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Miło nam, że wybrali Państwo ubezpieczenie Lloyd’s.  Niniejsza Polisa została wystawiona przez Lloyd’s 

Syndicate 2003 - Catlin Underwriting Agencies Limited zgodnie z naszym upoważnieniem. 
 
Catlin Underwriting Agencies Limited, 3 Minster Court, Mincing Lane, London EC3R 7DD jest 
zarejestrowana i nadzorowana przez brytyjski urząd nadzoru Financial Services Authority. Nasz numer w 
rejestrze 204848. 
 
Niniejszym zaświadczamy, że zgodnie z upoważnieniem udzielonym na podstawie umowy “Binding 
Authority” no B0799KI018490d pomiędzy MGZ Gama sp. z o.o  oraz  Lloyd’s Syndicate 2003 - Catlin 
Underwriting Agencies Limited przyjmujemy niniejsze ubezpieczenie na warunkach określonych w 
Niniejszej Polisie i pod warunkiem opłacenia składki określonej w Części Szczegółowej Polisy. 
 
Polisa, jej Część Szczegółowa, oraz wszystkie zatwierdzone na niej zmiany i uzupełnienia stanowią 
Państwa dokument Ubezpieczenia instrumentów muzycznych, który powinien być przechowywany w 
bezpiecznym miejscu.  
 
Niniejsza Polisa jest umową cywilno-prawną, która określa wzajemne prawa i obowiązki stron. Polisa jest 
ważna w Okresie Ubezpieczenia określonym w Części Szczegółowej. Prosimy o dokładne przeczytanie 
całego dokumentu i niezwłoczne skontaktowanie się z Państwa doradcą ubezpieczeniowym z MGZ Gama 
sp. z o.o., w przypadku gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania.  
 
Istotne jest, abyście Państwo:  
 

1  wyraźnie rozumieli zakres ubezpieczenia, o jaki Państwo wystąpiliście i jakim chcecie zostać objęci; 
 

2 rozumieli co jest, a co nie jest objęte ubezpieczeniem; 
 

3 rozumieli swoje własne obowiązki wynikające z każdego punktu oraz z ubezpieczenia jako całości, 
 

4 powiadomili niezwłocznie swojego doradcę ubezpieczeniowego w przypadku zaistnienia jakichkolwiek 
zmian okoliczności lub zdarzeń, które mogą dotyczyć  Niniejszej Polisy, a które mogłyby mieć wpływ na 
ocenę ryzyka przez Ubezpieczyciela, lub jego decyzję o  przyjęciu niniejszego ubezpieczenia. 
Nieujawnienie przez Państwa wszystkich istotnych faktów może spowodować unieważnienie polisy, lub 
jej ograniczoną skuteczność.  

 
Prosimy zwrócić szczególną uwagę na Warunki i Wyłączenia, gdyż niezrozumienie Państwa obowiązku 
przestrzegania tych postanowień może prowadzić do nieuznania szkody lub rozwiązania polisy. 
 
W zamian za zapłatę składki przedstawionej w Części Szczegółowej polisy, Ubezpieczyciel zgadza się 
ubezpieczyć Państwa, z zastrzeżeniem zasad i warunków zawartych w Niniejszej Polisie lub przy niej 
zatwierdzonych, od strat lub szkód fizycznych, jakie poniesiecie Państwo zgodnie z zasadami i warunkami 
polisy, w wyniku wydarzeń następujących w okresie przedstawionym w Części Szczegółowej polisy.  
 
Niniejsza Polisa jest ważna pod warunkiem, że została wypełniona i podpisana przez Strony jej Część 
Szczegółowa. 
 
 
 
 

 
 



                                             

  

 

 
Polisa Lloyd’s ubezpieczenia instrumentów muzycznych                                                             Page 3 of 8 
 

 
UMOWA UBEZPIECZENIA INSTRUMENTÓ5W MUZYCZNYCH  

 

 

A UBEZPIECZONE MIENIE  

Niniejsze Ubezpieczenie obejmuje ochroną mienie wyszczególnione w Części Szczegółowej Polisy od 
wszystkich ryzyk fizycznej utraty lub uszkodzenia na warunkach zawartych w Niniejszej Polisie, jak również 
dodatkowo uzgodnionych i zapisanych w Części Szczegółowej Polisy. 
 
