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Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk to ochrona ubezpieczeniowa szkód powstałych w mieniu w następstwie zaistnienia zdarzenia losowego
wymienionego w umowie ubezpieczenia.

		

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

3 mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu Ubezpieczającego
na podstawie tytułu prawnego, użytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem
w związku z prowadzoną przez Ubezpieczającego działalnością
gospodarczą,
3 mienie niestanowiące własności Ubezpieczającego tj. osób trzecich oraz
mienie pracownicze,

û namiotów, hal namiotowych, kiosków bez fundamentów, straganów,
szklarni, inspektów oraz znajdującego się w nich mienia,
û mienia będącego w trakcie: budowy, przebudowy, modernizacji,
rozbiórki, remontu i robót budowlanych,
û mienia o charakterze zabytkowym, artystycznym i unikatowym lub
przedmiotów o wartości kolekcjonerskiej, dzieł sztuki, antyków.

3 nakłady inwestycyjne.
Suma ubezpieczenia:
3 deklaruje ją Ubezpieczający. Jest ustalana oddzielnie dla poszczególnych
kategorii mienia zgłaszanego do ubezpieczenia. W odniesieniu do
budynków, budowli, maszyn, urządzeń i wyposażenia suma ubezpieczenia
ustalana jest odrębnie dla każdej pozycji ujętej w ewidencji środków
trwałych,
3 określona w umowie ubezpieczenia stanowi górną granicę
odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do kategorii mienia,
dla którego została ustalona.
W granicach sum ubezpieczenia i limitów odpowiedzialności określonych
dla poszczególnych składników mienia InterRisk TU S.A. zwraca poniesione
i udokumentowane koszty:
3 wynikłe z zastosowania dostępnych środków w celu ratowania
przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia
jej rozmiarów, jeśli środki te były celowe, chociażby okazały się
bezskuteczne,
3 uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami wywozu,
3 odtworzenia dokumentacji produkcyjnej lub zakładowej.

		

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje w szczególności:
û budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki i znajdującego się
w nich mienia oraz maszyn, urządzeń,

		

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,

!

powstałe w wyniku działania energii jądrowej, skażenia lub zanieczyszczenia gleby, powietrza, wody,

!

górnicze w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze,

!

powstałe wskutek sprzeniewierzenia, przywłaszczenia, zaginięcia, braków
inwentarzowych, kradzieży (bez znamion kradzieży z włamaniem bądź
rabunku),

!

powstałe wskutek graffiti, zanieczyszczenia, zabrudzenia, odkształcenia,
zarysowania,

!

powstałe wskutek korozji, kawitacji, procesów oksydacyjnych oraz naturalnego zużycia, pogarszania się jakości lub starzenia się ubezpieczonego
mienia w związku z jego normalną eksploatacją,

!

polegające na pęknięciu, odbarwieniu lub odpadnięciu części
ubezpieczonych przedmiotów, chyba że przyczyną ich wystąpienia było
objęte ochroną ubezpieczeniową zdarzenie losowe.

		

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 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?

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.

