
KARTA PRODUKTU  
UBEZPIECZENIE KONSERWATORA SZTUKI 
Karta produktu ma charakter informacyjny i nie stanowi integralnej części umowy 

Umowę ubezpieczenia określa Polisa, Wniosek, warunki i wyłączenia ubezpieczenia oraz wszystkie załączniki i aneksy 
podpisane i dołączone do tych dokumentów 

 

MGZ Gama Sp. z o.o. , Coverholder at                                                                                                                                                            
MGZ Gama Spółka z o.o., Lloyd’s Coverholder nr 109435AJS , ul. Reja 8, 05-820 Piastów, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy , XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000183190, NIP 527-22-06-161, zarejestrowana w Komisji 
Nadzoru Finansowego (KNF) pod numerem 11116295/A 

Ubezpieczyciel Umowa ubezpieczenia zawarta z Underwriterami działającymi w imieniu i na rzecz 
Lloyd’s, Lime Street 1, Londyn, EC3M 7HA, Wielka Brytania. 

Lloyd’s jest zrzeszeniem członków, utworzonym na podstawie ustawy. Ubezpieczycielem 
w ramach umowy są członkowie syndykatów Lloyd’s wskazanych w polisie. 

Pełnomocnik reprezentujący 
Ubezpieczyciela w zakresie 
umowy ubezpieczenia 

MGZ Gama Sp. z o.o., Lloyd’s Coverholder, ul. Reja 8, 05-820 Piastów 

MGZ Gama Sp. z o.o. działa w Polsce jako Lloyd’s Coverholder i jest przedstawicielem 
Ubezpieczyciela w sprawach związanych z zawarciem i wykonywaniem Umowy 
ubezpieczenia. Wszelkie oświadczenia kierowane do Ubezpieczyciela w związku z Umową 
ubezpieczenia należy przesyłać listem poleconym lub dostarczyć za potwierdzeniem 
odbioru na adres MGZ Gama Sp. z o.o., ul. Reja 8, 05-820 Piastów. 

Klient docelowy Konserwatorzy sztuki wykonujący prace na zlecenie muzeów, galerii sztuki, osób 
prywatnych 

Zakres ubezpieczenia/opis 
świadczeń 

Ubezpieczenie obejmuje „all risks” – pełen zakres ryzyka fizycznej utraty i uszkodzenia 
powierzonych obiektów od zabrania od właściciela do powrotu do właściciela, włącznie z 
przewozem i podczas pobytu obiektów w pracowni konserwatorskiej, a także OC 
(odpowiedzialność cywilną) konserwatora z tytułu pomyłki lub błędu w sztuce podczas 
prac konserwatorskich. 

Termin ważności oferty 30 dni 

Warunki ubezpieczenia Posiadanie odpowiedniego wykształcenia i praktyki w konserwacji sztuki 

Najistotniejsze warunki 
ubezpieczenia 

Ubezpieczenie nie obejmuje: 

• naturalne zużycie, mole, robactwo, stopniową utratę wartości 

• konfiskatę lub zajęcie przez urząd celny lub inny organ władzy państwowej 

• akt terroryzmu, wojnę, skażenie radioaktywne wywołane przez instalacje 
jądrowe. 

Okres na jaki zawierana jest 
umowa 

Dowolny:  na czas konserwacji i przewozów 

Składka za ubezpieczenie Zależna od wartości obiektów poddanych konserwacji i okresu ubezpieczenia 

Inne koszty związane z 
zawarciem ubezpieczenia 

brak 
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Termin zapłaty składki Przed początkiem okresu ubezpieczeni 

Termin odstąpienia od umowy 
ubezpieczenia 

Przed początkiem okresu ubezpieczenia 

Język zawarcia umowy Język polski 

Zgłaszanie szkód 

 
Pisemnie na adres: 
MGZ Gama Sp. z o.o. Lloyd’s Coverholder 
Ul. Reja 8 , 05-82- Piastów 
e-mail: mg@mgzgama.pl 
 

Miejsce forma, termin 
rozpatrzenia i sposób 
powiadomienia o rozpatrzeniu 
reklamacji 

 
Reklamacje należy składać pisemnie na adres: 
MGZ Gama Sp. z o.o., Lloyd’s Coverholder 
Ul. Reja 8, 05-820 Piastów 
Ubezpieczyciel ma obowiązek rozpatrzyć reklamację niezwłocznie, nie później niż 30 dni 
od daty zgłoszenia. 
 

Właściwość sądowa w sytuacji 
sporów z umowy ubezpieczenia 

Polski sąd powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, 
Ubezpieczonego lub Uposażonego 
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