B WYŁĄCZENIA 
 
Niniejsze Ubezpieczenie nie obejmuje 
 
1. Utraty, ani uszkodzenia Ubezpieczonego Mienia w wyniku: 
 
a. jego własnego naturalnego starzenia się, stopniowego pogarszania, immanentnej wady, rdzewienia 

lub utleniania, moli lub robactwa, wypaczenia lub kurczenia się; 
b. prac przeprowadzanych w trakcie zmian lub jakichkolwiek wykończeń, renowacji, napraw, odnowień, 

zmiany ram lub w podobnym procesie, jakiemu zostaje poddane Ubezpieczone Mienie, chyba że 
zmiana lub jakiekolwiek wykończenia, renowacje, naprawy, odnowienia, zmiany ram lub podobne 
procesy są wymagane w wyniku możliwej do odzyskania straty na podstawie niniejszej Polisy i zostały 
zatwierdzone przez Ubezpieczyciela na piśmie oraz z wyprzedzeniem;  

c. jego własnych wad lub awarii elektrycznych lub mechanicznych; 
d. z powodu nieodpowiedniego opakowania i zabezpieczenia (podczas przewożenia) w związku z 

charakterem przedmiotu i okolicznościami przewozu; 
e. suchości, wilgotności, wystawienia na działanie światła lub skrajnych temperatur, chyba że taka strata 

lub szkoda powstanie z powodu burzy, mrozu lub pożaru. 
 
2. Pęknięcia strun, stroików, powłok instrumentów perkusyjnych. 
 
3. Kwoty Udziału Własnego, jaka została ustalona w Części Szczegółowej Polisy w odniesieniu do każdej 

i wszystkich strat. 
 
4. Żadnej szkody wynikającej z braku lub ułomnego tytułu własności Ubezpieczonego Mienia.  
 
5. Żadnej szkody lub uszkodzenia Ubezpieczonego Mienia podczas jego przebywania we wszelkiego 

rodzaju pojazdach mechanicznych, o ile podczas powstania szkody Ubezpieczony, lub osoba, której 
obowiązkiem było doglądać pojazdu nie była w nim obecna, albo nie była w bezpośrednim fizycznym 
kontakcie z tym pojazdem.   

 
6. Utraty Ubezpieczonego Mienia lub jego części na skutek kradzieży ze strony osoby, której to mienie 

zostało powierzone. 
 

7. Żadnej straty, szkody lub odpowiedzialności bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych, powstałych 
podczas, lub w wyniku Wojny, Inwazji, Działań Wroga Zewnętrznego, Działań Wojennych, (zarówno w 
przypadku wypowiedzenia wojny, jak i bez je wypowiedzenia), Wojny Domowej, Buntu, Rewolucji, 
Powstania, Działania Sił Zbrojnych lub Uzurpowanej Władzy lub Konfiskaty lub Nacjonalizacji lub 
Rekwizycji lub Zniszczenia lub Uszkodzenia mienia przez lub na rozkaz jakiegokolwiek Rządu lub 
Organu Władzy Publicznej lub Samorządu Lokalnego. 

 
1. Żadnej szkody objętej Instytutową Klauzulą o skażeniu radioaktywnym broni chemicznej, 

biologicznej, biochemicznej, elektromagnetycznej (CL370), punkt D A poniżej, ani szkody objętej 
Instututową Klauzulą o ataku informatycznym (CL380), punkt D B, poniżej. 
 

2. Żadnej szkody powstałej w wyniku aktów terroryzmu KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKO 
TERRORYZMU (NMA2920), punkt D C, poniżej. 
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C WARUNKI 
 
1. WYCENA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 
Ubezpieczyciel przyjmuje odpowiedzialność za szkody wyłącznie do wysokości sum określonych w Części 
Szczegółowej Polisy, w odniesieniu do poszczególnych pozycji Ubezpieczonego Mienia.  
Sumy te dla potrzeb Niniejszego Ubezpieczenia zostały uzgodnione jako wartość Ubezpieczonego Mienia, 
pod warunkiem posiadania przez Ubezpieczonego niezależnej wyceny. 

