Polisa Ubezpieczenia
Zakładu Jubilerskiego

Nr ……………………………………….. Piastów dnia ……………………………………….

Miło nam, że wybrali Państwo usługi Towarzystwa Ubezpieczeń Catlin Underwriting Agencies Ltd.
Niniejsza polisa nabierze ważności i zacznie obowiązywać (pod warunkiem zapłacenia należnych składek) z chwilą jej
zawarcia w siedzibie MGZ Gama Sp. z o.o., ul. Reja 8, 05-820 Piastów, poprzez złożenie Pani/Pana podpisu oraz
wpisanie daty na stronie z podpisami załączonej do polisy, obok daty i podpisu złożonego przez przedstawiciela MGZ
Gama w imieniu Towarzystwa Ubezpieczeń Catlin Underwriting Agencies Ltd.
Polisa ubezpieczeniowa, jej Część Szczegółowa, kopia Wniosku o ubezpieczenie oraz kopie wszelkich podpisanych
załączników stanowią łącznie Państwa dokument ubezpieczenia Zakładu Jubilerskiego, który to dokument należy
przechowywać w bezpiecznym miejscu.
Niniejszy dokument jest umową cywilnoprawną i określa warunki umowy ubezpieczenia pomiędzy Państwem a
Towarzystwem Ubezpieczeń Catlin Underwriting Agencies Ltd. Prosimy uważnie zapoznać się z całym dokumentem i w
razie jakichkolwiek pytań niezwłocznie skontaktować się z MGZ Gama Sp. z o.o., ul. Reja 8, 05-820 Piastów.
Ważne jest, aby Państwo:
• mieli jasność, o jaką ochronę Państwo wystąpili we wniosku i jakiej ochrony Państwo oczekują;
• rozumieli, co jest, a co nie jest objęte ochroną ubezpieczeniową;
• rozumieli obowiązki, jakie nakładają na Państwa poszczególne postanowienia i umowa jako całość:
• niezwłocznie informowali nas o wszelkich zmianach okoliczności, które mogłyby mieć wpływ na niniejsze
ubezpieczenie.
Prosimy zwrócić szczególną uwagę na paragrafy poświęcone Warunkom i Wyłączeniom. Niedopełnienie
Państwa obowiązku przestrzegania tych postanowień może spowodować nieważność roszczenia lub
wygaśnięcie polisy.
Towarzystwo Ubezpieczeń Catlin Underwriting Agencies Ltd. wyraża zgodę na ubezpieczenie Państwa zgodnie z
warunkami zawartymi w niniejszej polisie lub zatwierdzonymi na niej, od straty lub szkody poniesionej przez Państwa
zgodnie z warunkami polisy dotyczącymi zdarzeń zachodzących w okresie przedstawionym w Części Szczegółowej.
Pisemne upoważnienie udzielone przez Towarzystwo Ubezpieczeń Catlin Underwriting Agencies Ltd. w formie
pełnomocnictwa zezwala MGZ Gama Sp. z o.o. na podpisanie i sporządzenie niniejszej polisy w ich imieniu jako
Ubezpieczyciela.
Chcielibyśmy przypomnieć Państwu o konieczności natychmiastowego informowania nas o wszelkich faktach lub
zmianach, które mogły by mieć wpływ na ocenę ryzyka związanego z niniejszą polisą. Nieujawnienie przez Państwa
wszystkich mających znaczenie faktów może doprowadzić do unieważnienia polisy lub do ograniczenia jej
skuteczności.
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Polisa Zakładu Jubilerskiego (Polska)
Definicje
Poniższe definicje odnoszą się do wszystkich paragrafów polisy. Każde z poniższych słów będzie miało to samo
znaczenie, gdziekolwiek zostanie użyte w Polisie lub w Części Szczegółowej. Dla ułatwienia słowa te będą oznaczone
pogrubioną czcionką w treści Polisy.
Suma Ubezpieczenia
Górna granica odszkodowania określona w Części Szczegółowej Polisy. Suma ta odnosi się do każdego przypadku
szkody i będzie automatycznie uzupełniana do pełnej kwoty po wypłaceniu przez nas odszkodowania pod warunkiem,
że zastosują się Państwo do naszych wskazówek w celu zapobieżenia dalszym szkodom.
Zmiana warunków ubezpieczenia
Każda zmiana i uzupełnienie warunków ubezpieczenia zatwierdzona przez nas na piśmie.
Udział Własny
Część uznanej szkody, której koszt ponosi ubezpieczony.
Granice Geograficzne / Pomieszczenia Ubezpieczone
Obszar, na którym mienie jest chronione, określony w Części Szczegółowej
Okres Ubezpieczenia
Okres ochrony ubezpieczeniowej określony w Części Szczegółowej
Polisa, Niniejsze Ubezpieczenie, Niniejsza Umowa
Niniejszy dokument ubezpieczenia łącznie z Częścią Szczegółową i wszelkimi zatwierdzonymi na niej zmianami
warunków ubezpieczenia
Część Szczegółowa
Część polisy określająca Ubezpieczonego, Okres Ubezpieczenia i inne szczegóły ubezpieczenia
My, Ubezpieczyciel
Catlin Underwriting Agencies Ltd
Państwo, Ubezpieczony
Osoba fizyczna lub osoba prawna określona jako Ubezpieczony w Części Szczegółowej

