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Wprowadzenie i ogólna informacja
Niniejsze Ubezpieczenie
Niniejsze ubezpieczenie zostało specjalnie zaprojektowane dla ochrony Państwa prywatnej biżuterii. Naszym
zamierzeniem było to, aby język i układ treści były proste dla zrozumienia zasad ochrony, a także wynikających z
Polisy i dotyczących Państwa obowiązków.
Niniejsza Polisa składa się z Klauzuli Ubezpieczenia, definicji, warunków, wyłączeń, Części Szczegółowej oraz
ewentualnie załączników. Wszystkie te części stanowią jeden dokument i powinny być czytane jako jedna Umowa
Ubezpieczenia. Decydując się zapewnić Państwu ochronę, ustalając warunki ubezpieczenia i wysokość składki
polegaliśmy na informacji otrzymanej od Państwa.
Ubezpieczyciele zapewniają ochronę na warunkach i zasadach określonych w Polisie, w zamian za zapłacenie
przez Państwa ustalonej składki .
Niniejsza Polisa jest umową cywilno-prawną, dlatego ważne jest abyście Państwo uważnie przeczytali jej całość
włącznie z Częścią Szczegółową i ewentualnymi załącznikami. Jeśli dostrzeżone zostaną jakieś błędy, albo jeśli
Polisa nie odpowiada Państwa wymogom, prosimy skontaktować się z MGZ Gama tak szybko, jak to jest praktycznie
możliwe.
Powinniście Państwo przechowywać kopie wszystkich informacji (włącznie z kopiami listów), które Państwo
przesyłają do MGZ Gama, do swojego brokera oraz do Ubezpieczycieli w związku z Niniejszą Umową
Ubezpieczenia. Żadne zmiany do Niniejszej Polisy nie będą ważne jeśli nie zostaną zatwierdzone na piśmie przez
MGZ Gama.
Oczekujemy, że sumy ubezpieczenia odpowiadają pełnej wartości Ubezpieczonego Mienia. Jeśli maja Państwo
jakiekolwiek wątpliwości prosimy skontaktować się z MGZ Gama.
Firma MGZ Gama sp. z o.o. jest upoważniona do wystawienia i podpisania Niniejszej Polisy w imieniu i na rzecz
underwriterów, członków syndykatu Lloyd’s nr 2003 na podstawie pisemnego pełnomocnictwa nr B0799KI018490l.
Ochrona danych osobowych
Prosimy przyjąć do wiadomości, że wszelkie informacje dostarczone przez Państwa do nas, lub Ubezpieczycieli
będą przez nas przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz innymi aktami prawnymi
właściwymi dla prawa, któremu podlega Niniejsza Polisa wyłącznie do celów zapewnienia ochrony
ubezpieczeniowej, jak tez likwidacji szkód, jeśli się wydarzą, i w związku z tym może wystąpić potrzeba przekazania
tych danych stronom trzecim.
Prawa stron trzecich
Podmiot, który nie jest stroną Niniejszego Ubezpieczenia nie ma żadnych uprawnień wynikających z Niniejszej
Umowy , co nie ogranicza jego praw jako strony trzeciej, które wynikają, lub są przewidziane prawem, któremu
podlega Niniejsza Polisa.
Prawo i jurysdykcja właściwe dla Niniejszej Polisy
Strony mają prawo wybrać prawo, któremu ma podlegać Niniejsza Umowa ubezpieczenia. Jeśli nie postanowiono
inaczej Niniejsza Polisa podlega prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądów Rzeczypospolitej Polskiej.
Polisa sporządzona została w języku polskim.
Rozwiązanie ubezpieczenia i “czas na zastanowienie”
(a)

Państwa prawo odstąpienia od Umowy w „ czasie na zastanowienie”
Mają Państwo prawo rozwiązania Umowy poprzez powiadomienie nas (list, albo e-mail) w ciągu 14 dni od:
(i)

Daty otrzymania oryginału Niniejszej Polisy; lub

(ii)

Początku Okresu Ubezpieczenia;

w zależności od tego co nastąpi później.
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W takim przypadku zwrócimy Państwu zapłaconą składkę w całości, chyba, że zgłoszona została szkoda i w
związku z tym należna będzie pełna składka roczna.
(b)

Prawo Państwa do odstąpienia od Umowy po upływie “czasu na zastanowienie”
Mają Państwo prawo do odstąpienia od Umowy po “czasie na zastanowienie” poprzez powiadomienia nas na
piśmie (list albo e-mail). Zwrot składki za czas nie objęty ubezpieczeniem będzie obliczony proporcjonalnie do
ilości dni, w których ubezpieczenie pozostawało w mocy, chyba, że zgłoszona została szkoda i w związku z
tym należna będzie pełna składka roczna.

