
Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?

Ubezpieczenie przedsiębiorstw
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Ubezpieczyciel: TUiR „WARTA” S.A.  Produkt: MIENIE OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM 

I RABUNKU (Dział II, Grupa 9)

Niniejszy dokument prezentuje najważniejsze informacje o produkcie. Pełne informacje o produkcie podawane są przed zawarciem umowy ubezpieczenia i znajdują się w Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku o symbolu C0025 (zwanych dalej OWU). Powyższe OWU obowiązują od dnia 1 marca 2016 roku.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie mienia związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą od kradzieży z włamaniem i rabunku adresowane jest do przedsiębiorców, których 
wartość majątku (trwałego i obrotowego) przekracza 15 000 000 zł.

ü  mienie stanowiące własność Ubezpieczonego lub znajdujące  
się w jego prawnym posiadaniu, za które ponosi on  
odpowiedzialność

Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia podany jest w: 
§2, §32, §38 i §41 OWU.

ü  sumę ubezpieczenia ustala się w zależności od rodzaju 
ubezpieczanego mienia i winna ona odpowiadać: jego 
pełnej wartości w dniu rozpoczęcia ubezpieczenia,  
maksymalnej przewidywanej wartości w czasie trwania  
umowy ubezpieczenia lub kwocie odpowiadającej wysokości  
przewidywanych strat; dodatkowo w odniesieniu do 
gotówki – ogólnej wartości gotówki podejmowanej  
i odprowadzanej do banku w ciągu miesiąca i ogólnej sumy 
gotówki pochodzącej z innych bieżących wpływów  
gotówkowych uzyskiwanych w ciągu miesiąca,  
a w odniesieniu do skrytek depozytowych – w oparciu  
o liczbę skrytek depozytowych i określoną w OWU sumę 
ubezpieczenia dla pojedynczej skrytki

Szczegółowy sposób ustalania sumy ubezpieczenia dla 
różnych rodzajów mienia podany jest w: §12, §13, §14, §15, §16 
i §44 OWU.

û zwierząt oraz roślin
û  akt, dokumentów, rękopisów, dokumentacji projektowej  

i technicznej
û programów komputerowych
û  pojazdów mechanicznych, jeżeli nie są one środkiem 

obrotowym lub mieniem przyjętym od osób trzecich  
w celu naprawy, remontu, wykonania usługi lub sprzedaży 
komisowej

! ryzyka wojenne, polityczne, społeczne, akty terrorystyczne
!  szkody spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego  

niedbalstwa
!  szkody powstałe w wyniku kradzieży, rabunku, dewastacji  

w związku ze zdarzeniami losowymi (np. pożarem,  
wybuchem itp.)

!  szkody w mieniu znajdującym się w obiektach  
zabezpieczonych niezgodnie z wymogami określonymi  
w OWU

Pozostałe ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności  
uprawniające do odmowy lub ograniczenia wypłaty  
odszkodowania podane są w §8, §9, §10, §11 i §34 OWU.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

ü  we wskazanych w umowie miejscach prowadzenia działalności (miejscach ubezpieczenia) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
chyba że w umowie zostały zawarte inne ustalenia



Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Jak rozwiązać umowę?

Jeżeli Ubezpieczony jest również Ubezpieczającym (zawiera umowę ubezpieczenia):
–     podanie wszystkich znanych sobie okoliczności, o które pytał pośrednik ubezpieczeniowy i które zostały umieszczone we wniosku o ubezpieczenie 

lub innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia
–    opłacenie składki za cały okres ubezpieczenia jednorazowo lub w ratach zgodnie z harmonogramem określonym w polisie

Niezależnie czy Ubezpieczony jest Ubezpieczającym (zawiera umowę ubezpieczenia):
–    umożliwienie Warcie wykonania lustracji mienia przed zawarciem umowy ubezpieczenia
–     zawiadomienie Warty w czasie trwania umowy o każdych zmianach ww. okoliczności, w szczególności takich jak zmiana profilu działalności czy 

przeniesienie działalności do innego miejsca; zawiadomienia należy dokonać na piśmie
–     przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podanych w §21 OWU, utrzymywanie obiektów wraz z ich zabezpieczeniami w należytym stanie technicznym, 

przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa

Obowiązki w przypadku wystąpienia szkody/zgłoszenia roszczenia:
–    użycie wszelkich dostępnych środków w celu zapobieżenia powstania szkody, ratowania mienia, zmniejszenia rozmiaru szkody
–     zgłoszenie szkody Warcie nie później niż w ciągu 2 dni po powstaniu szkody lub po dowiedzeniu się o jej powstaniu, a do jednostki Policji w ciągu 

24 godzin
–     zezwolenie Warcie i/lub powołanym przez Wartę niezależnym ekspertom na przeprowadzenie czynności w celu ustalenia okoliczności powstania 

szkody i wysokości odszkodowania
–    sporządzenie na własny koszt obliczenia poniesionych strat, przedstawienie dowodów potwierdzających ich wysokość, w tym księgowych

Szczegółowe informacje na temat obowiązków Ubezpieczonego podane są w §22 OWU.

Składka może być płatna jednorazowo lub w ratach na rachunek wskazany w polisie.
Składka lub jej pierwsza rata powinna być zapłacona przy zawarciu umowy lub później, jeżeli takie ustalenia były zawarte w umowie. Wysokość rat 
składki i terminy płatności określone są w polisie.

Ochrona rozpoczyna się po zawarciu umowy ubezpieczenia z dniem wskazanym w polisie, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po opłaceniu 
składki, chyba że w umowie zostały zawarte inne ustalenia.
Ochrona ustaje i umowa ulega rozwiązaniu:
–    z upływem terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty (7 dni) w przypadku nieuregulowania płatności z tytułu kolejnej raty składki
–    w dniu wypłacenia odszkodowania w wysokości równej łącznej sumie ubezpieczenia
–    z dniem wypowiedzenia umowy przez jedną ze stron lub odstąpienia od umowy
–    z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, na jaki umowa została zawarta
W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia, jeżeli prawa z umowy nie zostały przeniesione na nabywcę, stosunek ubezpieczenia wygasa z chwilą przejścia 
przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.

Szczegółowe informacje na temat okresu ubezpieczenia i czasu trwania odpowiedzialności podane są w §18 OWU.

Od umowy można odstąpić (bez podania przyczyny) w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia, a jeżeli Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 
7 dni, o ile umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy.
Umowę można rozwiązać w drodze pisemnego wypowiedzenia:
–    w przypadku zawieszenia lub zaprzestania prowadzenia działalności – ze skutkiem natychmiastowym 
–     w razie żądania przez Wartę zmiany wysokości składki w związku z ujawnieniem okoliczności, które pociągają za sobą istotną zmianę 

prawdopodobieństwa wypadku – w terminie 14 dni ze skutkiem natychmiastowym

Szczegółowe informacje na temat rozwiązywania umowy ubezpieczenia podane są w §19 OWU.