 
2. MIENIE NABYTE W TRAKCIE OKRESU UBEZPIECZENIA 
Uzgadnia się, że jeżeli Ubezpieczony, w ciągu 30 dni od nabycia, zgłosi do ubezpieczenia mienie 
podobnego rodzaju, jakie jest ubezpieczone w Niniejszej Polisie, a także opłaci pełną uzgodnioną składkę 
obliczoną pro rata od daty nabycia, to takie nowo nabyte mienie będzie objęte Niniejszym Ubezpieczeniem, 
pod warunkiem, że wartość nowo nabytego mienia nie przekracza 200.000 PLN, lub 25% wartości 
Ubezpieczonego Mienia w Niniejszej Polisie, przyjmując mniejszą z tych wartości. Ubezpieczony i 
Ubezpieczyciel uzgadniają, że ubezpieczenie nowo nabytego mienia wygasa jeżeli Ubezpieczony nie zgłosi 

Ubezpieczycielowi faktu nabycia w okresie (30) trzydziestu dni. 
 
3. STRATA CZĘŚCIOWA 
W przypadku straty częściowej wynikłej z zaistnienia ubezpieczonych ryzyk, wysokość straty  zostanie 
przyjęta jako uzasadnione koszty i wydatki naprawy, a także inne uzasadnione koszty powiązane z naprawą. 
 
Jeśli pomimo naprawy wystąpi utrata wartości Ubezpieczonego Mienia będzie to przedmiotem oddzielnego 
porozumienia pomiędzy Ubezpieczycielem I Ubezpieczonym. 
 
W żadnym przypadku Ubezpieczyciel nie będzie odpowiedzialny powyżej ubezpieczonej wartości mienia. 

 
4. KLAUZULA SUBROGACJI 
Jeżeli, w przypadku utraty lub uszkodzenia Ubezpieczonego Mienia, Ubezpieczony uzyska prawo 
dochodzenia odszkodowania od sprawcy, wtedy na życzenie Ubezpieczyciela, Ubezpieczony przeniesie na 
niego to prawo lub roszczenie, lub wg opcji Ubezpieczyciela przeprowadzi, pod jego kierunkiem 
postępowanie wobec sprawcy dla uzyskania zadośćuczynienia i po jego uzyskaniu przekaże je 
Ubezpieczycielowi, jeżeli wcześniej otrzymał od niego odszkodowanie. Ubezpieczony również w swoim 
imieniu upoważni Ubezpieczyciela, lub zabezpieczy jego prawo, do wystąpienia przeciw sprawcy na drogę 
sądową do wysokości wypłaconego przez Ubezpieczyciela odszkodowania. Postępowanie sądowe odbędzie 
się na koszt Ubezpieczyciela.    
 

5. KLAUZULA STAŁEJ SUMY UBEZPIECZENIA 
Wypłata odszkodowania, za szkodę częściową lub uszkodzenie nie zmniejsza sumy Niniejszego 
Ubezpieczenia. 

 
6. PRAWO ODKUPIENIA ODZYSKANEGO MIENIA 
W przypadku utraty Ubezpieczonego Mienia i wypłacenia odszkodowania, Ubezpieczyciel udziela 
Ubezpieczonemu prawo pierwokupu jeśli utracone mienie zostanie odzyskane w okresie dwóch lat od daty 
wypłacenia odszkodowania. Uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie może żądać wyższej ceny niż suma 
wypłaconego przez niego odszkodowania. 

 
7. WYPŁATA ODSZKODOWANIA 
Odszkodowanie za wszystkie uznane szkody zostanie wypłacone Ubezpieczonemu w terminie (30) 
trzydziestu dni od dostarczenia do biura MGZ Gama kompletu dokumentów potwierdzających tytuł własności 
i powstanie szkody.  

 
8. KLAUZULA ARBITRAŻOWA 
a) W przypadku, gdy Ubezpieczony i Ubezpieczyciel nie uzgodnią quantum straty, każdy na pisemne żądanie 
drugiej strony wybierze kompetentnego i bezstronnego Biegłego rzeczoznawcę (zgodnie z definicją podaną 
powyżej). Biegli rzeczoznawcy następnie wybiorą kompetentnego i bezstronnego arbitra w okresie 15 
(piętnastu) dni. W razie, gdy strony nie dojdą do porozumienia w sprawie kompetentnego i bezstronnego 
arbitra w okresie 15 (piętnastu) dni, powyższy arbiter zostanie wybrany przez sędziego sądu odpowiedniej 
jurysdykcji przedstawionej w Części Szczegółowej Polisy. 
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b) Rzeczoznawcy następnie wycenią stratę, podając oddzielnie bieżącą wartość rynkową w chwili straty oraz 
wysokość straty, a w braku zgody zgłoszą swoje różnice do arbitra, który określi wysokość straty. Każdy, 
zarówno Ubezpieczony, jak i Ubezpieczyciel opłacą wybranego przez siebie rzeczoznawcę i pokryją po 
równo wydatki rzeczoznawcy i arbitra. Ubezpieczyciel wyklucza zrzeczenie się jakichkolwiek swoich praw 
poprzez jakiekolwiek działanie w związku w wyceną. 
 
