
 

Produkt: Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 

Przedsiębiorstwo: TUW Medicum, ul. Staniewicka 14A, 03-310 Warszawa  

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie ? 

Ubezpieczenie działu II ubezpieczenia majątkowe, grupa 8 zgodnie z załącznikiem do 

ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.   

Co jest przedmiotem ubezpieczenia ? 
 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie ? 
 

W ramach ogólnych warunków ubezpieczenia może zostać 
zawarta umowa ubezpieczenia: 
-Mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych (budynki, 
budowle, obiekty małej architektury, lokale, maszyny, 
urządzenia, wyposażenie, niskocenne składniki majątku, 
środki obrotowe, nakłady inwestycyjne, wartości pieniężne, 
mienie osób trzecich, mienie prywatne pracowników) z 
możliwością rozszerzenia zakresu o powódź, przepięcia i 
wandalizmu 
Ochroną objęte są zdarzenia ubezpieczeniowe, które 
wystąpiły w okresie ubezpieczenia. 
Suma ubezpieczenia ustalona dla danego rodzaju mienia lub 
zdarzeń ubezpieczeniowych stanowią górną granicę 
odpowiedzialności TUW Medicum. 
Suma ubezpieczenia ulega każdorazowo zmniejszeniu o 
wypłacone odszkodowanie aż do jej wyczerpania,  a także w 
przypadku jeśli wypłata będzie dotyczyła limitu dla danego 
rodzaju mienia lub zdarzeń ubezpieczeniowych.     
 

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe 
wskutek: 
1)działań  wojennych,  stanu  wojennego,  stanu  
wyjątkowego,  wewnętrznych  zamieszek,  strajków, 
rozruchów, lokautów, aktów terroryzmu lub sabotażu, 
2)reakcji  jądrowej,  skażenia  radioaktywnego,  skażenia  lub  
zanieczyszczenia  opadami  przemysłowymi, działania  broni  
biologicznej  lub  chemicznej,  promieni  laserowych  lub  
maserowych, pola magnetycznego lub 
elektromagnetycznego, oddziaływania azbestu lub 
formaldehydu, 
3)konfiskaty, nacjonalizacji, zajęcia, zarekwirowania lub 
zniszczenia mienia na podstawie decyzji podjętej przez  
uprawnione  do  tego  władze,  jak  również  spowodowane  
działaniami  uprawnionych  do  tego władz, 
4)umyślnego  wyrządzenia  szkody  przez  Ubezpieczającego  
lub  Ubezpieczonego  lub  osoby,  z  którymi pozostaje we 
wspólnym gospodarstwie domowym; 
5)rażącego  niedbalstwa  Ubezpieczającego  lub  
Ubezpieczonego  (chyba  że  zapłata  odszkodowania 
odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności),  
6)skażenia  lub  zanieczyszczenia  ubezpieczonego  mienia  
odpadami  przemysłowymi, promieniotwórczymi,  
chemicznymi  lub  biologicznymi,  a  także  emitowanymi  do  
otoczenia zanieczyszczeniami,  chyba  że  w  ich  następstwie  
dojdzie  do  innego  zdarzenia  niewyłączonego  z ochrony, 
oraz inne wyłączenia zawarte w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia  
 

 

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej ? 
 

 Ubezpieczyciel nie odpowiada również za szkody, których 
wysokość nie przekracza kwoty 500 zł. 
Maksymalna suma ubezpieczenia na jednego pracownika 
wynosi 1.000,00 zł. 
Środki  obrotowe  mogą  zostać  ubezpieczone  na  sumy  
zmienne,  jeśli  ich  wartość  w  okresie  ubezpieczenia ulega  
zmianom,  a  średnia  miesięczna  wartość  tych  środków  
ustalona  na  podstawie  danych  z  ewidencji  z ostatniego 
dnia miesiąca w okresie 12 miesięcy roku poprzedzającego 
zawarcie umowy ubezpieczenia nie jest niższa niż 500 000 
zł. 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie ? 
 



Przedmiot ubezpieczenia objęty jest ochroną ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) w  miejscu  
ubezpieczenia  wymienionym  w  dokumencie  ubezpieczenia,  przy  czym  mienie  pracownicze objęte  jest  ochroną  również  
w  innym  miejscu,  w  którym  praca  jest  świadczona  na  polecenie Ubezpieczonego na terytorium RP. 
 

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego? 
 

Obowiązki na początku umowy ubezpieczenia 
-podanie wszystkich znanych okoliczności, o które TUW Medicum pyta przed zawarciem umowy  
 
Obowiązki w czasie trwania umowy ubezpieczenia 
-zawiadomienie TUW Medicum o wszelkich zmianach okoliczności podanych do wiadomości TUW Medicum przed zawarciem 
umowy 
-użycie dostępnych środków w celu ratowania mienia lub zapobieżenia szkodzie. 
-przestrzeganie zastrzeżonych w umowie przepisów bezpieczeństwa, a także ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz 
inne obowiązki zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia 
    
Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia:  
– użycie dostępnych środków w celu ratowania mienia, zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów (przez co należy 
rozumieć również niezwłoczne powiadomienie Policji: o wypadku powodującym ofiary w ludziach, dewastacji, kradzieży z 
włamaniem, rabunku, kradzieży zewnętrznych elementów budynków oraz zdarzeniu powstałym w okolicznościach 
nasuwających przypuszczenie, że popełniono przestępstwo),  
– należy niezwłocznie powiadomić o powstaniu szkody, nie później niż w ciągu 7 dni od jej powstania lub uzyskania informacji 
o jej powstaniu,  
– nie należy zmieniać stanu faktycznego spowodowanego zdarzeniem do czasu rozpoczęcia czynności likwidacyjnych przez 
przedstawiciela TUW Medicum, chyba że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia przed dalszą szkodą lub 
zmniejszenia rozmiaru szkody,  
– należy udzielić TUW Medicum pomocy przy wykonywaniu czynności likwidacyjnych i sporządzić na własny koszt rachunek 
strat (kosztorys lub wykaz utraconego, zniszczonego lub uszkodzonego mienia), oraz inne obowiązki zawarte w ogólnych 
warunkach ubezpieczenia.  
Wypłata świadczenia  
Odszkodowanie wypłacane jest w terminie 30 dni od daty otrzymania przez TUW Medicum zawiadomienia o zdarzeniu. Gdyby 
wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności TUW Medicum albo wysokości 
odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu 
należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania TUW Medicum 
wypłaca w terminie 30 dni od daty otrzymania przez TUW Medicum zawiadomienia o zdarzeniu. 

Jak i kiedy należy opłacać składki ? 
 

Składka płatna jest jednorazowo lub  w ratach, stosownie do postanowień umowy ubezpieczenia. Terminy płatności składki 
lub rat składki, ich wysokość praz sposób płatności określone są w  dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy 
ubezpieczenia 
 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa ? 
 

Umowy zawiera się na okres 1 roku chyba że strony umówiły się inaczej. 
Daty początku i końca ochrony ubezpieczeniowej określone są w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy 
ubezpieczenia . 
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się z upływem okresu ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczenia wygasł przed tym 
terminem na skutek: 
-odstąpienia od umowy w przypadkach wynikających z przepisów prawa, 
-z chwilą zbycia przedmiotu ubezpieczenia 
-wyczerpania się sumy ubezpieczenia   

Jak rozwiązać umowę ? 
 

Jeżeli umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia 
w ciągu 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie 
od umowy lub rozwiązanie umowy powinno zostać potwierdzone pisemnym oświadczeniem woli.     

 

  

 


