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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podawane są w innych dokumentach, w tym w Ogólnych Warunkach
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Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku to ochrona ubezpieczeniowa szkód powstałych w mieniu w następstwie zaistnienia zdarzenia
wymienionego w umowie ubezpieczenia.

		

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

		

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

3 mienie zgłoszone do ubezpieczenia i wyszczególnione w dokumencie
potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia stanowiące własność
lub będące w posiadaniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na
podstawie tytułu prawnego, użytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem
w związku z prowadzoną przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
działalnością gospodarczą.

InterRisk nie odpowiada w szczególności za szkody powstałe:

Suma ubezpieczenia:
3 deklaruje ją Ubezpieczający. Ustalana jest oddzielnie dla poszczególnych
przedmiotów ubezpieczenia i stanowi górną granicę odpowiedzialności
Ubezpieczyciela za wszystkie szkody powstałe w okresie ubezpieczenia
w odniesieniu do każdego przedmiotu ubezpieczenia, dla którego
została ustalona.

		

!

w wyniku umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa
Ubezpieczającego,

!

na skutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek
wewnętrznych, sabotażu, strajków, aktów terroru,

!

w wyniku działania energii jądrowej, skażenia lub zanieczyszczenia
gleby, powietrza, wody,

!

w następstwie sprzeniewierzenia, przywłaszczenia, zaginięcia, braków
inwentarzowych, kradzieży (bez znamion kradzieży z włamaniem bądź
rabunku),

!

w obiektach zabezpieczonych niezgodnie z postanowieniami dotyczącymi
minimalnych wymogów zabezpieczenia mienia,

!

w wyniku świadomego wprowadzenia w błąd lub wykorzystania
pozostawania w błędzie, poświadczenia nieprawdy, usiłowania lub
dokonania oszustwa, wyłudzenia, fałszerstwa, podstępu, szantażu lub
wymuszenia przez Ubezpieczającego lub jego pracowników,

!

w wyniku graffiti,

!

w mieniu o charakterze zabytkowym, artystycznym i unikatowym lub
przedmiotów o wartości kolekcjonerskiej, dzieł sztuki, antyków,

!

w aktach, dokumentach i rękopisach,

!

w programach komputerowych, chyba, że stanowią środki obrotowe.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje w szczególności:
û mienia znajdującego się w miejscach ubezpieczenia, w których
zaprzestano prowadzenia działalności gospodarczej lub były one
wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni,
û mienia o charakterze zabytkowym, artystycznym i unikatowym lub
przedmiotów o wartości kolekcjonerskiej, dzieł sztuki, antyków,
û akt, dokumentów, rękopisów, komputerowych programów indywidualnych
użytkownika, danych zawartych na nośnikach,
û programów komputerowych, chyba że stanowią środki obrotowe,
û upraw roślinnych, drzew, krzewów, zwierząt, ptaków, ryb,
û pojazdów mechanicznych podlegających obowiązkom związanym
z dopuszczeniem do ruchu na drogach publicznych (wraz z naczepami
lub przyczepami), pojazdów szynowych, taboru kolejowego, statków
powietrznych lub wodnych, chyba że wymienione mienie stanowi środki
obrotowe lub mienie osób trzecich,
û mienia o przekroczonym terminie ważności lub wycofanego z obrotu
przed powstaniem szkody.

		

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

3 Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

		

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

– Niezwłoczne powiadomienie InterRisk o szkodzie.
– Użycie dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia rozmiarów szkody.

		

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składkę należy opłacić w wysokości, formie (gotówka lub przelew) i terminach określonych w umowie ubezpieczenia.

		

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Umowę ubezpieczenia zawiera się na 12 miesięczny okres ubezpieczenia, chyba że strony umówiły się inaczej.
Odpowiedzialność InterRisk rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie jako początek okresu ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
a) z dniem upływu okresu ubezpieczenia lub z chwilą wyczerpania się sumy ubezpieczenia w odniesieniu do mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia
na pierwsze ryzyko lub wraz z wyczerpaniem określonego limitu odpowiedzialności na wszystkie zdarzenia losowe,
b) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzenia umowy ubezpieczenia,
c) z chwilą przejścia własności mienia na nabywcę.

		

Jak rozwiązać umowę?

Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres dłuższy niż sześć miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni
a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