Umowa Ubezpieczenia
Ubezpieczyciel zobowiązuje się wypłacić Ubezpieczonemu odszkodowanie w wymiarze i sposobie zgodnym z
postanowieniami Niniejszej Polisy, jeżeli kiedykolwiek w okresie ubezpieczenia określonym w Części Szczegółowej
ubezpieczone mienie, lub jakaś jego część, zostanie fizycznie utracona lub fizycznie uszkodzona w wyniku zaistnienia
jakiegokolwiek ryzyka, które zostało ubezpieczone i określone w Części Szczegółowej Niniejszej Polisy.

Wyłączenia
Niniejsza Polisa nie pokrywa:
1

Utraty lub uszkodzenia na skutek kradzieży, nieuczciwości, wyłudzenia popełnionego przez
(a)
jakąkolwiek osobę zatrudnioną lub wynajętą przez Ubezpieczonego (za wyjątkiem przesyłu mienia
ubezpieczonego drogą pocztową) lub
(b)
jakiegokolwiek klienta, brokera, agenta lub innej osoby, której Ubezpieczony powierzył ubezpieczone
mienie o ile utrata lub uszkodzenie nie nastąpiły w czasie pozostawania ubezpieczonego mienia w depozycie
sejfowym na podstawie umowy powierzenia;
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2

Uszkodzenia ubezpieczonego mienia podczas jego obróbki, konserwacji itp. prac oraz uszkodzeń wynikłych w
bezpośredniej konsekwencji tych prac;

3

Utraty lub uszkodzenia (włączenie z utratą i uszkodzeniem poprzez przez ogień i kradzież) bezpośrednio lub
pośrednio spowodowanymi przez tajfun, huragan, cyklon, wybuch wulkanu, trzęsienie ziemi, ogień podziemny
lub inny kataklizm natury. (Wyłączenie to dotyczy tylko ryzyka lądowego);

4

Towarów, których brak stwierdzono podczas remanentu, i co do których uprzednio nie zgłoszono szkody, chyba
że Ubezpieczony udowodni, że szkoda powstała w wyniku zaistnienia ryzyka objętego niniejszą Polisą;

5

Utraty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia podczas gdy mienie to jest noszone lub używane przez
Ubezpieczonego, jakiegokolwiek udziałowca, dyrektora lub partnera, członków rodzin, krewnych, pracowników
lub przyjaciół, którym mienie zostało powierzone do tego celu.