(c)

Nasze prawo do rozwiązania Umowy
My mamy prawo rozwiązania Niniejszej Umowy, jeśli wystąpią istotne powody do jej rozwiązania, np.
(i)

niezapłacenie przez Państwa składki, lub raty składki, albo

(ii)

zmiana ryzyka, która oznacza, że nie możemy dalej zapewniać ochrony ubezpieczeniowej, albo

(iii)

brak współpracy z Państwa strony lub niedopełnienie obowiązku dostarczenia wymaganej przez nas
informacji, lub dokumentów, np. związanych ze szkodą,

poprzez powiadomienie na piśmie z trzydziesto (30) dniowym wyprzedzeniem na ostatni znany adres podany
w Części Szczegółowej. Zwrot składki należnej Państwu za czas nie objęty ubezpieczeniem będzie obliczony
proporcjonalnie do ilości dni, w których ubezpieczenie pozostawało w mocy, chyba, że zgłoszona została
szkoda i w związku z tym należna będzie pełna składka roczna.
Informacja otrzymana od Państwa
Decydując się zapewnić Państwu ochronę, ustalając warunki ubezpieczenia i wysokość składki polegamy na
informacji otrzymanej od Państwa i w związku z tym, odpowiadając na nasze pytania, musicie Państwo zadbać, aby
przekazywana informacja była rzetelna i kompletna.
Jeżeli stwierdzimy, że umyślnie podaliście nam Państwo nieprawdziwe, lub wprowadzające w błąd informacje,
będziemy mieli prawo do::
(a)

potraktowania tej Polisy, jako nieważnej od samego początku;

(b)

odmowy rozpatrzenia wszelkich szkód; oraz

(c)

zatrzymania całej składki.

Jeżeli ustalimy, że bezmyślnie podaliście na Państwo nam nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje,
będziemy mieli prawo:
(i)

potraktować tę Polisę jako nieważną od samego początku, odmówić rozpatrzenia jakiejkolwiek szkody i
zwrócić Państwu zapłaconą składkę, tak jakbyśmy nigdy nie udzielili Państwu żadnej ochrony;

(ii)

potraktować niniejszą Polisę tak, jakby została zawarta na innych warunkach niż uzgodnione, jeśli
zapewnienie ochrony na tych innych warunkach byłoby możliwe;

(iii)

zmniejszyć wypłatę odszkodowania za każdą szkodę w takiej proporcji, w jakiej zapłacona przez Państwo
składka pozostaje do składki należnej, gdyby należna składka miała być wyższa od składki zapłaconej.

Powiadomimy Państwa na piśmie, który punkt (i), (ii) czy (iii) będzie miał zastosowanie.
Jeśli nie została zgłoszona szkoda i ma zastosowanie punkt (ii) i/lub (iii), będziemy mieli prawo:
(1)

zawiadomić Państwa z trzydziesto (30) dniowym wyprzedzeniem o zakończeniu Niniejszej Polisy; albo
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(2)

zawiadomić Państwa, że traktujemy Niniejszą Polisę i każdą przyszłą szkodę na zasadzie punktu (ii) i/lub
(iii), i w takim przypadku przysługuje Państwu prawo rozwiązania polisy za trzydziesto (30) dniowym
wypowiedzeniem.

Jeżeli Niniejsza Polisa zostanie rozwiązana w związku z punktem (1) lub (2), zwrócimy Państwu należną Państwu
składkę biorąc pod uwagę różnicę Okresu Ubezpieczenia.
Zmiana okoliczności
Macie Państwo obowiązek powiadomić nas tak szybko, jak to jest praktycznie możliwe, o każdej zmianie w podanej
nam przez Państwa informacji, która nastąpi przed lub w trakcie Okresu Ubezpieczenia.
Gdy zostaniemy powiadomieni o zmianie wtedy odpowiemy Państwu czy, i w jaki sposób, zmiana ta ma wpływ na
Niniejszą Polisę. Przykładowo możemy rozwiązać Polisę zgodnie z postanowieniami o Rozwiązaniu i „czasie na
zastanowienie” , możemy zmienić warunki polisy, albo poprosić Państwa o zapłacenie wyższej składki. Jeśli nie
poinformujecie nas Państwo o zmianie może to mieć wpływ na uznanie szkody albo może spowodować nieważność
ubezpieczenia.
Oszukańcze zgłoszenie szkody
Jeśli Państwo, lub ktokolwiek działający w Państwa imieniu dokona oszukańczego zgłoszenia szkody np. fałszywie
przedstawi stratę i/lub wielkość szkody, przedstawi fałszywe oświadczenie itp. My:
(a)

będziemy zwolnieni z wypłaty odszkodowania; i

(b)

będziemy ubiegać się od Państwa o zwrot każdej sumy wypłaconej Państwu w związku ze szkodą; i

(c)
możemy, za powiadomieniem Państwa, traktować Niniejszą Polisę jako rozwiązaną na dzień popełnienia
aktu oszustwa.
Jeśli skorzystamy z naszego prawa w związku z punktem (c) powyżej:
(i)

nie będziemy ponosić wobec Państwa odpowiedzialności za zdarzenia, mające miejsce po popełnieniu
oszustwa. Zdarzeniem, o którym mowa jest wszystko, co powoduje naszą odpowiedzialność z tytułu
Niniejszej Polisy (np. wystąpienie straty, zgłoszenie szkody, lub powiadomienie o potencjalnej szkodzie); i

(ii)

nie zwrócimy zapłaconej składki.