c) Ustalenia rzeczoznawców i/lub arbitra nie są wiążące dla Ubezpieczonego lub Ubezpieczyciela, ale 
ustalenia rzeczoznawców i/lub arbitra będą dopuszczalne we wszelkich późniejszych postępowaniach 
sądowych. 
 

9. WYPOWIEDZENIE 
a)  Niniejsze Ubezpieczenie może zostać wypowiedziane w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia 
proporcjonalnie do okresu ryzyka na pisemne żądanie Ubezpieczonego stwierdzające, w jakim dniu po tym 
okresie takie wypowiedzenie wejdzie w życie. 

b) Niniejsze Ubezpieczenie może zostać wypowiedziane w krótszym terminie przedstawionym poniżej na 

pisemne żądanie Ubezpieczonego stwierdzające, w jakim dniu po tym okresie takie wypowiedzenie wejdzie 

w życie. 

Skala stawki w krótszym terminie (stanowiąca składkę zatrzymaną przez Ubezpieczyciela) 

1 miesiąc:     20% stawki rocznej                          6 miesięcy:   70%  

2 miesiące:   30% stawki rocznej                          7 miesięcy:   75% stawki rocznej 

3 miesiące:   40% stawki rocznej                          8 miesięcy:   80% stawki rocznej 

4 miesiące:   50% stawki rocznej                          9 miesięcy:   85% stawki rocznej 

5 miesięcy:   60% stawki rocznej               ponad 9 miesięcy:   100% stawki rocznej 

 

c)  Niniejsze Ubezpieczenie może zostać wypowiedziane przez Ubezpieczyciela w dowolnym czasie w 

sytuacjach przewidzianych prawem, jak również w następujących sytuacjach: 
- jeżeli na skutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczony nie usunie konkretnych zagrożeń, o 
co Ubezpieczyciel mógł prosić i o których usunięcie zwrócił się na piśmie; 
- jeżeli Ubezpieczony nie zgodził się na kontrolę ryzyka przez Ubezpieczyciela lub ją utrudniał; 
- jeżeli Ubezpieczony umyślnie spowodował roszczenie; 
- jeżeli w związku z podpisaniem lub zawarciem niniejszej umowy Ubezpieczony popełnił lub próbował 
popełnić przestępstwo potwierdzone pełnomocnym wyrokiem sądowym. 
 

Wypowiedzenie zostanie dokonane listownie w drodze przesłania pisemnego zawiadomienia na adres 

Ubezpieczonego przedstawiony w Części Szczegółowej Polisy, z podaniem dnia przypadającego co najmniej 

pięć (5) dni od daty zawiadomienia, w którym wypowiedzenie wejdzie w życie. W takim przypadku 

Ubezpieczyciel zwróci zapłaconą składkę pomniejszoną o uzyskaną część wyliczoną proporcjonalnie od dnia 

takiego wypowiedzenia. 

 

d)   Jeżeli odszkodowanie zostanie wypłacone w drodze ugody, kompromisu lub w inny sposób, zwrot 

składki nie będzie możliwy. 

 
10. PRZENIESIENIE POLISY 
Niniejsza Polisa staje się nieważna w przypadku gdyby została przeniesiona lub cedowana przez 
Ubezpieczonego bez pisemnej zgody Ubezpieczyciela. 
 
 

D  WYŁĄCZENIA - PEŁNY TEKST  
 

A.  INSTYTUTOWA KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKO SKAŻENIA RADIOAKTYWNEGO, 
BROŃ CHEMICZNĄ, BIOLOGICZNĄ, BIOCHEMICZNĄ I ELEKTROMAGNETYCZNĄ (CL 
370) 
 

