
 
Pełne informacje podane są w Warunkach Ubezpieczenia sprzętu z dnia …… r. (kod: MP/OW…/….). 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 

Ubezpieczenie majątkowe (z działu II, grupa 9 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – 

Dz. U. 2015 poz. 1844). 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 

Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt określony w 

dokumencie ubezpieczenia (polisie).  

 

Zakres ubezpieczenia obejmuje organizację i pokrycie kosztów 

naprawy sprzętu lub wymianę na nowy sprzęt w przypadku szkody 

całkowitej, wynikających z wystąpienia: 

 w wariancie podstawowym: 

 awarii sprzętu; 

 w wariancie „przypadkowe uszkodzenie”: 

 przypadkowego uszkodzenia sprzętu; 

 utraty sprzętu wskutek kradzieży z włamaniem lub 

rabunku 

 w wariancie „zakres pełny”: 

 awarii sprzętu; 

 przypadkowego uszkodzenia sprzętu; 

 utraty sprzętu wskutek kradzieży z włamaniem lub 

rabunku. 

 

Suma ubezpieczenia jest równa cenie detalicznej sprzętu. 

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

 utraty sprzętu wskutek kradzieży bez włamania; 

 zgubienia sprzętu; 

 szkód będących następstwem zwykłego zużycia sprzętu; 

 naprawy uszkodzeń estetycznych, które nie mają wpływu na funkcjonowanie 

sprzętu; 

 uszkodzeń powstałych podczas wszelkich transportów sprzętu; 

 kosztów transportu sprzętu do punktu naprawczego oraz odesłania sprzętu (z 

wyjątkiem sprzętu o wadze powyżej 10 kg i sprzętu w zabudowie); 

 wymiany części podlegających normalnemu zużyciu i okresowej wymianie 

(baterii, żarówek, akumulatorów, lamp do projektorów); 

 szkód, za które na mocy przepisów prawa jest odpowiedzialny producent/ 

sprzedawca lub punkt naprawczy; 

 szkód powstałych poza okresem ubezpieczenia. 

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 

Zdarzenia nie objęte ochroną ubezpieczeniową wymienione są w §7 Warunków 

Ubezpieczenia. Zakresem nie są objęte szkody: 

 powstałe wskutek użytkowania sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi; 

 spowodowane przez insekty lub gryzonie; 

 będące następstwem napraw dokonywanych przez osoby do tego nieupoważnione; 

 wynikające z wady produktu stwierdzonej przez producenta lub importera sprzętu; 

 

W przypadku szkody powstałej w smartfonie lub w tablecie: 

 odszkodowanie zostaje pomniejszone o 20% wartości szkody (nie dotyczy szkody 

będącej wynikiem awarii sprzętu). 

 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 

 Ubezpieczenie obejmuje szkody zgłoszone w Polsce.  

Co należy do obowiązków ubezpieczonego? 

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia należy zapoznać się z Warunkami Ubezpieczenia oraz złożyć wymagane przez Ubezpieczyciela oświadczenia 

znajdujące się na dokumencie ubezpieczenia (polisie). 

W przypadku powstania szkody należy: 

 niezwłocznie powiadomić Centrum Autoryzacji Szkód o powstaniu szkody oraz istotnych objawach nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu;  

 udostępnić/przekazać sprzęt do punktu naprawczego celem wykonania naprawy; 

 postępować zgodnie z zaleceniami Centrum Autoryzacji Szkód; 

 w przypadku szkody polegającej na kradzieży z włamaniem lub rabunku należy zgłosić utratę sprzętu Policji oraz uzyskać pisemne zaświadczenie 

potwierdzające przyczynę i okoliczności powstania szkody. 
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Jak i kiedy należy opłacać składki? 

Składka jest płatna jednorazowo za cały okres ubezpieczenia, nie później niż z chwilą zawarcia umowy ubezpieczenia.  

 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 

Okres ochrony dla poszczególnych ryzyk jest wskazany w dokumencie ubezpieczenia (polisie). 

 

Jak rozwiązać umowę? 

Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w okresie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia 

zawarcia umowy, w formie pisemnego oświadczenia składanego Ubezpieczycielowi. 

 