Sankcje
Z Niniejszej Polisy nie zapewnimy żadnej korzyści w zakresie objęcia ochroną ubezpieczeniową, wypłaty
odszkodowania, czy jakichkolwiek innych korzyści, których zapewnienie naruszałoby jakiekolwiek sankcje
międzynarodowe, czy inne ograniczenia lub restrykcje nakładane przez prawo, czy przepisy regulacyjne.
Procedura skarg i zażaleń
Naszym celem jest zapewnienie Państwu wysokiej jakości usług i chcemy utrzymywać ten poziom przez cały czas.
Jeśli macie Państwo pytania lub obawy związane z Niniejszą Polisą albo sposobem likwidacji szkód prosimy
skontaktować się z Firmą MGZ Gama, za pośrednictwem której Niniejsza Polisa została zawarta.
Jeśli chcecie Państwo zgłosić skargę możecie to zrobić w każdej chwili poprzez przedstawienie sprawy Kierownikowi
ds. Skarg I Zażaleń :
Complaints Manager
Catlin Underwriting Agencies Limited, 20 Gracechurch Street, London, EC3V 0BG
E-mail:
xlcatlinukcomplaints@xlcatlin.com
Telephone Number:
+44 (0) 20 7743 8487
Agent zarządzający Lloyd's, Catlin Underwriting Agencies Limited, lub w jego imieniu wyżej wymieniona strona, która
została wyznaczona do orzekania w sprawie skargi, będą dążyć do wydania decyzji w sprawie skargi, w formie
pisemnej pocztą, w terminie trzydziestu (30) dni otrzymania skargi. Decyzja może zostać przesłana do Państwa
pocztą elektroniczną, jeśli o to Państwo poprosili i podali adres e-mail.
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Jeśli agent zarządzający Lloyd's, Catlin Underwriting Agencies Limited lub strona wskazana powyżej, która została
wyznaczona do orzekania w sprawie skargi w jej imieniu, nie jest w stanie wydać decyzji w ciągu trzydziestu (30)
dni, ponieważ jest to skomplikowana skarga, to skontaktuje się z Państwem, wyjaśni przyczynę opóźnienia, wskaże
okoliczności, które należy ustalić, aby załatwić sprawę i określi spodziewany termin, w którym udzielona zostanie
odpowiedź, który nie będzie dłuższy niż sześćdziesiąt (60) dni po otrzymaniu skargi.
Jeśli nadal będą Państwo niezadowoleni po rozpatrzeniu skargi, w pewnych okolicznościach możliwe będzie
przekazanie skargi do Lloyd's. Szczegóły procedur reklamacyjnych Lloyd's znajdują się w ulotce "Twoja skarga - jak
możemy pomóc" dostępnej na stronie www.lloyds.com/complaints. Procedura jest również dostępna w Catlin
Underwriting Agencies Limited pod powyższym adresem lub w Lloyd's pod adresem:
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@lloyd’s.com
Lloyd's postara się przedstawić decyzję w sprawie skargi, pisemnie, pocztą, w ciągu 30 dni od otrzymania skargi.
Decyzja może zostać przesłana do Państwa pocztą elektroniczną, jeśli o to Państwo prosili i podali adres e-mail.
Jeśli Lloyd's nie może wydać decyzji w ciągu trzydziestu (30) dni, ponieważ jest to złożona skarga, skontaktuje się
z Państwem, wyjaśni przyczynę opóźnienia, wskaże okoliczności, które należy ustalić, aby załatwić sprawę i określi
spodziewany termin, w którym udzielona zostanie odpowiedź, który nie będzie dłuższy niż sześćdziesiąt (60) dni po
otrzymaniu skargi. Jeśli pozostaniecie Państwo niezadowoleni z ostatecznej odpowiedzi, lub jeśli nie otrzymaliście
ostatecznej odpowiedzi w ciągu trzydziestu (30) dni od złożenia skargi, możecie Państwo być uprawnieni do
przekazania swojej skargi do Rzecznika Finansowego. Dane kontaktowe są następujące:
Financial Ombudsman / Biuro Rzecznika Finansowego
Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, Poland
Tel: +48 22 333 73 26/27, Fax: +48 22 333 73 29, E-mail: biuro@rf.gov.pl
Powyższe ustalenia dotyczące rozpatrywania skarg nie naruszają Państwa uprawnień wynikających z przepisów
prawa.
Komisja Europejska zapewnia również internetową platformę rozstrzygania sporów (ODR), która umożliwia
konsumentom składanie skarg za pośrednictwem strony centralnej, która przekaże skargę do właściwego systemu
alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR). Program ADR dla Catlin Underwriting Agencies Limited jest
Usługą Rzecznika Finansowego, z którym można skontaktować się bezpośrednio, korzystając z danych
kontaktowych powyżej. Więcej informacji na temat ODR można znaleźć na stronie http://ec.europa.eu/odr
Schemat rekompensat finansowych
Ubezpieczyciele są objęci programem rekompensat za usługi finansowe (Financial Services Compensation
Scheme). Możecie Państwo być uprawnieni do rekompensaty z programu, jeśli Ubezpieczyciele nie są w stanie
wypełnić swoich zobowiązań wynikających z Niniejszej Polisy. Jeśli macie Państwo prawo do odszkodowania w
ramach programu, poziom i zakres rekompensaty będą zależeć od charakteru Niniejszej Polisy. Więcej informacji
na temat programu można uzyskać w ramach programu kompensacji usług finansowych (10 piętro, Beaufort House,
15 St Botolph Street, Londyn, EC3A 7QU) oraz na ich stronie internetowej: www.fscs.org.uk.
Informacja o Ubezpieczycielu
Niniejsza Umowa ubezpieczeniowa została zawarta z underwriterami Lloyd's, zarejestrowanym na One Lime Street,
Londyn, EC3M 7HA, Wielka Brytania. Lloyd's jest stowarzyszeniem członków underwritingu zarejestrowanym na
podstawie ustawy. Ubezpieczyciel - Catlin Underwriting Agencies Limited jest agentem zarządzającym Syndicate
2003 at Lloyd’s.
Lloyd’s Polska Sp. z o. o. is the generalnym przedstawicielem underwriterów Lloyd’s w Polsce , z siedzibą :
Warszawskie Centrum Finansowe, ul Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Poland.
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Informacja o nadzorze
1. Catlin Underwriting Agencies Limited jest agentem zarządzającym Syndykatu 2003 at Lloyd’s
Catlin Underwriting Agencies Limited działa z upoważnienia Prudential Regulation Authority i jest
nadzorowana przez Financial Conduct Authority oraz Prudential Regulation Authority (Firm Reference No.
204848). Dalsze szczegóły można znaleźć na stronie Financial Services Register: www.fca.org.uk .
Siedziba główna : 20 Gracechurch Street, London, EC3V 0BG.
Numer rejestru w Anglii : Company Number 1815126
Powyższe można sprawdzić na stronie FCA’s : www.fca.org.uk , na której znajduje się rejestr wszystkich
firm pod nadzorem. Informację FCA można również uzyskać telefonicznie pod numerem 0800 111 6768.
2. MZG Gama Sp. z o.o. , Lloyd’s Coverholder no 10943AJS, z siedzibą ul. Reja 8, 05-820 Piastów, jest firmą
wpisaną do rejestru przedsiębiorstw, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem 0000183190, NIP 527-22-06-161.