1.  Niniejsza klauzula będzie nadrzędna i zastąpi wszelkie inne niezgodne z nią postanowienia 
niniejszego Ubezpieczenia. 
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2.  W żadnym wypadku niniejsze Ubezpieczenie nie obejmuje straty, szkody, odpowiedzialności 
lub wydatku bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych przez, wynikających z, lub do 
których przyczyniło się: 
 

a) promieniowanie zjonizowane lub skażenie radioaktywne z paliwa jądrowego lub z odpadów 
jądrowych lub ze spalania paliwa jądrowego, 
 

b) radioaktywne, toksyczne, wybuchowe lub inne niebezpieczne lub zanieczyszczające 
właściwości jakiejkolwiek instalacji nuklearnej, reaktora jądrowego lub innego zespołu 
nuklearnego lub jego składnika, 
 

c) broń lub urządzenie wykorzystujące rozszczepienie i/lub połączenie jądra atomu lub 
nuklearne i/lub inne temu podobne reakcje lub siłę lub materię radioaktywną, 
 

d) radioaktywne, toksyczne, wybuchowe lub inne niebezpieczne lub zanieczyszczające 
właściwości jakiejkolwiek materii radioaktywnej. Wyłączenie w niniejszym podpunkcie 
klauzuli nie rozszerza się na izotopy radioaktywne, inne niż paliwo jądrowe, jeżeli takie 
izotopy są przygotowywane, przewożone, przechowywane lub używane do celów 
handlowych, rolniczych, medycznych, naukowych lub do innych podobnych celów 
pokojowych, 
 

e) broń chemiczna, biologiczna, biochemiczna lub elektromagnetyczna. 
 
 

B.  INSTYTUTOWA KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKO ATAKU INFORMATYCZNEGO 
(CL380) 

 
1. Z zastrzeżeniem wyłącznie punktu 2. poniżej, niniejsze Ubezpieczenie w żadnym wypadku 

nie obejmuje straty, szkody, odpowiedzialności lub wydatku bezpośrednio lub pośrednio 
spowodowanych przez, wynikających z, lub do których przyczyniło się używanie lub obsługa, 
jako środka do wyrządzenia krzywdy, jakiegokolwiek komputera, systemu komputerowego, 
programu komputerowego, złośliwego kodu, wirusa lub procesu komputerowego lub innego 
systemu elektronicznego. 

 
2. W przypadku zastosowania niniejszej klauzuli w Polisie obejmującej ryzyko wojny, wojny 

domowej, rewolucji, buntu, powstaniu lub powstałych w ich wyniku konfliktów wewnętrznych, 
lub wrogich działań przez lub przeciwko stronie wojującej, lub terroryzmowi lub jakiejkolwiek 
osobie działającej z motywów politycznych, Klauzula 1. (powyżej) nie będzie obowiązywać 
do wyłączenia strat (które w przeciwnym wypadku zostałyby pokryte) wynikających z 
używania jakiegokolwiek komputera, systemu komputerowego lub oprogramowania 
komputerowego lub jakiegokolwiek innego systemu elektronicznego w systemie 
wystrzelenia i/lub naprowadzania i/lub odpalenia jakiejkolwiek broni lub pocisku. 

 

C. WYŁĄCZENIE RYZYKA TERRORYZMU (NMA2920) 

1.  Niezależnie od jakichkolwiek postanowień przeciwnych zawartych w niniejszym 
Ubezpieczeniu lub jakichkolwiek adnotacji na niniejszym Ubezpieczeniu, uzgadnia się, że 
niniejsza Polisa Ubezpieczeniowa wyłącza straty, szkody, koszty lub wydatki o dowolnym 
charakterze bezpośrednio lub pośrednio spowodowane, wynikające lub powiązane z 
jakimkolwiek aktem terroryzmu niezależnie od jakiejkolwiek innej przyczyny lub zdarzenia 
przyczyniającego się równocześnie lub w jakimkolwiek innym następstwie do straty. 

2.   Do celu niniejszej Polisy Ubezpieczeniowej, akt terroryzmu oznacza akt, obejmujący między 
innymi, ale nie wyłącznie użycie siły lub przemocy i/lub groźbę ich użycia, jakiejkolwiek osoby 
lub grup(y) osób, zarówno działających samodzielnie, bądź w imieniu lub w powiązaniu z 
jakąkolwiek organizacją(ami) lub rządem(ami), popełniony z pobudek politycznych, 
religijnych, ideologicznych lub podobnych, łącznie z zamiarem wywarcia wpływu na 
jakikolwiek rząd i/lub zastraszenie społeczeństwa lub jakiejkolwiek części społeczeństwa. 

