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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 sprzętu elektronicznego to ochrona ubezpieczeniowa obejmująca zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego, w wyniku których zostanie uszkodzony, zniszczony albo skradziony sprzęt elektroniczny.

		

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

		

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Dział I

InterRisk nie odpowiada w szczególności za szkody:

3 sprzęt elektroniczny (sprzęt przetwarzania danych, sprzęt radiowy,
sprzęt telekomunikacyjny, sprzęt graficzny, sprzęt pomiarowy i inny).

!

powstałe w wyniku winy umyślnej (umyślnego działania lub zaniechania)
lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,

Dział II

!

3 dane, oprogramowanie seryjne i oprogramowanie niestandardowe,
indywidualne, systemy operacyjne, nośniki danych.

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

!

powstałe w wyniku działania promieniowania jonizującego lub skażenia
radioaktywnego,

!

powstałe w wyniku skażenia lub zanieczyszczenia środowiska lub ubezpieczonego mienia odpadami przemysłowymi chemikaliami, cieczami,
gazami itp. albo zanieczyszczeniami emitowanymi do otoczenia,

!

polegające na utracie mienia w wyniku przywłaszczenia, sprzeniewierzenia,
zaginięcia,

!

polegające na utracie, zniszczeniu gotówki przechowywanej w ubezpieczonych urządzeniach elektronicznych np. bankomatach,

!

powstałe w okresie gwarancyjnym, za które na podstawie obowiązujących
przepisów jest odpowiedzialny producent, sprzedawca, dostawca,
serwisant,

!

będące uszkodzeniami estetycznymi np. rysy na powierzchniach
malowanych lub polerowanych, o ile szkody takie nie są skutkiem
zdarzenia objętego ubezpieczeniem,

!

będące stratami lub uszkodzeniami bezpośrednio spowodowane
brakiem dostawy lub przerwaniem dostawy gazu, wody lub elektryczności.

Dział III
3 koszty dodatkowe ustalone w umowie ubezpieczenia, których
poniesienie jest konieczne dla zapewnienia niezakłóconej realizacji
procesów i procedur działalności Ubezpieczającego po wystąpieniu
szkody objętej ubezpieczeniem.
Suma ubezpieczenia:
3 ustalona jest na wniosek Ubezpieczającego, który proponuje ją kierując
się wartością ubezpieczonego mienia,
3 proponowana jest przez Ubezpieczającego oddzielnie dla każdego
przedmiotu ubezpieczenia i stanowi górną granicę odpowiedzialności
Ubezpieczyciela za wszystkie szkody powstałe w okresie ubezpieczenia
w odniesieniu do każdego przedmiotu ubezpieczenia.

		

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

InterRisk nie obejmuje w szczególności ubezpieczeniem:
û części i materiałów, które zgodnie z instrukcją techniczną urządzenia
i zaleceniami producenta ze względu na specyficzne przeznaczenie
i warunki pracy ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej
wymianie w ramach konserwacji,
û nośników danych, które nie mogą być wymieniane przez użytkownika,
û danych i programów przechowywanych wyłącznie w pamięci głównej
jednostki centralnej.

		

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

3 Na terenie RP w miejscu określonym w umowie.

		

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

– Niezwłoczne powiadomienie InterRisk o zaistnieniu szkody,
– 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 i kończy się w dniu wskazanym w umowie
ubezpieczenia, jako koniec okresu ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa m.in.:
a) z dniem upływu okresu ubezpieczenia,
b) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzenia umowy ubezpieczenia.

		

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.