Klauzula ubezpieczeniowa
Biorąc pod uwagę wpłatę składki określonej w Części Szczegółowej Ubezpieczyciele ubezpieczają Mienie opisane
w Części Szczegółowej od ryzyka fizycznej utraty i uszkodzenia, w dowolnym miejscu na świecie w Okresie
Ubezpieczenia do wysokości Sumy Ubezpieczenia określonej w Części Szczegółowej, z zastrzeżeniem warunków i
wyłączeń zapisanych w Niniejszej Polisie.

Podstawa ustalenia odszkodowania
Podstawą wyceny dla ustalenia odszkodowania będzie:
a) W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia Ubezpieczonego Mienia suma odszkodowania będzie równa
kosztowi i wydatkom związanym z naprawą, albo zastąpieniem Ubezpieczonego Mienia według naszej
decyzji.
b) W przypadku utraty albo kradzieży Ubezpieczonego Mienia według naszej decyzji dokonamy
ekwiwalentnego zwrotu w naturze, albo zapłacimy za ekwiwalentne zastąpienie Ubezpieczonego Mienia.
c) W żadnym przypadku nie zapłacimy więcej niż Ubezpieczona Suma.
Po wypłaceniu pełnej Sumy Ubezpieczonej za każdy element, parę, lub komplet Ubezpieczonego Mienia
Ubezpieczyciele staną się pełnoprawnymi jego właścicielami i zastrzegają sobie prawo przejęcia własności tego
elementu, pary lub kompletu .

