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Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia to ochrona ubezpieczeniowa szkód powstałych w mieniu w następstwie zaistnienia zdarzenia
wymienionego w umowie ubezpieczenia.

		

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

3 oszklenie ścienne i dachowe,
3 szyby okienne i drzwiowe, z wyłączeniem szyb w pojazdach,
3 płyty szklane, które stanowią część gablot reklamowych, kontuarów,
stołów i lad sprzedażnych,

û szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym
zamontowaniem lub zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia,
û szkła artystycznego,
û szyb w szklarniach i inspektach.

3 przegrody ścienne, osłony kontuarów, boksów i kabin,
3 witraże,
3 lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach,
3 szyldy i transparenty, szklane wykładziny słupów, ścian, filarów,
3 rurki neonowe i tablice świetlne,
3 wykładziny szklane i kamienne z wyłączeniem wykładzin podłogowych,
3 markizy.
Suma ubezpieczenia:
3 ustalana jest na wniosek Ubezpieczającego,
3 stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za wszystkie
szkody powstałe w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do każdego
przedmiotu ubezpieczenia, dla którego została ustalona,
3 powinna być ustalona w wysokości odpowiadającej wartości
ubezpieczeniowych przedmiotów łącznie z kosztami ich zamontowania
bądź zainstalowania oraz zdemontowania i transportu.

		

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje w szczególności:
û szklanych i kamiennych wykładzin podłogowch,
û szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym,
û szyb w pojazdach i środkach transportowych,
û szkieł stanowiących sprzęt urządzeń technicznych i różnego rodzaju
instalacji,

		

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

InterRisk nie odpowiada w szczególności za szkody:
!

powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego
niedbalstwa Ubezpieczającego,

!

powstałe 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,

!

których wartość nie przekracza 100 PLN,

!

powstałe podczas wymiany lub wymontowania ubezpieczonego
przedmiotu w czasie prac konserwacyjnych bądź naprawczych lub w czasie
przewozu,

!

powstałe w rezultacie niewłaściwego działania lub wady urządzeń
neonowych,

!

polegające na zadrapaniu, porysowaniu, poplamieniu bądź zmianie
barwy lub odpryśnięciu kawałków powierzchni ubezpieczonych
przedmiotów,

!

powstałe w następstwie złego montażu i niewłaściwej technologii
wykonania,

!

w szybach, przedmiotach szklanych i płytach kamiennych przed
ich ostatecznym zamontowaniem lub zainstalowaniem w miejscu
przeznaczenia.

		

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

3 na terenie RP w miejscu określonym w umowie.

		

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 okres dwunastu miesięcy 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.