6

Utraty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia podczas publicznych wystaw lub targów, o ile nie zostało to
wcześniej uzgodnione z Ubezpieczycielem;

7

Kradzieży lub zniknięcia ubezpieczonego mienia ze wszelkiego rodzaju pojazdów mechanicznych należących
lub będących pod kontrolą Ubezpieczonego lub jego pracowników i przedstawicieli, w sytuacji gdy te pojazdy
zostały pozostawione bez opieki;

8

Utraty lub uszkodzenia towarów, które zostały powierzone Ubezpieczonemu przez prywatnych klientów
wyłącznie do przechowania w depozycie sejfowym;

9

Utraty lub uszkodzenia mienia, które w dniu powstania ubezpieczonej przez nas szkody było przez
Ubezpieczonego objęte innym ubezpieczeniem, niezależnie od tego czy to inne ubezpieczone jest ważne i
wypłacalne w stosunku do tej szkody;

10

Utraty lub uszkodzenia bezpośrednio spowodowanego przez fale ciśnienia atmosferycznego wywołane przez
samoloty lub inne urządzenia powietrzne poruszające się z dźwiękową lub ponaddźwiękową prędkością;

11

Utraty lub uszkodzenia danych w systemach komputerowych;

12

Utraty lub uszkodzenia bezpośrednio lub pośrednio powstałych w wyniku wojny, inwazji, aktów
nieprzyjacielskich, działań wojennych (niezależnie czy wojna została wypowiedziana cz nie), wojny domowej,
rebelii, powstania, rewolucji, uzurpowanej władzy wojskowej czy cywilnej, stanu wojennego, zamieszek,
niepokojów społecznych, konfiskaty, nacjonalizacji lub rekwizycji, zniszczenia lub uszkodzenia mienia z
polecenia jakiejkolwiek władzy rządowej, publicznej lub lokalnej.

13

Utraty przychodu, utraty zysku i/lub innych kosztów i wydatków, które mogą wystąpić w konsekwencji utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego mienia.

Wyłączenia – pełny tekst
1

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

a.

Niniejsza klauzula będzie nadrzędna i zastąpi wszelkie inne niezgodne z nią postanowienia niniejszego
Ubezpieczenia.

b.

W żadnym wypadku niniejsze Ubezpieczenie nie obejmuje straty, szkody, odpowiedzialności lub wydatku
bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych przez, wynikających z, lub do których przyczyniło się:

i)

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

ii)

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

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

iv)

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,

v)

broń chemiczna, biologiczna, biochemiczna lub elektromagnetyczna .

2

WYŁĄCZENIE RYZYKA TERRORYZMU (NMA2920)

a)

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.

b)

Do celu niniejszej Polisy, 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.

c)

Niniejsza Polisa wyłącza również straty, szkody, koszty lub wydatki o dowolnym charakterze bezpośrednio lub
pośrednio spowodowane, wynikające lub powiązane z jakimkolwiek działaniem podejmowanym w celu
kontrolowania, zapobiegania, powstrzymania lub w jakikolwiek sposób dotyczącym jakiegokolwiek aktu
terroryzmu.

d)

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.

e)

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

Warunki
1

Ubezpieczony zgadza się i przyjmuje obowiązek prowadzenia szczegółowych ewidencji sprzedaży, zakupów i
innych transakcji oraz zgadza się udostępnić te ewidencje Ubezpieczycielowi, lub jego przedstawicielom w
przypadku powstania szkody objętej niniejszą Polisą.

2

Ubezpieczony zgadza się i zapewnia, że wszystkie systemy zabezpieczeń i ochrony zgłoszone na piśmie we
Wniosku o Ubezpieczenie są w pełni sprawne i że nie zostaną one usunięte lub ograniczone ze szkodą dla
interesów Ubezpieczyciela bez jego zgody. Ubezpieczony zgadza się powiadomić niezwłocznie
Ubezpieczyciela za pośrednictwem MGZ Gama o jakimkolwiek zawiadomieniu o wycofaniu ochrony policyjnej
lub innych służb ochronnych.

3

Warunkiem niezbędnym przyjęcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela z Niniejszej Polisy jest usuwanie przez
Ubezpieczonego z zamków wszystkich kluczy i kluczy zapasowych, które mogą służyć do obsługi systemów
alarmowych, a także wszystkich kluczy i kluczy zapasowych do sejfów i skarbców poza godzinami pracy
zakładu.