Definicje
Poniższe definicje maja zastosowanie do Niniejszej Polisy. Za każdym razem gdy poniższe słowa są użyte mają one
to samo znaczenie, niezależnie czy występują w treści, czy Części Szczegółowej Polisy.
Akt terroryzmu oznacza akt obejmujący, lecz nie ograniczony do użycia siły, lub przemocy albo groźby jej użycia
przez jakąkolwiek osobę lub grupę osób, działającą samodzielnie, w ramach lub w powiązaniu z organizacją
(organizacjami), lub rządem (rządami), podjęty w celach, lub z powodów politycznych, religijnych, ideologicznych lub
podobnych, włącznie z zamiarem wpływania na jakikolwiek rząd i / lub zastraszenia społeczeństwa, albo jakiejkolwiek
jego części.
Suma Ubezpieczona oznacza sumę określoną w Części Szczegółowej
Aneks oznacza zmianę warunków, wyłączeń albo innych postanowień Niniejszej Polisy wystawiony przez nas na
piśmie i zatwierdzony naszym podpisem.
Uczciwa wartość rynkowa oznacza opinię wyrażoną w pieniądzu, po której Ubezpieczone Mienie zmieniłoby
właściciela pomiędzy zainteresowanym kupującym a chętnym sprzedawcą, którzy nie działają pod przymusem
kupna lub sprzedaży i posiadają wystarczającą wiedzę w przedmiocie transakcji.
Dom oznacza prywatne mieszkanie Ubezpieczonego używane do prywatnych celów mieszkalnych, tak jak to jest
przedstawione w Części Szczegółowej
Ubezpieczone Mienia oznacza każdy element mienia należącego do Ubezpieczonego, który został
wyszczególniony i opisany w Części Szczegółowej, lub Załączniku do Części Szczegółowej.
Biżuteria oznacza przedmioty wytworzone przede wszystkim do noszenia na sobie dla celów estetycznych lub
ceremonialnych, w tym pierścienie, sygnety, klejnoty, naszyjniki, zegarki, bransolety, łańcuszki, kolczyki, spinki,
broszki, piercingi, przypinki czy łańcuszki na kostkę.
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Okres Ubezpieczenia oznacza okres objęcia ochroną ubezpieczeniową zapisany w Części Szczegółowej.
Fizyczna Utrata oznacza fizyczną utratę, lub kradzież Ubezpieczonego Mienia.
Fizyczne Uszkodzenie oznacza fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie Ubezpieczonego Mienia.
Niniejsza Polisa oznacza dokument, który zawiera w sobie całą informację dostarczoną nam w formie Wniosku o
Ubezpieczenie dla wystawienia, odnowienia lub zmiany Umowy Ubezpieczenia, tak jak to nam przedstawiono,
włącznie z Częścią Szczegółową i ewentualnymi Załącznikami, które do Niniejszej Polisy należą.
Część Szczegółowa oznacza Część Szczegółową, która należy do Umowy Ubezpieczenia i precyzuje szczegóły
ochrony, zawiera numer identyfikujący, dane Państwa jako Ubezpieczonego, wyszczególnia Mienie Ubezpieczone,
Sumę Ubezpieczenia i Okres Ubezpieczenia.
My, nas, nasz oznacza MGZ Gama Sp. z o.o.
Ubezpieczyciel, Ubezpieczyciele oznacza underwriterów Lloyd’s, członków Syndykatu 2003, z siedzibą przy ulicy
20 Gracechurch Street 20, London, EC3V 0BG, Wielka Brytania.
Państwo, Ubezpieczony oznacza osobę (osoby) określone w Części Szczegółowej.

