Ogólne warunki ubezpieczenia

Mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku;
szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia; mienia od
dewastacji
Zatwierdzone uchwałą Zarządu TUW-CUPRUM nr 176/2019 z dnia 20.11.2019

INFORMACJA O NAJWAŻNIEJSZYCH POSTANOWIENIACH OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA
W niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia najważniejsze postanowienia zostały zamieszczone
w następujących jednostkach redakcyjnych:
1) przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia:
• §2 pkt 7,
• §3 w związku z §2 pkt 6, 10, 11, 13
• §4 w związku z §2 pkt 4,7
• § 5 w związku z §2 pkt 5,8, 10
• §6 w związku z §2 pkt 3, 7
• §8 w związku z §
• §9 w związku z §2 pkt 10,13
• §11 w związku z §2 pkt 4, 5, 7
• §13 ust.9 w związku z §,
• §15 ust. 8 w związku z §2 pkt 5,7
• §16 ust.5 w związku z §,
• §18 w związku z §,
• §19 ust.1 w związku z §2 pkt 5
• § 20 w związku z §2 pkt 4, 5, 7
• Załącznik nr 1 w związku z §2 pkt 3,
• Załącznik nr 2 w związku z §2 pkt 3, 7
2) ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do
odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia:
• §1 ust.3 pkt 2 i 3
• §6 w związku z §2 pkt 3, 7
• §7 w związku z §2 pkt 4, 5, 9
• § 11 ust.3 w związku z §2 pkt 7
• § 12 ust.5 w związku z §
• §13 ust.4 w związku z §13 ust.3
• §13 ust.11 w związku z §
• §14 ust.6 w związku z §14 ust.1 - 5
• § 15 ust.2 – 7, 10, 12, 13 w związku z §2 pkt 4, 6, 7
• §19 ust.2 w związku z §
• Załącznik nr 1 w związku z §2 pkt 3
• Załącznik nr 2 w związku z §2 pkt 3, 7
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3) koszty oraz wszelkie inne obciążenia potrącane ze składek ubezpieczeniowych, z aktywów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych lub poprzez umorzenie jednostek
uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych:
•
§1 ust.3 pkt
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POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Ogólne warunki ubezpieczenia mienia
od kradzieży z włamaniem i rabunku mają
zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" (TUW-CUPRUM) zwane dalej również Towarzystwem a członkami Towarzystwa oraz
osobami nie będącymi członkami, zwanymi dalej ubezpieczającymi.
2. Umowy ubezpieczenia z członkami Towarzystwa zawiera się na zasadach wzajemności członkowskiej.
3. Zasady wzajemności członkowskiej realizowane są poprzez zwroty składek, dopłaty do składek lub zmniejszenie świadczeń Towarzystwa na rzecz członków z tytułu ubezpieczenia za dany rok obrotowy
w grupach ubezpieczeń poszczególnych
związków wzajemności członkowskiej:
1) W przypadku wystąpienia dodatniego
wyniku technicznego w danej grupie
ubezpieczeń - bez uwzględnienia zmiany
stanu rezerw na zwrot składek dla członków - ubezpieczonym na zasadach wzajemności członkowskiej przysługuje zwrot
składek do wysokości utworzonej rezerwy
na zwrot składek dla członków za dany rok
obrotowy.
2) W przypadku wystąpienia ujemnego
wyniku technicznego w danej grupie
ubezpieczeń, ubezpieczeni na zasadach
wzajemności członkowskiej mogą być zobowiązani do dokonania dopłat do składek do wysokości ujemnego wyniku technicznego za dany rok obrotowy bądź
może nastąpić zmniejszenie świadczeń
Towarzystwa na rzecz członków z tytułu
ubezpieczenia.
3) Zmniejszenie świadczeń na rzecz członków z tytułu ubezpieczenia może wystąpić