3. Niniejsza Polisa Ubezpieczenia wyłącza również straty, szkody, koszty lub wydatki o 
dowolnym charakterze bezpośrednio lub pośrednio spowodowane, wynikające lub 



                                             

  

 

 
Polisa Lloyd’s ubezpieczenia instrumentów muzycznych                                                             Page 7 of 8 
 

powiązane z jakimkolwiek działaniem podejmowanym w celu kontrolowania, zapobiegania, 
powstrzymania lub w jakikolwiek sposób dotyczącym jakiegokolwiek aktu terroryzmu. 

4. Jeżeli Ubezpieczyciel będzie twierdzić, że z powodu niniejszego wyłączenia, jakiekolwiek 
straty, szkody, koszty lub wydatki nie są objęte niniejszym Ubezpieczeniem, ciężar 
udowodnienia sytuacji przeciwnej spoczywa na Ubezpieczonym. 

5. W przypadku, gdy jakakolwiek część niniejszego postanowienia okaże się nieważna lub 
niewykonalna, pozostała część pozostanie w pełni ważna i skuteczna. 

 

E PROCEDURA REKLAMACYJNA 

 
Naszym celem jest zapewnienie, aby wszystkie aspekty Państwa Ubezpieczenia były załatwiane szybko, 
skutecznie i sprawiedliwie. Staramy się przez cały czas zapewnić Państwu najwyższy standard usług. W 
razie jakichkolwiek pytań lub problemów w związku z Państwa polisą lub sposobem załatwienia 
roszczenia, powinniście Państwo, w pierwszej kolejności, skontaktować się z MGZ Gama Sp. z o.o., ul 
Reja 8, 05-820 Piastów.  
 
W przypadku, gdy nie będziecie Państwo zadowoleni z załatwienia Państwa skargi, możecie przekazać 
spór na piśmie do Biura Lloyd’s w Warszawie: 
 

Mr Witold Janusz, 
Lloyd's Country Manager, 

Warszawskie Centrum Finansowe, 
Ul. Emilii Plater 53, 
00-113 Warszawa 

Tel: (+48) 22 370 1618; 
E-mail: witold.janusz@lloyds.com 

 
Skargi, które nie mogą zostać rozstrzygnięte przez Biuro Lloyd’s w Warszawie, mogą być kierowane do 
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Polsce. Dalsze szczegóły zostaną przekazane 
na odpowiednim etapie procesu reklamacji. 
 
 

F  WŁAŚCIWE PRAWO I JURYSDYKCJA 
 

Niniejsze Ubezpieczenie podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory powstałe na podstawie niniejszej 
Polisy będą podlegały wyłącznej jurysdykcji sądów polskich. 
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G    CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA POLISY   
 

1 Numer polisy:       

 
2 Data Wniosku, na którym opiera się 
Ubezpieczyciel: 
 

      

3 Imię I Nazwisko/ Nazwa Ubezpieczonego: 

      

      

      

3a  Adres Ubezpieczonego/ ubezpieczone pomieszczenia/ 
granice geograficzne ubezpieczenia: 

      

      

      

      

      

      
 

3b Szczegóły dotyczące systemów zabezpieczeń i alarmów 
przeciwpożarowych w Ubezpieczonych Pomieszczeniach: 

      

 

4 Data początku ochrony:       
4a Data zakończenia 
ochrony: 

      

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się w dniu określonym w pkt.4 (powyżej), nie wcześniej jednak niż w dniu następnym po 
dniu wpływu składki, lub pierwszej raty składki na konto MGZ Gama, określone w pkt.9 (poniżej). 
 
5 Ubezpieczone mienie: Mienie Ubezpieczonego i/lub Osób Trzecich, za które ubezpieczony jest 
prawnie odpowiedzialny i zobowiązany do jego ubezpieczenia, które ma charakter Dzieł Sztuki. 
 

 
Suma Ubezpieczenia 

 
 Instrumenty Muzyczne:  
 

 

 
 

 

6. Inne WARUNKI i UZGODNIENIA  

 
 
 
 
 
 

7 Udział własny:  
 

 

8 Składka: 
                                                                          do zapłaty na konto 
 MGZ Gama Sp. z o.o.   nr  55 1030 0019 0109 8533 0001 0239 

 

 
 

Podpisano w imieniu Catlin at Lloyd’s  Data: 
  
 
 
 
 
Podpisano w imieniu Ubezpieczonego: 
[IMIĘ I NAZWISKO ]      Data:  
 