Wyłączenia
Następujące Wyłączenia mają zastosowanie do Niniejszej Polisy:
Reperowanie, odnawianie itp. prace
Ubezpieczyciele nie zapłacą odszkodowania za fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie Ubezpieczonego Mienia w
wyniku jakiejkolwiek naprawy, serwisowania, przeglądu, konserwacji, czyszczenia, przeróbki, itp. prac, kosztów
poniesionych na przeprowadzenie tych prac, ani ubytku wartości w ich następstwie;
Naturalne zużycie
Ubezpieczyciela nie zapłacą odszkodowania za jakąkolwiek Fizyczną Utratę i Fizyczne Uszkodzenie spowodowane
przez, lub będące następstwem naturalnego starzenia się, zużycia, ubytku wartości z powodu upływu czasu,
naturalnego spadku jakości z powodu zwykłego użytkowania, deprecjacji z powodu zużycia, uszkodzeń z powodu
wystawienia na światło, braku konserwacji, lub uszkodzeń, które następują stopniowo w długim okresie czasu,
istnienia własnych, lub ukrytych wad, korozji lub utleniania, szkód spowodowanych przez mole i robactwo;
Powiadomienie o przestępstwie
Ubezpieczyciele nie wypłacą odszkodowania za straty poniesione w wyniku kradzieży i rozboju, jeśli nie zostały
zgłoszone policji, tak szybko jak to praktycznie możliwe po odkryciu przestępstwa;
Pozostawienie Ubezpieczonego Mienia bez opieki
Ubezpieczyciele nie wypłacą odszkodowania za Fizyczną Utratę i Fizyczne Uszkodzenie Ubezpieczonego Mienia ,
o ile nie było ono:
i.
noszone na sobie przez Państwa, lub
ii.
przemieszczane pod Państwa bezpośrednim nadzorem I kontrolą , lub
iii.
zamknięte w sejfie.
Jeśli przebywają Państwo w hotelu, Ubezpieczone Mienie musi zostać zdeponowane w głównym sejfie hotelowym;
Gwarancja wytwórcy
Ubezpieczyciele nie wypłacą odszkodowania za żadne koszty objęte gwarancją wytwórcy;
Zniknięcie
Ubezpieczyciele nie wypłacą odszkodowania za niewyjaśnione zniknięcie Ubezpieczonego Mienia;
Biologiczne , radioaktywne i chemiczne zanieczyszczenie
Ubezpieczyciele nie wypłacą odszkodowania za Fizyczną Utratę lub Fizyczne Uszkodzenie Ubezpieczonego Mienia
spowodowane przez :
i. promieniowanie jonizujące lub promieniowanie radioaktywne z dowolnego paliwa jądrowego lub z dowolnego
innego źródła, odpady nuklearne, lub ze spalania paliwa jądrowego; lub
ii. właściwości radioaktywne, toksyczne, wybuchowe, lub inne niebezpieczne lub zanieczyszczające jakąkolwiek
instalację jądrową, reaktor, lub inny zespół jądrowy, lub jej składnik jądrowy; lub
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iii. wszelka broń lub urządzenie wykorzystujące rozszczepienie jądrowe lub jądrowe i / lub syntezę termojądrową,
lub inną podobną reakcję, lub siłę lub materię radioaktywną; lub
iv. radioaktywne, toksyczne, wybuchowe, lub inne niebezpieczne, lub zanieczyszczające właściwości jakiejkolwiek
radioaktywnej substancji. Niniejsze wyłączenie (iv) nie ma zastosowania do izotopów promieniotwórczych innych
niż paliwo jądrowe, gdy takie izotopy są przygotowywane, przewożone, przechowywane, lub wykorzystywane do
celów handlowych, rolniczych, medycznych, naukowych, lub innych podobnych celów; lub
v. każdą broń chemiczną, biologiczną, biochemiczną lub elektromagnetyczną.
Wojna
Ubezpieczyciele nie wypłacą odszkodowania za Fizyczną Utratę lub Fizyczne Uszkodzenie Ubezpieczonego
Mienia bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przez, powstałe w wyniku wojny, inwazji, aktów zagranicznej
wrogości lub nieprzyjaźni (niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana, czy nie), wojny domowej, buntu,
rewolucji, insurekcji, władzy wojskowej czy uzurpowanej, konfiskaty lub nacjonalizacji, rekwizycji, zniszczenia lub
uszkodzenia Ubezpieczonego Mienia przez, lub decyzją jakiegokolwiek rządu, władz publicznych lub lokalnych.
Decyzje władz rządowych
Ubezpieczyciele nie wypłacą odszkodowania za Fizyczną Utratę lub Fizyczne Uszkodzenie Ubezpieczonego Mienia
z powodu konfiskaty, przejęcia, uszkodzenia lub zniszczenia z wyniku zarządzeń jakiejkolwiek władzy rządowej lub
publicznej;
Przestępstwo
Ubezpieczyciele nie wypłacą odszkodowania za Fizyczną Utratę lub Fizyczne Uszkodzenie Ubezpieczonego Mienia
z powodu popełnienia przestępstwa przez Państwa, lub osoby działające w Państwa imieniu;
Akt terroryzmu
Ubezpieczyciele nie wypłacą odszkodowania za Fizyczną Utratę lub Fizyczne Uszkodzenie Ubezpieczonego Mienia
w wyniku, albo w związku z jakimkolwiek Aktem Terroryzmu, bez względu na to czy zaistniała równolegle, albo w
następstwie tego aktu jakaś inna przyczyna lub wydarzenie, które przyczyniło się do powstania straty;
Ubezpieczyciele nie wypłacą również odszkodowania za koszty lub wydatki jakiejkolwiek natury bezpośrednio lub
pośrednio spowodowane, wynikające z, lub poniesione w związku z jakąkolwiek akcją kontrolowania, zapobiegania,
tłumienia, lub w jakikolwiek inny sposób związane z aktem terroryzmu.
Zmiany klimatyczne
Ubezpieczyciele nie wypłacą odszkodowania za Fizyczną Utratę lub Fizyczne Uszkodzenie Ubezpieczonego Mienia
spowodowane przez, lub w wyniku wyschnięcia, zawilgocenia, wystawienia na działanie światła, lub ekstremalnych
temperatur, o ile taka fizyczna szkoda nie została spowodowana przez burzę, mróz lub ogień.
Atak cybernetyczny
Ubezpieczyciele nie wypłacą odszkodowania za stratę, odpowiedzialność lub wydatki bezpośrednio lub pośrednio
związane, lub wynikające z użycia komputera, systemu komputerowego, oprogramowania, złośliwych kodów,
wirusów komputerowych, procesów i wszelkich innych systemów elektronicznych, użytych w celu spowodowania
szkody.
Spór na temat prawa własności
Ubezpieczyciele nie wypłacą odszkodowania za Fizyczną Utratę lub Fizyczne Uszkodzenie spowodowane przez
jakikolwiek spór dotyczący praw własności.
Udział własny
Ubezpieczyciele nie wypłacą odszkodowania za część odszkodowania, którą Ubezpieczony pokrywa w ramach
ustalonego w Części Szczegółowej udziału własnego;
Odpowiedzialność prawna
Ubezpieczyciele nie wypłacą odszkodowania za odpowiedzialność prawną jakiejkolwiek natury;
Umyślne działanie
Ubezpieczyciele nie wypłacą odszkodowania za Fizyczną Utratę lub Fizyczne Uszkodzenie spowodowane przez
Państwa umyślne działanie lub członka Państwa gospodarstwa domowego.
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Warunki
Cesja
Nie mogą Państwo przenieść praw i obowiązków wynikających z Niniejszej Polisy na osobę trzecią bez naszej
pisemnej zgody.
Opieka i konserwacja
Są Państwo zobowiązani chronić Ubezpieczone Mienie i utrzymywać je w dobrym stanie i prawidłowej kondycji
Kilku Ubezpieczonych
Maksimum odszkodowania, jakie wypłacą Ubezpieczyciele stanowi ogólna suma ubezpieczenia. Jeżeli na Polisie
występuje więcej niż jeden Ubezpieczony całkowita suma odszkodowań, jaką wypłacą Ubezpieczyciele każdemu z
Państwa nie przekroczy ogólnej Sumy Ubezpieczenia.
Odzyskane mienie
Jeśli Ubezpieczyciele odzyskają jakikolwiek element Ubezpieczonego Mienia po wypłaceniu odszkodowania,
napiszą do Państwa na adres korespondencyjny zapisany w Części Szczegółowej i będziecie mogli Państwo odkupić
to Mienie od Ubezpieczycieli w terminie (60) sześćdziesięciu dni za cenę:
i.