wyłącznie w odniesieniu do ubezpieczonych na zasadach wzajemności, wobec
których wyklucza się ich udział w pokrywaniu straty w technicznym rachunku ubezpieczeń poprzez dopłaty do składek.
4. Do umów zawieranych z osobami niebędącymi członkami TUW-CUPRUM nie
mają zastosowania przepisy ust. 3.
5. W porozumieniu z ubezpieczającym
mogą być wprowadzone do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe lub
odmienne od ustalonych w niniejszych
ogólnych warunkach ubezpieczenia.
6. W sytuacji o której mowa w ust. 5, Towarzystwo przedstawia ubezpieczającemu na piśmie różnicę między postanowieniami umowy a ogólnymi warunkami
ubezpieczenia.
7. W przypadku, gdy dokument ubezpieczenia zawiera postanowienia, które odbiegają na niekorzyść ubezpieczającego
od treści złożonej przez niego oferty lub
od OWU, Towarzystwo obowiązane jest
zwrócić ubezpieczającemu na to uwagę
na piśmie przed zawarciem umowy. Ubezpieczającemu przysługuje siedmiodniowy
termin do zgłoszenia sprzeciwu. W braku
sprzeciwu uważa się, że umowa doszła do
skutku zgodnie z treścią dokumentu ubezpieczenia następnego dnia po upływie wyznaczonego terminu do złożenia sprzeciwu.
8. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami dodatkowymi lub odmiennymi
mają zastosowanie niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia.
9. Jeżeli umowę ubezpieczenia zawiera w
imieniu ubezpieczającego przedstawiciel,
obowiązki ubezpieczającego związane z
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zawarciem umowy ubezpieczenia określone w § 13 niniejszych warunków ciążą
również na przedstawicielu i obejmują ponadto okoliczności jemu znane.
10. Ubezpieczający może zawrzeć umowę
ubezpieczenia na cudzy rachunek (Ubezpieczonego). Obowiązki informacyjne obciążają Ubezpieczonego, o ile wiedział on
o zawarciu ubezpieczenia na jego rachunek. W przypadku braku powiadomienia
Ubezpieczonego o zawarciu ubezpieczenia na jego rachunek, Ubezpieczający jest
zobowiązany poinformować o tym TUWCUPRUM niezwłocznie po zawarciu
umowy ubezpieczenia. Ubezpieczony
może żądać, aby TUW-CUPRUM udzieliło
mu informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą
praw i obowiązków Ubezpieczonego.
Ubezpieczony uprawniony jest do żądania
należnego świadczenia bezpośrednio od
TUW-CUPRUM.
11. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu
ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku podlegają przepisom
polskiego prawa cywilnego.
DEFINICJE
§ 2.
W rozumieniu OWU użyte niżej określenia
oznaczają:
1) dokument ubezpieczenia – dokument
potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia (np. polisa),
2) składka – kwota należna TUW-CUPRUM za udzielaną ochronę ubezpieczeniową
3) jednostka obliczeniowa (j.o.) - jednostka użyta do określenia limitu przechowywanych lub transportowanych wartości pieniężnych wynoszących 120-krotność przeciętnego wynagrodzenia mie-

