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Produkt: Ubezpieczenie mienia
ze składką płatną miesięcznie

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

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) Mienia ze składką płatną
miesięcznie oraz Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia (SWU) „Assistance Plus” 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 oraz assistance (dział II załącznika Ustawy z dnia 11 września 2015 r., o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, grupy: 8, 9, 13, 18).

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

W ubezpieczeniu mienia przedmiotem ubezpieczenia są m.in.:

Ochroną nie obejmujemy m.in.:

ruchomości domowe i stałe elementy lokalu z pomieszczeniami przynależnymi lub domu mieszkalnego wraz
ze stałymi elementami działki,

domów mieszkalnych i lokali, dla których nie została
wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli na ubezpieczonego nałożony został obowiązek uzyskania takiego pozwolenia,

zewnętrzne elementy anten satelitarnych,

srebra, złota, platyny w złomie i sztabkach, a także nieoprawionych kamieni szlachetnych i syntetycznych
oraz szlachetnych substancji organicznych (perły,
bursztyny, korale) nie stanowiących wyrobu użytkowego,

lokal mieszkalny, dom mieszkalny.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej w części dotyczącej mienia obejmuje:
szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych takich
jak pożar, uderzenie pioruna, huragan i inne wskazane
w OWU,
szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem
i rabunku,
szyby okienne i drzwiowe w lokalu lub domu mieszkalnym od stłuczenia.

zbiorów, kolekcji, dzieł sztuki, antyków.

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

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również:
odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym,
usługi assistance.

zaistniałe na skutek pleśni lub zagrzybienia powstałych
w wyniku zawilgocenia domu mieszkalnego, lokalu
mieszkalnego lub pomieszczeń przynależnych z powodu
nieszczelności instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji,
o charakterze defektów estetycznych, polegające
na pomalowaniu, poplamieniu, zadrapaniu, zmianie
barwy lub odpryśnięciu kawałków powierzchni ubezpieczonego mienia i innych drobnych uszkodzeniach,
które nie mają wpływu na jego funkcjonalność,
powstałe wskutek uprawiania sportów wyczynowych,
powietrznych, motorowych lub myślistwa.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
W wariancie Bezpieczny oraz Bezpieczny Plus obejmujemy ochroną mienie znajdujące się w lokalizacji wskazanej przez ubezpieczającego we wniosku o ubezpieczenie.
W wariancie Bezpiecznym ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje zakresem terytorialnym Rzeczpospolitą Polską.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Obowiązkiem ubezpieczonego jest m.in.:
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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,

•

udzielenia UNIQA pomocy w wyjaśnieniu okoliczności powstania szkody i ustaleniu jej rozmiarów, w tym dostarczenia 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?
Raty składki z ubezpieczenia płatne są miesięcznie z góry, w terminie określonym w polisie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Odpowiedzialność UNIQA rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie, jednak nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca
kalendarzowego następującego po opłaceniu pierwszej raty składki ubezpieczenia.
W przypadku wyczerpania wobec danego przedmiotu ubezpieczenia/grupy mienia sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej
odpowiedzialność wygasa i zostaje wznowiona do pełnej wysokości z pierwszym dniem miesiąca następującego po wyczerpaniu sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej.
W przypadku wystąpienia ubezpieczonego z umowy ubezpieczenia, odpowiedzialność wygasa z zachowaniem 30-dniowego
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

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 zawarcia umowy,
gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą - w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Ubezpieczony może wystąpić z umowy ubezpieczenia wypowiadając ubezpieczenie indywidualne ze skutkiem natychmiastowym
w przypadkach określonych w OWU oraz z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach określonych w OWU oraz z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
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