odszkodowania wypłaconego Państwu przez Ubezpieczycieli z odsetkami; albo

ii.

Uczciwej Wartości Rynkowej odzyskanego Mienia w czasie jego odzyskania, w zależności od tego, co okaże
się być niższe.

Jeśli Państwo odzyskają jakikolwiek element Ubezpieczonego Mienia po powstaniu szkody są Państwo zobowiązani
do zawiadomienia Ubezpieczycieli na piśmie tak szybko, jak to jest możliwe na adres:
Jewellery Claims Department
Catlin Insurance Agencies Limited
20 Gracechurch Street,London,EC3V 0BG,United Kingdom
Konserwacja
Ubezpieczyciele nie będą ponosić odpowiedzialności za utratę klejnotów, lub naprawę opraw Ubezpieczonego
Mienia o wartości przekraczającej 15 000 GBP, chyba że takie Ubezpieczone Mienie jest sprawdzane na Państwa
koszt, co dwa (2) lata, przez jubilera, należącego do Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich, i są Państwo w
posiadaniu pisemnego potwierdzenia, że wszystkie oprawy są w porządku i nie jest wymagana żadna zmiana.
Zabezpieczenia i bezpieczeństwo
Mają Państwo obowiązek zapewnić aby wszystkie zgłoszone nam środki zabezpieczeń fizycznych były włączone i
sprawne, gdy Ubezpieczona lokalizacja jest pozostawiane bez opieki.
Przeniesienie prawa własności
W razie wypłaty odszkodowania w ramach Niniejszej Polisy Ubezpieczyciel przejmuje prawo do odzyskania
utraconych przedmiotów w granicach wypłaconej sumy odszkodowania. Wszelkie Państwa prawa do utraconych
przedmiotów przechodzą na nas do wysokości dokonanej przez nas wypłaty. Państwa obowiązkiem jest
zagwarantować nam te prawa, w żaden sposób ich nie ograniczać po załatwieniu szkody, oraz przekazywać nam
wszelkie informacje i służyć pomocą niezbędną do odzyskania utraconych przedmiotów.
Wycena
Dla każdego przedmiotu o wartości powyżej 5,000 GBP zł należy nam dostarczyć dowód zakupu, lub protokół
wyceny rzeczoznawcy nie starszy niż 3 lata , tak szybko jak to jest praktycznie możliwe od:
i.

początku okresu ubezpieczenia określonego w Części Szczegółowej, lub

ii.

daty dodania tego przedmiotu do polisy, lub

iii.

daty nowej wyceny tego przedmiotu.
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Żadne szkody nie będą rozpatrywane zanim nie zostaną nam dostarczone odpowiednie wyceny lub dowody
zakupu. Państwo ponoszą pełną odpowiedzialność za uzasadnienie wartości ubezpieczonych przedmiotów i
wykazanie prawa własności.

