Produkt: Ubezpieczenie mieszkaniowe Bezpieczny Dom
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 8,9,13 zgodnie z załącznikiem do
ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia ?
W ramach ogólnych warunków ubezpieczenia może zostać
zawarta umowa ubezpieczenia:
-mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (domy
jednorodzinne, mieszkania, domy letniskowe, ruchomości
domowe, stałe elementy wykończeniowe) z możliwością
rozszerzenia zakresu o powódź, kradzież z włamaniem,
rabunku, przepięcia, dewastacji, stłuczenia szyb
-odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym
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.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie ?
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe
wskutek:
- działań wojennych, stanu wojennego i wyjątkowego,
zamieszek i rozruchów społecznych lub politycznych,
strajków, akcji protestacyjnych, rewolucji, zamieszek
cywilnych i wojskowych, eksplozji materiałów wybuchowych
lub łatwopalnych, jeżeli materiały te zostały podłożone pod
ubezpieczone mienie, aktów terroryzmu lub sabotażu, oraz za
szkody powstałe
w mieniu skonfiskowanym
lub
zarekwirowanym przez legalne władze;
- zanieczyszczenia środowiska naturalnego bądź działania
energii jądrowej lub skażenia radioaktywnego, oraz w wyniku
skażenia lub zanieczyszczenia środkami chemicznymi lub
przemysłowymi;
-spowodowane zapadaniem się ziemi:
-szkody górnicze - w rozumieniu prawa górniczego,
-szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami
ziemnymi;
-powstałe w mieszkaniach, domach jednorodzinnych lub
garażach
wolnostojących,
wybudowanych
lub
przebudowanych bez wymaganych zezwoleń lub nie
spełniających warunków prawa budowlanego, przepisów
przeciwpożarowych, a także w znajdujących się w nich
ruchomościach i stałych elementach, chyba że stan
niezgodności z przepisami prawa budowlanego lub
przepisami przeciwpożarowymi nie miał wpływu na powstanie
szkody albo stan niezgodności z przepisami prawa
budowlanego nie był znany Ubezpieczającemu;
oraz inne wyłączenia zawarte w ogólnych warunkach
ubezpieczenia

Jakie
są
ubezpieczeniowej ?

ograniczenia

ochrony

W ubezpieczeniu znajdują się następujące podlimity:
-z tytułu szkód w wyrobach ze srebra, złota i platyny,
kamieniach szlachetnych, półszlachetnych i perłach,
monetach srebrnych i złotych, zbiorach filatelistycznych – w
wysokości 20% sumy ubezpieczenia;
-z tytułu szkód w gotówce i innych środkach płatniczych
krajowych i zagranicznych oraz papierach wartościowych – w
wysokości 5% sumy ubezpieczenia;
- z tytułu szkód w sprzęcie biurowym – w wysokości 20%
sumy ubezpieczenia;
-z tytułu szkód w ruchomościach domowych zgromadzonych
w garażu w domu jednorodzinnym, garażu wolnostojącym lub
budynku gospodarczym znajdującym się na tej samej posesji
co
ubezpieczony
dom
jednorodzinny,
oraz
w
pomieszczeniach przynależnych znajdujących się w tym
samym budynku co ubezpieczone mieszkanie – w wysokości

5% sumy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 1000 zł;

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie ?
Mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) w miejscu
wymienionym w dokumencie ubezpieczenia. Odpowiedzialność cywilna obowiązuje na terytorium RP.

ubezpieczenia

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 powiadomić o powstaniu szkody (ryzyko kradzież z włamaniem rabunek),w ciągu 2 dni roboczych od jej powstania
lub uzyskania informacji o jej powstaniu, w przypadku pozostałych szkód w ciągu 5 dni roboczych.
– 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.

