Ubezpieczenie kolekcji prywatnych i muzealnych
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Niniejsze Ubezpieczenie zapewnia firma Lloyd’s Insurance Company SA, zarejestrowana w Belgii pod adresem
Bastion Tower, Mrsveldplein 5, 1050 Brussels. MGZ Gama sp. z o.o. jest upoważniona przez Lloyd’s Insurance
Company SA na podstawie pełnomocnictwa nr B1735NS0011421.
Niniejszy dokument stanowi podsumowanie zakresu ochrony ubezpieczeniowej, wyłączeń i ograniczeń. Pełne
warunki tego ubezpieczenia, w tym ogólne limity polisy, można znaleźć w dokumencie polisy, który jest dostępny
na żądanie u Państwa pośrednika ubezpieczeniowego. Inne informacje przedkontraktowe są również dostępne u
Państwa pośrednika ubezpieczeniowego.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie majątkowe, należące do Działu II, grupa 8,9 załącznika do „Ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Ubezpieczenie może obejmować pojedyncze
przedmioty, kolekcje i zestawy przedmiotów o
szczególnej wartości wynikającej z ich wieku, stylu,
wartości artystycznej lub kolekcjonerskiej.
 Ubezpieczenie w formule all risk
 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
fizycznej utraty i/lub uszkodzenia
 Ubezpieczenie od nieumyślnego
uszkodzenia przez Ubezpieczonego.
Ubezpieczeniu moga podlegać m.in.:
 Meble zabytkowe i indywidualnie
projektowane


Posągi i rzeźby



Obrazy, rysunki, szkice, mapy, druki,
fotografie



Porcelana i szkło



Książki i rękopisy



Dywany i gobeliny



Zegary, barometry, pozostałe rzemiosło
artystyczne, osobliwości



Metale szlachetne, złoto, srebro, plater



Znaczki pocztowe, monety, medale



wino

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
 szkód w mieniu wynikających z jego własnego
naturalnego starzenia się, stopniowego
pogarszania, immanentnej wady, rdzewienia
lub utleniania, moli lub robactwa, wypaczenia
lub kurczenia się
 szkód w mieniu wynikających z jego własnych
wad lub awarii elektrycznych lub
mechanicznych
 straty mienia w wyniku tajemniczego zniknięcia
lub niewytłumaczalnej utraty
 szkód wynikających z nieodpowiedniego
opakowania i zabezpieczenia (podczas
przewożenia) w związku z charakterem
przedmiotu i okolicznościami przewozu
 utraty lub uszkodzenia Ubezpieczonego Mienia
w wyniku działania umyślnego Ubezpieczonego

 strat jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej o
dowolnym charakterze.
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Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

O ile niniejsza polisa nie została rozszerzona, ochronie nie podlegają następujące ryzyka:
!
!
!
!

ryzyko wojny
ryzyko terroryzmu
ryzyko ataku informatycznego
ryzyko skażenia radioaktywnego, broni chemicznej, biologicznej, biochemicznej i elektromagnetycznej

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie


Ubezpieczenie obowiązuje na terenie Polski z możliwością rozszerzenia ochrony
ubezpieczeniowej na obszar całego świata

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Ubezpieczony jest obowiązany między innymi do:
- opłacenia składki w terminie i w sposób wskazany w polisie,
- w przypadku kradzieży, włamania, rabunku, zniszczenia, zniknięcia lub jakiejkolwiek straty
Ubezpieczonego Mienia do zawiadomienia policji najszybciej, jak będzie to praktycznie możliwe, a w
każdym razie w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od powzięcia wiedzy o powstaniu szkody.
- zawiadomienia Ubezpieczyciela za pośrednictwem MGZ Gama sp. z o.o. najszybciej, jak będzie to
zasadnie możliwe, a w każdym razie w ciągu 72 (siedemdziesięciu dwóch) godzin od zajścia - w
razie sytuacji, która może prowadzić do powstania roszczenia na podstawie niniejszego
Ubezpieczenia


Zamknięcia wszystkich zewnętrznych okien za każdym razem, gdy Ubezpieczone Pomieszczenia
zostają pozostawione bez dozoru.



Włączenia wszystkich zabezpieczeń fizycznych i elektrycznych (w tym systemów zabezpieczenia i
alarmów przeciwpożarowych) zgłoszonych Ubezpieczycielowi za pośrednictwem MGZ Gama sp. z
o.o. za każdym razem, gdy Ubezpieczone Pomieszczenia zostają pozostawione bez dozoru.
Zabezpieczenia powinny być w pełni sprawne.
Jak I kiedy należy opłacać składki?



Składkę należy opłacić w terminie i na rachunek bankowy wskazany w otrzymanym dokumencie
polisy lub noty księgowej. W tytule przelewu należy wpisać numer polisy.

-

Składka płatna jest jednorazowo lub w ratach.
Kiedy rozpoczyna się i kiedy kończy ochrona ubezpieczeniowa?

 Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z pierwszym dniem okresu ubezpieczenia wskazanego w
polisie pod warunkiem terminowego opłacenia składki (lub jej pierwszej raty).
 Ochrona ubezpieczeniowa wygasa z dniem końca okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie lub z
dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia.
Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający może rozwiązać umowę w ciągu 30 dni od daty wystawienia polisy na podstawie pisemnego
wypowiedzenia.
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