W razie zaistnienia szkody
W razie szkody lub możliwej szkody w ramach tej polisy należy podjąć następujące kroki:
Poinformować policję w ciągu 24 godzin od stwierdzenia, że Ubezpieczone Mienie zostało:
1
i.
utracone, skradzione, lub
ii.
uszkodzone w następstwie aktu złośliwości, wandalizmu, przemocy, zamieszek lub niepokojów
społecznych.
Powiadomić niezwłocznie MGZ Gama pod numerem telefonu +48 22 723 0777 lub +48 504 236 044.
2
Dostarczyć nam w ciągu 30 dni od Fizycznej Utraty lub Fizycznego Uszkodzenia Mienia:
3
i.
pełną informację (na Państwa koszt) o szczegółowych dowodach, jakie mogą być w tej sprawie
wymagane, i
ii.
dowody wyceny wszystkich ubezpieczonych przedmiotów, których szkoda dotyczy.
Jako dowody wyceny mogą służyć oryginalne pokwitowanie zakupu lub protokół wyceny sporządzony przez
uprawnionego jubilera, członka Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich, lub dwa (2) kosztorysy naprawy
sporządzone niezależnie przez dwóch uprawnionych jubilerów.
Ubezpieczyciele nie będą rozpatrywać żadnych roszczeń do czasu dostarczenia takiej wyceny lub kosztorysu, a
odpowiedzialność za udowodnienie wartości przedmiotu (ów) i dowodu własności spoczywa wyłącznie na Państwu.
Nie mogą Państwo zlecać naprawy ani rekonstrukcji uszkodzonych przedmiotów bez naszej pisemnej zgody.
Po otrzymaniu od Państwa zgłoszenia szkody i wymaganych przez nas szczegółowych dowodów, powiadomimy
Państwa listownie lub pocztą elektroniczną, czy Państwa szkoda została uznana. W przypadku uznania szkody
poinformujemy Państwa o wybranym przez nas sposobie rozliczenia szkody poprzez:
i.
naprawę przedmiotu ze wskazaniem wykonawcy naprawy, lub
ii.
zastąpienie utraconego/uszkodzonego przedmiotu nowym , lub
iii.
wypłatę sumy ubezpieczenia.
W przypadku wypłaty sumy ubezpieczenia zrealizujemy przelew bankowy bezpośrednio na Państwa konto
bankowe zgodnie z otrzymaną od Państwa informacją. Nie mamy prawa wypłacić odszkodowania jakiejkolwiek
osobie nie wymienionej w Części Szczegółowej polisy.
Po załatwieniu szkody, jeżeli zapłaciliśmy Państwu Sumę Ubezpieczenia za ubezpieczony przedmiot, przedmiot
ten automatycznie staje się naszą własnością. Fizyczne przekazanie przedmiotów nam lub naszemu agentowi
będzie wymagało naszej pisemnej zgody.
Po otrzymaniu odszkodowania w wysokości Sumy Ubezpieczenia nie mają Państwa prawa dochodzić
odszkodowania za ten sam przedmiot . Jeżeli ubezpieczony przedmiot zostanie zastąpiony nowym, powinni nas
Państwo zawiadomić o tym, aby wnieść odpowiednie poprawki do Części Szczegółowej polisy.
Nasze prawa, gdy wypłacimy Państwu odszkodowanie
Jeśli dokonamy jakiejkolwiek płatności z tytułu Niniejszej Polisy, będziemy uprawnieni do wykonywania w Państwa imieniu i w
zakresie takiej płatności, wszelkich praw i środków prawnych, które przynależą Państwu przeciwko dowolnej stronie i będziemy
uprawnieni do wszczęcia w Państwa imieniu postępowania sądowego.
Mają Państwo obowiązek przekazać nam wszystkie dokumenty i udzielić nam wszelkiej takiej pomocy, jakiej możemy
potrzebować, aby skorzystać z tych praw i środków zaradczych. Nie możecie Państwo czynić niczego co mogłoby zagrozić lub
zniweczyć nasze prawa wobec jakiejkolwiek strony trzeciej, do wykonywania których jesteśmy uprawnieni w Państwa imieniu.
Podejmą również Państwo wszelkie niezbędne kroki w celu zachowania przez nas tych praw.

Inne ubezpieczenia
Jeżeli w ramach Niniejszej Polisy zaistnieje szkoda, a to samo Mienie będzie objęte innym ubezpieczeniem od fizycznej utraty
lub fizycznego uszkodzenia, wypłacimy jedynie ewentualną nadwyżkę sumy ubezpieczenia w naszej polisie ponad sumę
ubezpieczenia, którą mogliby Państwo uzyskać z innego ubezpieczenia.
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Część Szczegółowa : Ubezpieczenie prywatnej biżuterii
1. Numer Polisy:
2. Data Wniosku, na którym Ubezpieczyciele
się oparli:
3. Ubezpieczony:
3a

Adres Ubezpieczonego /
Ubezpieczone pomieszczenia (pełna
listu z pełnymi adresami)/ granice
geograficzne:

3b

Adres do korespondencji

3c

Szczegóły zabezpieczeń przeciw
kradzieży i przeciwpożarowe w
ubezpieczonych pomieszczeniach:

4. Data początku Okresu Ubezpieczenia:
4a

Data końca Okresu Ubezpieczenia:

(obie daty włącznie)
5. Ubezpieczone Mienie będące własnościa
Ubezpieczonego, i/lub stron trzecich, za
które Ubezpieczony ponosi prawną
odpowiedzialność I jest zobowiązany
ubezpieczyć, które z natury jest biżuterią:
Suma Ubezpieczenia:
Postanowienia dodatkowe:
6. Udział własny:
7. Składka:
PLN
płatna na rachunek MGZ Gama sp. z
o.o. nr 55 1030 0019 0109 8533 0001 0239
przed początkiem okresu ubezpieczenia.
8. Podatek od składki ubezpieczeniowej:

at

9. Prawo i Jurysdykcja

Rzeczpospolita Polska

10.

MGZ Gama Sp. z o.o.

Powiadomienie od szkodzie:

%

Ul. Reja 8, 05-820 Piastów
e-mail: mg@mgzgama.pl
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tel. +48 22 723 0777, kom. 504 236 044

Date:
Podpisane przez:

W imieniu Catlin Underwriting Agencies Limited

Podpisane w imieniu Ubezpieczonego:

Date:

[IMIĘ i NAZWISKO drukowanymi literami]
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