Ubezpieczenie kościołów, związków
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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: Ubezpieczenie kościołów,
związków i organizacji
wyznaniowych

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) kościołów, związków
i organizacji wyznaniowych 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, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, szyb i innych
przedmiotów szklanych od st³uczenia oraz odpowiedzialności cywilnej (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 jest mienie stanowiące własność ubezpieczonego lub posiadane przez niego na podstawie innego tytułu prawnego, pozostające w związku
i wykorzystywane w prowadzeniu objętej ochroną ubezpieczeniową działalności. Mogą nim być nastêpuj¹ce rzeczowe sk³adniki mienia:

Ochronie ubezpieczeniowej nie podlegają m.in.:

budynki i budowle,
lokale,
wyposażenie,
środki niskocenne,
wartości pieniężne,

rośliny i zwierzęta,
zawartość taśm, płyt magnetycznych, komputerowych nośników danych, i indywidualne programy
komputerowe użytkownika,
środki transportu, statki wodne i powietrzne, tabor
kolejowy,
grunty, gleby, rzeki i zbiorniki wodne,
urządzenia komunikacji satelitarnej,
mienie w czasie transportu, z wyjątkiem wartości pieniężnych.

nakłady inwestycyjne,
przedmioty wartościowe, dzieła sztuki, akta, dokumenty, rękopisy,
sprzęt elektroniczny,
wymienne nośniki danych,
zbiory danych,
licencjonowane oprogramowanie systemowe i użytkowe produkcji seryjnej lub indywidualnej,
witraże, szyby i inne przedmioty szklane.
Ochron¹ objęty może zostać równie¿ maj¹tek prywatny
osób duchownych oraz mienie prywatne pracowników
ubezpieczonego.
Przedmiotem ubezpieczenia może być także odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego (OC) za szkody powstałe
w związku z posiadaniem mienia lub prowadzeniem działalności religijnej i pozostającej z nią w związku działalności
administracyjnej (w tym administrowanie cmentarzami)
bądź podobnej.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Ubezpieczenie mienia nie obejmuje m.in. szkód:
powstałych w wyniku powolnego działania temperatury,
gazów, pary, cieczy, wilgoci, pyłu, hałasu,
powstałych w wyniku wyciekania, działania środków żrących lub starzenia się izolacji, osiadania gruntów, wibracji, długotrwałych wstrząsów, tworzenia się grzyba,
powodujących utratę wartości estetycznej mienia bez
utraty jego wartości funkcjonalnej, takie jak: wgniecenia,
zadrapania, rysy, odpryski, plamy, zabrudzenia, odbarwienia (wyłączenie nie dotyczy dzieł sztuki),
nieprzekraczających równowartości 200 zł, a w ubezpieczeniu szyb - 100 zł.
Ubezpieczenie OC nie obejmuje m.in. szkód:
powsta³ych wskutek niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowi¹zañ przez ubezpieczonego,
nieprzekraczających równowartości 200 zł.
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Ponadto UNIQA nie ponosi odpowiedzialności za szkody
powyżej wartości sum ubezpieczenia, sumy gwarancyjnej
lub limitów odpowiedzialności określonych w umowie lub
OWU.
Ochronę ogranicza też wskazana w umowie lub OWU wartość, o którą UNIQA pomniejsza odszkodowanie (franszyza
redukcyjna, udział własny).

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
O ile umowa nie stanowi inaczej:
ubezpieczenie mienia – na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu wskazanym w umowie,
ubezpieczenie OC – na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Obowiązkiem ubezpieczonego jest m.in.:
podanie do wiadomości UNIQA wszelkich okoliczności, o które UNIQA zapytywała we wniosku ubezpieczeniowym albo przed
zawarciem umowy w innych pismach, oraz zgłaszanie wszelkich zmian w tych okolicznościach, niezwłocznie po otrzymaniu
o nich wiadomości,
przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności mających na celu zapobieganie powstawaniu szkód,
stosowanie określonych w umowie wymogów zabezpieczenia mienia i danych,
w razie wystąpienia szkody ubezpieczony jest zobowiązany m.in. do:
•

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

•

zawiadomienia UNIQA o szkodzie – niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty wystąpienia szkody lub
daty powzięcia informacji o powstaniu szkody, a w przypadku szkód polegaj¹cych na kradzieży z w³amaniem i rabunku –
3 dni roboczych;

•

w przypadku pozwania ubezpieczonego na drogę sądową z związku z zaistniałą szkodą z ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej, niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie UNIQA,

•

podania informacji służących wyjaśnieniu okoliczności związanych z powstaniem szkody i ustaleniem jej rozmiarów oraz złożenia rachunku poniesionych strat.

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 nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki lub jej pierwszej raty w wysokości ustalonej
w umowie, chyba że w polisie wskazano inaczej.
Ochrona ubezpieczeniowa ustaje w przypadku m.in.: upływu okresu ubezpieczenia, odstąpienia ubezpieczającego od umowy
ubezpieczenia, upływu okresu wypowiedzenia, doręczenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, wyczerpania się sumy ubezpieczenia (mienia) lub sumy gwarancyjnej (OC), 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,
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 po powstaniu szkody.
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