KARTA PRODUKTU UBEZPIECZENIA
Kolekcji prywatnych i muzealnych
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

Ubezpieczyciel

Umowa ubezpieczenia zawarta z Underwriterami działającymi w imieniu i na rzecz Lloyd’s
Insurance Company S.A. z siedzibą pod adresem Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050
Bruksela, Belgia, wpisaną do rejestru Banque-Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank
van Ondernemingen pod numerem 682.594.839 RLE (Bruksela). Jest towarzystwem
ubezpieczeniowym
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

Klient docelowy

Osoby prywatne i muzea posiadające lub przechowujące dzieła sztuki i inne obiekty
szczególnej wartości.

Zakres ubezpieczenia/opis
świadczeń

Ubezpieczenie może obejmować pojedyncze przedmioty, kolekcje i zestawy przedmiotów
o szczególnej wartości wynikającej z ich wieku, stylu, wartości artystycznej lub
kolekcjonerskiej, które Klient posiada, lub za które Klient ponosi prawną
odpowiedzialność.

Termin ważności oferty

30 dni

Warunki ubezpieczenia

Ubezpieczenie obejmuje Wszystkie ryzyka fizycznej utraty i/lub uszkodzenia
Ubezpieczonego Mienia, włącznie z nieumyślnym uszkodzeniem przez Ubezpieczonego.

Najistotniejsze warunki
ubezpieczenia

Wszystkie zabezpieczenia fizyczne i elektryczne (w tym systemy zabezpieczenia i alarmy
przeciwpożarowe) zgłoszone Ubezpieczycielowi za pośrednictwem MGZ Gama sp. z o.o.
mają zostać włączone i być w pełni sprawne za każdym razem, gdy Ubezpieczone
Pomieszczenia zostają pozostawione bez dozoru.

Okres na jaki zawierana jest
umowa

12 miesięcy

Składka za ubezpieczenie

Zależna od wieku, stylu, wartości artystycznej lub kolekcjonerskiej

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.

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
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Inne koszty związane z
zawarciem ubezpieczenia

brak

Termin zapłaty składki

7 dni od daty wystawienia polisy

Termin odstąpienia od umowy
ubezpieczenia

30 dni na podstawie pisemnego wypowiedzenia

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 niezwłoczenie, 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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