sięcznego za ubiegły kwartał wg obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wartość metali szlachetnych
oraz wyrobów z tych metali, kamieni szlachetnych i organicznych substancji szlachetnych jest ustalona zgodnie z ewidencją księgową jednostki organizacyjne
4) kradzież z włamaniem –kradzież z
włamaniem ma miejsce wówczas, gdy jej
sprawca dokonał zaboru mienia z lokalu
(pomieszczenia) zabezpieczonego co najmniej w sposób określony w § 5, po usunięciu siłą zabezpieczenia lub otworzeniu
wejścia podrobionym lub dopasowanym
kluczem, lub innymi narzędziami albo kluczem oryginalnym, który zdobyto przez
kradzież z włamaniem do innego lokalu
lub w wyniku rabunku.
Za kradzież z włamaniem uważa się również zabór mienia
dokonany przez sprawcę, który ukrył się w
tym lokalu przed jego
zamknięciem.
5) lokal –przestrzeń wydzielona ścianami
(przegrodami), stanowiąca funkcjonalna
lub gospodarcza Całość, służąca zaspokajaniu potrzeb Ubezpieczającego, użytkowana na mocy posiadanego przez niego
tytułu prawnego, składająca się z jednego
lub większej liczby pomieszczeń,
6) mienie prywatne pracowników - mienie prywatne pracowników zatrudnionych
u ubezpieczającego do którego zalicza się
tylko przedmioty niezbędne do wykonywania pracy lub które zwyczajowo bądź na
żądanie pracodawcy znajdują się w miejscu pracy, z wyłączeniem gotówki i biżuterii, papierów wartościowych, pojazdów
mechanicznych oraz wszelkiego rodzaju
dokumentów
7) rabunek - zabór mienia przy użyciu lub
groźbie natychmiastowego użycia przemocy fizycznej na osobie, albo doprowadzeniu jej do stanu nieprzytomności lub
bezbronności. Za rabunek uważa się również zabór
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ubezpieczonego mienia dokonany w ten
sposób, że sprawca przy zastosowaniu
przemocy fizycznej lub groźby doprowadził do lokalu lub schowka objętego ubezpieczeniem osobę posiadającą klucz i
zmusił ją do otworzenia albo sam je otworzył kluczami zrabowanymi.
Przy ubezpieczeniu mienia od rabunku
podczas przenoszenia lub przewożenia
TUW-CUPRUM odpowiada również za
szkodę w ubezpieczonym mieniu powstałą w związku z następującymi wydarzeniami, które uniemożliwiły osobie wykonującej transport ochronę powierzonego mienia:
1) nagła śmierć lub nagła choroba tej
osoby,
2) ciężkie uszkodzenie ciała tej osoby, wywołane nieszczęśliwym wypadkiem; za
nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe
zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie, którego osoba,
która uległa wypadkowi, niezależnie od
swej woli, doznała uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarła.
8) stały dozór – całodobowy dozór pełniony w miejscu ubezpieczenia przez pracowników Ubezpieczającego lub licencjonowaną agencję ochrony mienia na zlecenie Ubezpieczającego; osoby sprawujące
dozór muszą posiadać pisemnie określony zakres obowiązków, obejmujący co
najmniej:
1) określenie miejsca wykonywania dozoru i/lub mienia, które podlega ochronie,
z
zastrzeżeniem, że po godzinach
pracy Ubezpieczającego osoby pełniące
stały dozór zobowiązane są przynajmniej co godzinę dokonywać obchodu obszaru podlegającego
ochronie,
sprawdzić stan zabezpieczeń i sporządzić
raport w książce dyżurów lub w innej
trwałej formie,

2) procedury dotyczące zasad postępowania w przypadku naruszenia zabezpieczeń
lub
próby włamania,
9) akty terroryzmu – indywidualne lub
grupowe nielegalne akcje organizowane z
pobudek ideologicznych, politycznych,
ekonomicznych czy socjalnych, skierowane przeciwko osobom lub obiektom w
celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia
ludności lub dezorganizacji życia publicznego przy użyciu siły lub przemocy;
10) rzeczowe składniki majątku obrotowego tj. towary, materiały, wyroby gotowe, produkcja niezakończona, a ponadto zmagazynowane i nie będące w
użytkowaniu maszyny, aparaty i urządzenia,
11) środki trwałe wg. KŚT – urządzenia i
wyposażenie zakładów przemysłowych,
biur, sklepów, magazynów, zakładów
usługowych, zakładów zbiorowego żywienia oraz obiektów o charakterze sportowo-turystycznym, kulturalno-rekreacyjnym itp.
12) wartości pieniężne tj. krajowe i zagraniczne środki pieniężne, czeki, weksle,
papiery wartościowe i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz metale
szlachetne i ich związki chemiczne, wyroby z tych metali, kamienie szlachetne,
półszlachetne i syntetyczne
13) niskocenny majątek trwały ujęty w
ewidencji pozabilansowej – mienie,
które zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości zostało jednorazowo wliczone do kosztów operacyjnych i
nie jest ujmowane w ewidencji środków
trwałych;
14) ubezpieczający – podmiot zawierający umowę ubezpieczenia;
15) ubezpieczony – podmiot, na rachunek którego została zawarta umowa ubezpieczenia,
16) klient – będący osobą fizyczną ubezpieczający, ubezpieczony lub uprawniony
z umowy ubezpieczenia;
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17) reklamacja - wystąpienie skierowane do TUW-CUPRUM przez jego
klienta, w którym klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez
TUW-CUPRUM.

