliczenie odszkodowania, w tym
przedstawienie sporządzonego na własny koszt rachunku poniesionych strat oraz udostępnienie dokumentacji księgowej
i innych dokumentów oraz dowodów związanych ze szkodą.

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 wskazanego na polisie, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca
kalendarzowego następującego po opłaceniu pierwszej składki ubezpieczeniowej.
Odpowiedzialność UNIQA ustaje w przypadku m.in. odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia, przejścia
przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę (o ile prawa umowy z umowy ubezpieczenia nie zostały za zgodą UNIQA przeniesione
na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia), rozwiązania umowy ubezpieczenia.
Z dniem wyczerpania wobec danego przedmiotu ubezpieczenia/grupy mienia sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej odpowiedzialność UNIQA wygasa i zostaje wznowiona do pełnej wysokości z pierwszym dniem miesiąca następującego
po wyczerpaniu sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej.

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy:
ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni,
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 ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
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