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Ubezpieczenie konserwatorów dzieł sztuki 
 

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 B1735NS0011422. 
 
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? 

 

 
Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

 

Ubezpieczenie dzieł sztuki w procesie konserwacji 
dla konserwatorów sztuki, posiadających właściwe 
kwalifikacje i doświadczenie. 
 

✓ ubezpieczenia mienia od wszelkiego ryzyka 
fizycznej utarty i uszkodzenia podczas 
przewożenia z miejsca stałego przebywania 
do pracowni konserwatorskiej,  

 

✓ ubezpieczenie podczas pobytu w pracowni 
(kradzież, pożar, zalanie wodą) - aż do 
powrotu mienia do właściciela, 

 

✓ ubezpieczenie OC (odpowiedzialności 
cywilnej) konserwatora za błędy i 
zaniedbania popełnione w trakcie procesu 
konserwacji.  

 

✓ Ochrona prawna konserwatora w ramach 
OC 

 

 

  

 szkód w mieniu wynikających z jego własnego 
naturalnego starzenia się, stopniowego 
pogarszania, immanentnej wady 

 szkód wynikających bezpośrednio lub 
pośrednio z niewywiązania się Ubezpieczonego 
z zobowiązań pracodawcy wobec pracownika 

 utraty lub uszkodzenia bezpośrednio lub 
pośrednio spowodowanego przez wojnę, 
inwazję, akty nieprzyjacielskie, działania 
wojenne, wojnę domową, bunt, rewolucję, 
powstanie, działanie sił zbrojnych lub 
uzurpowanej władzy, konfiskatę, 
wywłaszczenie, nacjonalizację lub rekwizycję, 
zniszczenie lub uszkodzenie mienia przez lub 
na rozkaz jakiegokolwiek rządu, organu władzy 
publicznej lub samorządowej. 

 Szkód wynikających z fizycznej utraty lub 
uszkodzenia mienia, (innego niż Mienie 
aktualnie podlegające pracom restauracyjnym 
lub konserwatorskim) 

 

 

 

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 

!    strat, szkód, roszczeń, kosztów, wydatków lub innych sum, bezpośrednio lub pośrednio wynikających z, 
lub dających się przypisać, następstwie choroby zakaźnej lub obawy przed, lub zagrożeniem (faktycznym 
lub domniemanym) wystąpienia choroby zakaźnej. 
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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 zaistnienia zdarzenia, które może prowadzić do odszkodowania z tytułu 

- niniejszej polisy:  

o do powiadomienia Ubezpieczyciela za pośrednictwem MGZ Gama sp. z o.o. tak szybko jak 
to jest praktycznie możliwe, a w każdym przypadku w ciągu 72 (siedemdziesięciu dwóch) 
godzin od zdarzenia,  

o wypełnienia, podpisania i dostarczenia do MGZ Gama sp. z o.o. Wniosku o Odszkodowanie, 
oraz pełnej listą utraconego Ubezpieczonego Mienia (wraz z tytułem prawnym). 

− W przypadku kradzieży, włamania, rabunku, zniszczenia, zniknięcia lub jakiejkolwiek utraty 
Ubezpieczonego Mienia, - do zawiadomienia policji najszybciej, jak będzie to praktycznie możliwe, a 
w każdym razie w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin. 

 
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 na podstawie pisemnego wypowiedzenia w terminie 30 dni od daty 
rozpoczęcia okresu ubezpieczenia 

 