4

Warunkiem niezbędnym przyjęcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela z Niniejszej Polisy jest aby w przypadku
przesyłek pocztowych zawierających biżuterię, kamienie szlachetne, metale szlachetne i /lub zegarki o wartości
powyżej 200 PLN (lub ekwiwalent w innej walucie) wszystkie paczki przesyłane były rejestrowaną pocztą
poleconą lub rejestrowaną poczta lotniczą.
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5

Niniejsze Ubezpieczenie może zostać rozwiązane w każdej chwili na życzenie Ubezpieczonego dostarczone na
piśmie do Agencji MGZ Gama Sp. z o.o., która pośredniczyła w jego zawarciu, pod warunkiem opłacenia
należnej składki za czas objęty ubezpieczeniem wg skali krótkookresowej.
Niniejsze Ubezpieczenie może również zostać rozwiązane przez lub w imieniu Ubezpieczyciela na podstawie
trzydziesto (30) dniowego wypowiedzenia na piśmie wysłanego na ostatni znany adres Ubezpieczonego, a
składka za okres objęty ubezpieczeniem obliczona pro rata będzie należna Ubezpieczonemu, lub zostanie
przez niego zatrzymana.
Powiadomienie uważane będzie za skuteczne o ile wysłane zostanie opłaconym, prawidłowo zaadresowanym
listem pocztowym.
Skala krótkoterminowa (składka zatrzymywana przez Ubezpieczycieli)
1 miesiąc:
2 miesiące:
3 miesiące:
4 miesiące:
5 miesięcy:

20% rocznej stopy
30% rocznej stopy
40% rocznej stopy
50% rocznej stopy
60% rocznej stopy

6 miesięcy: 70% rocznej stopy
7 miesięcy: 75% rocznej stopy
8 miesięcy: 80% rocznej stopy
9 miesięcy: 85% rocznej stopy
ponad 9 miesięcy: 100% rocznej stopy

6

Ubezpieczony, w przypadku powstania szkody zobowiązuje się, jako warunek niezbędny do uzyskania prawa
do odszkodowania, dostarczyć taką informację i materiał dowodowy na temat utraconego lub uszkodzonego
mienia oraz okoliczności powstania szkody, których Ubezpieczyciel w sposób uzasadniony może wymagać i
które są w posiadaniu Ubezpieczonego.

7

Jeśli Ubezpieczony zgłosi szkodę z zamiarem wyłudzenia odszkodowania lub oszukania Ubezpieczyciela co do
sumy odszkodowania, lub czegokolwiek innego, niniejsza Polisa ulega unieważnieniu a wszelkie roszczenia z
jej tytułu zostaną oddalone.

8

W przypadku wypłacenia jakiegokolwiek odszkodowania z niniejszej Polisy Ubezpieczyciel wstąpi we wszelkie
prawa Ubezpieczonego dochodzenia zwrotu od ewentualnego sprawcy szkody a Ubezpieczony zobowiązany
jest dostarczyć niezbędne dokumenty oraz podjąć wszelkie niezbędne czynności aby Ubezpieczyciel mógł z
tych praw skorzystać.

9

Niezależnie od wszelkich innych postanowień strony uzgadniają, że Niniejsza Polisa pokrywa również ryzyko
uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego mienia przez służby cywilne podczas akcji zwalczania lub
ograniczania pożaru, pod warunkiem, że akcja ta, jak również uszkodzenie lub zniszczenie nie jest
następstwem wojny, inwazji, rewolucji, rebelii, powstania i innych działań nieprzyjacielskich, wojennych i tym
podobnych.

10

Powiadomienie jakiegokolwiek agenta lub wiedza posiadana przez jakiegokolwiek agenta lub przez jakąkolwiek
inną osobę nie stanowi zrzeczenia się, zmiany któregokolwiek z postanowień Niniejszej Polisy ani nie
powstrzymuje Ubezpieczyciela od wykonania jakiegokolwiek prawa wynikającego z postanowień niniejszej
Polisy. Jakiekolwiek zmiany warunków niniejszej Polisy nie mogą być wprowadzone inaczej jak w formie
pisemnej, zatwierdzonej przez Ubezpieczyciela jako załącznik do Niniejszej Polisy.

