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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 Osoby prywatne: właściciele biżuterii i zegarków 

Zakres ubezpieczenia/opis 
świadczeń 

Ubezpieczenie „all risks” na terenie całego świata od wszelkich ryzyk fizycznej utraty i 
fizycznego uszkodzenia prywatnej biżuterii i zegarków podczas noszenia na sobie i 
zamkniętej w sejfie. 

Termin ważności oferty 30 dni 

Warunki ubezpieczenia 

• Dla każdego przedmiotu należy dostarczyć dowód zakupu, lub protokół wyceny 
rzeczoznawcy nie starszy niż 3 lata. 

• Ubezpieczony ma obowiązek zapewnić aby wszystkie zgłoszone środki 
zabezpieczeń fizycznych były włączone i sprawne, gdy Ubezpieczona lokalizacja 
jest pozostawiana bez opieki.   

• Ubezpieczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za utratę klejnotów, lub 

naprawę opraw Ubezpieczonego Mienia o wartości przekraczającej 15 000 

GBP, chyba że takie Mienie jest sprawdzane, co dwa (2) lat przez jubilera, 

należącego do Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich. 

Najistotniejsze warunki 
ubezpieczenia 

Najistotniejsze wyłączenia: 

• Uszkodzenie i utrata podczas konserwacji, przeróbek, napraw 

• Naturalne zużycie, ubytek wartości z powodu upływu czasu, wad ukrytych 

• Nie powiadomienie policji o kradzieży lub rozboju w rozsądnym czasie 

• Utrata, zniszczenie w wyniku działań wojennych 

• Utrata, zniszczenie w wyniku terroryzmu lub ataku cybernetycznego (może być 
ubezpieczone dodatkowo) 

• Działanie umyślne ubezpieczonego. 
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Okres na jaki zawierana jest 
umowa 

12 miesięcy 

Składka za ubezpieczenie Negocjowana indywidualnie w zależności od wartości oraz sposobów zabezpieczenia 
przed kradzieżą i pożarem  

Inne koszty związane z 
zawarciem ubezpieczenia 

Zwyżka za płatności ratalne: 2 raty + 5%, 3 raty + 10%, 4 raty +15%  

Termin zapłaty składki Przed początkiem okresu ubezpieczenia 

Termin odstąpienia od umowy 
ubezpieczenia 

W ciągu 14 dni od początku okresu ubezpieczenia bez kosztów,  po 14 dniach naliczona 
zostanie składka proporcjonalnie do ilości dni wykorzystanej ochrony,  pod warunkiem 
niezaistnienia szkody.  

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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