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Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych to ochrona ubezpieczeniowa szkód powstałych w mieniu w następstwie zaistnienia zdarzenia
wymienionego w umowie ubezpieczenia. Na wniosek Ubezpieczającego mienie może zostać ubezpieczone w zakresie podstawowym, rozszerzonym lub
pełnym.

		

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

3 budynki i budowle, maszyny, urządzenia, wyposażenie, niskocenne
składniki majątku, środki obrotowe, wartości pieniężne,

		

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

InterRisk nie odpowiada w szczególności za szkody powstałe:
!

w wyniku umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa
Ubezpieczającego,

3 nakłady inwestycyjne,

!

3 ubezpieczone koszty dodatkowe – w granicach sum ubezpieczenia
i limitów odpowiedzialności określonych dla poszczególnych składników
mienia InterRisk TU S.A. zwraca poniesione i udokumentowane koszty.

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,

Suma ubezpieczenia:

!

w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi, budowlanymi,
montażowymi, instalacyjnymi,

!

na skutek zalania od podłoża środków obrotowych lub mienia
nieeksploatowanego przechowywanego w pomieszczeniach,

!

w składowanym mieniu usytuowanym poniżej poziomu gruntu, jeżeli
mienie to składowane było niżej niż 10 cm nad podłogą, chyba że sposób
składowania nie miał wpływu na powstanie lub wysokość szkody,

!

na skutek przerwy, zakłóceń lub ograniczenia w dostawie mediów,

!

na skutek awarii elektrycznej,

!

na skutek zapadania lub osuwania się ziemi w wyniku działalności
człowieka,

!

na skutek powolnego lub systematycznego niszczenia przedmiotu ubezpieczenia z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
temperatury, gnicia, działania insektów, zapleśnienia i zagrzybienia oraz
przemarzania ścian.

3 mienie osób trzecich oraz mienie pracownicze,

3 deklaruje ją Ubezpieczający,
3 jest ustalana oddzielnie dla poszczególnych kategorii mienia zgłaszanego
do ubezpieczenia,
3 w odniesieniu do budynków, budowli, maszyn, urządzeń i wyposażenia
suma ubezpieczenia ustalana jest odrębnie dla każdej pozycji ujętej
w ewidencji środków trwałych,
3 wysokość sumy ubezpieczenia ustalana jest bez uwzględnienia podatku
od towarów i usług podlegającego odliczeniu zgodnie z ustawą o podatku
od towarów i usług, chyba że umówiono się inaczej.

		

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

û ryzyk, które nie zostały wykupione, np. w przypadku wyboru zakresu
podstawowego InterRisk nie odpowiada za szkody spowodowane
przez m.in. grad, lawinę, huragan.

		

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

3 W miejscu określonym w umowie ubezpieczenia a w przypadku mienia pracowniczego w każdym miejscu pracy pracownika, z wyłączeniem miejsca
jego zamieszkania.

		

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

– Niezwłoczne powiadomienie InterRisk o zdarzeniu losowym.
– 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.