11

Niniejsza Polisa ulegnie rozwiązaniu jeśli Ubezpieczony ukrył, lub fałszywie przedstawił jakikolwiek fakt
materialny lub okoliczności dotyczące Niniejszej Polisy lub przedmiotu ubezpieczenia lub w przypadku
oszustwa, usiłowania oszustwa, krzywoprzysięstwa ze strony Ubezpieczonego dotyczącego jakiejkolwiek
sprawy dotyczącej Niniejszej Polisy lub przedmiotu Ubezpieczenia niezależnie czy miało to miejsce przed czy
po powstaniu szkody.

W przypadku szkody
1

W przypadku kradzieży, włamania, rozboju, dewastacji, zniknięcia lub jakiejkolwiek utraty ubezpieczonego
mienia Ubezpieczony ma obowiązek powiadomić policje, tak szybko jak to jest praktycznie możliwe, nie później
jednak niż w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin.
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2

Ubezpieczony jest zobowiązany w przypadku zdarzenia, które może prowadzić do szkody z Niniejszej Polisy
powiadomić nas za pośrednictwem MGZ Gama sp. z o.o. tak szybko jak to jest praktycznie możliwe, nie później
jednak niż w ciągu siedemdziesięciu dwóch (72) godzin od zaistnienia zdarzenia. Ponadto Ubezpieczony jest
zobowiązany dostarczyć do MGZ Gama Sp. z o.o. wykaz utraconego mienia wraz z tytułem prawnym jego
posiadania.

3

Ubezpieczony w przypadku zdarzenia, które może prowadzić do szkody z Niniejszej Polisy jest zobowiązany
wypełnić, podpisać i przedłożyć Wniosek o Odszkodowanie. Ubezpieczony ma również obowiązek zapewnić
przedmiotową informację, pomoc i materiał dowodowy wymagany przez Ubezpieczyciela jak również w pełni
współpracować w dochodzeniu i oszacowaniu szkody.

4

Jeśli Ubezpieczyciel będzie tego wymagał Ubezpieczony będzie zobowiązany złożyć zeznanie pod przysięgą
przed osobą wyznaczoną przez Ubezpieczyciela.

5

MGZ Gama Sp. z o.o. potwierdzi przyjęcie zgłoszenia szkody w ciągu siedmiu (7) dni roboczych.

Prawo i jurysdykcja
Strony mogą swobodnie wybrać prawo, któremu podlega niniejsza Umowa Ubezpieczenia. O ile nie umówiono się
inaczej Niniejsza Polisa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej. Jakikolwiek spór wynikły z Niniejszej Polisy podlegać
będzie wyłącznej jurysdykcji sądów Rzeczypospolitej Polskiej.
Ubezpieczyciel informuje Ubezpieczonego, że tak jak inne towarzystwa ubezpieczeniowa Lloyd’s podlega nadzorowi i
regulacji ze strony Financial Services Authority (FSA) w Londynie.

Procedura reklamacji
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 zostaną załatwione przez Dyrektora Biura Lloyd’s w Polsce mogą w pewnych okolicznościach zostać
skierowane do Rzecznika Praw Konsumentów ds. Finansowych w Wielkiej Brytanii na adres:
Financial Ombudsman Service
South Quay Plaza
183 Marsh Wall
London
E14 9SR
Telephone Number: 0845 080 1800
Email: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk
Dalsze szczegóły postępowania zostaną przekazane na odpowiednim etapie procesu reklamacji.
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Polisa Zakładu Jubilerskiego (Polska)
Część Szczegółowa
1 Numer Polisy:

2 Data Wniosku, który był podstawą dla
wystawienia Niniejszej Polisy

3 Imię i Nazwisko/Nazwa Ubezpieczonego:

3a Ubezpieczone Lokale (Pełna lista z
pełnym adresem):

3b Szczegóły zabezpieczenia
antywłamaniowego i p. pożarowego w
Ubezpieczonych Lokalach:

4 Data początku Ubezpieczenia:

4a Data końca Ubezpieczenia:

5 Biżuteria
Całkowity Limit Ubezpieczenia
Surowce, wyroby jubilerskie i banknoty
służące prowadzeniu przedsiębiorstwa
Ubezpieczonego, niezależnie od tego czy są
własnością Ubezpieczonego, czy zostały mu
UBEZPIECZONE MIENIE I
powierzone dla jakiegokolwiek celu .
UBEZPIECZONE RYZYKA
UBEZPIECZENIE OD RYZYKA UTRATY I
USZKODZENIA Z KAŻDEJ PRZYCZYNY,
(na warunkach, wyłączeniach i
ograniczeniach określonych w Niniejszej
Polisie).
Jeśli nie jest to przedmiotem innego
ubezpieczenia zawartego przez
Ubezpieczonego, UBEZPIECZONE mienie
jest objęte ochroną wewnątrz obszaru lub w
ZAKRES TERYTORIALNY
tranzycie wewnątrz obszaru lub pomiędzy
określonymi obszarami, zawsze jednak
zgodnie z warunkami, wyłączeniami i
ograniczeniami Niniejszej Polisy.
Urządzenia, sprzęt, maszyny, instalacje,
sejfy, systemy alarmowe, dekoracje i nakłady
trwałe Najemcy oraz wszystkie inne składniki
majątku Ubezpieczonego w Ubezpieczonych
MEBLE I WYPOSAŻENIE
Lokalach poza mieniem wymienionym w pkt
1.powyżej. RYZYKA UBEZPIECZONE:
UTRATA LUB USZKODZENIE Z POWODU
Polisa Catlin at Lloyd’s zakładu jubilerskiego
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Sumy Ubezpieczone

Sumy Ubezpieczone
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OGNIA, UDERZENIA PIORUNA,
WYBUCHU, UPADKU SAMOLOTU lub
innego lub urządzenia powietrznego lub
odpadających z niego części, WŁAMANIA,
KRADZIEŻY, ZASTOSOWANIA GROŹBY,
BURZY, DESZCZU NAWALNEGO,
POWODZI, ROZERWANIA LUB PRZELANIA
I WYCIEKU Z RUR LUB URZĄDZEŃ
WODCIĄGOWYCH, UDERZENIA
JAKIEGOKOLWIEK POJAZDU
DROGOWEGO nie należącego i nie
będącego pod kontrolą Ubezpieczonego,
członków jego rodziny, ani pracowników (pod
warunkiem przestrzegania postanowień,
wyłączeń i ograniczeń Niniejszej Polisy).
Mienie ubezpieczone w punkcie Meble i Wyposażenie jest chronione tylko w Ubezpieczonych Lokalach wymienionych
powyżej przay Udziale Własnym
PLN (lub ekwiwalent w innej walucie) za of każdą szkodę z powodu Burzy,
Deszczu Nawalnego, Powodzi, Wybuchu, Powodzi, Przelewu, Wycieku z rur i urządzeń wodociągowych .

Definicja
Użyte tutaj słowa “Rury i urządzenia wodociągowe” oznaczają Rury, Magistrale, Zbiorniki I Urządzenia Wodociągowe z
wyłączeniem:
(a)
Automatycznych systemów nawadniania i deszczowni
oraz
(b)
Kotłów innych niż kotły domowe.

UBEZPIECZENIE LOKALI

Lokale, w których Ubezpieczony prowadzi
przedsiębiorstwo i/lub znajdujące się w nich
Wyposażenie i Urządzenia Wynajmującego,
własne Ubezpieczającego, lub takie za które
jest prawnie odpowiedzialny jako najemca od
ryzyka uszkodzenia ( innego niż ogień)
wyrządzone przez Włamywaczy, Złodziei lub
osoby usiłujące dokonać włamania lub
kradzieży. ( Ubezpieczenie na warunkach i
przy wyłączeniach i ograniczeniach niniejszej
Polisy).

7 Składka:

8 Udział Własny:

PLN

Podpisano w imieniu Catlinin Underwriting Agencies Ltd w Piastowie

Data:

Podpisano w imieniu Ubezpieczonego:
[PRINT NAME & SURNAME]

Data:
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