PRZEDMIOT I MIEJSCE UBEZPIECZENIA
§ 3.
1. Ubezpieczenie obejmuje określone w
umowie ubezpieczenia i stanowiące własność bądź będące w posiadaniu ubezpieczającego następujące grupy mienia:
1) rzeczowe składniki majątku obrotowego,
2) środki trwałe,
3) wartości pieniężne,
4) niskocenny majątek trwały ujęty w ewidencji pozabilansowej,
5) mienie przekazane ubezpieczającemu na podstawie umowy - w dzierżawę, leasing, do sprzedaży komisowej lub w celu
wykonania usługi,
6) mienie prywatne pracowników.
2. Jeżeli nie umówiono się inaczej lub jeżeli
niniejsze ogólne warunki nie zawierają odmiennych postanowień, ubezpieczone
mienie objęte jest ochroną w miejscu
określonym w umowie ubezpieczenia.
ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 4.
1. TUW-CUPRUM odpowiada za szkody w
ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim następstwem:
1) kradzieży z włamaniem dokonanej lub
usiłowanej,
2) rabunku dokonanego lub usiłowanego.

2. Za szkodę, o której mowa w ust. 1
uważa się utratę lub ubytek wartości
ubezpieczonego mienia z powodu jego zaboru, zniszczenia lub uszkodzenia.
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
§ 5.
1. Ubezpieczone mienie powinno znajdować się w lokalach (pomieszczeniach) z zastrzeżeniem ust. 8 należycie zabezpieczonych, przy czym ściany, sufity, podłogi i
dachy tych lokali oraz piwnice nie mogą
posiadać niezabezpieczonych otworów,
przez które możliwy jest dostęp do ubezpieczonego mienia bez włamania. Pomieszczenia wykonane w całości lub w
części z siatki drucianej lub innych konstrukcji ażurowych, a także z brezentu, powłok z tworzyw sztucznych nie uważa się
za pomieszczenia należycie zabezpieczone.
2. Wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do lokalu (pomieszczenia), w którym znajduje się ubezpieczone mienie,
powinny być w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i
zamknięte, aby ich wyłamanie lub wyważenie nie było możliwe bez użycia siły lub
narzędzi, a otworzenie bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy. Jeżeli
przepisy wewnętrzne ubezpieczającego
nie przewidują bardziej skutecznych zamknięć to drzwi zewnętrzne powinny być
zamknięte na co najmniej dwa zamki wielozastawkowe lub dwie kłódki wielozastawkowe różne, zawieszone na oddzielnych skoblach lub jeden zamek o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzonej atestem wydanym przez upoważnioną jednostkę.
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W przypadku, gdy drzwi zewnętrzne są zamykane na jeden zamek (kłódkę wielozastawkową) brak drugiego zamka może
być zastąpiony poprzez ustanowienie dozoru lub zaopatrzenie obiektu (lokalu) w
czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe. Przy drzwiach dwuskrzydłowych
jedno skrzydło powinno być unieruchomione zasuwami od góry i dołu.
Drzwi oszklone nie mogą być zaopatrzone
w zamki zasuwane, które można otworzyć
bez klucza przez otwór wybity w szybie.
3. Wszystkie okna i inne zewnętrzne
otwory oszklone w lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie powinny
być w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte. Okna,
oszklone drzwi i inne zewnętrzne otwory
w lokalach do parteru włącznie, a także w
lokalach znajdujących się na wyższych
kondygnacjach, do których jest dostęp z
położonych pod nimi lub obok nich przybudówek, balkonów, tarasów lub dachów,
jak również wewnętrzne otwory na strychach i w piwnicach, z których przejście
jest do dalszych pomieszczeń objętych
ubezpieczeniem, powinny być ponadto na
całej powierzchni zabezpieczone kratami
stałymi, ruchomymi żaluzjami przeciwwłamaniowymi (aluminiowo-krzemowymi),
okiennicami zamykanymi co najmniej na
jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę
wielozastawkową. Kraty, żaluzje lub
okiennice powinny być takiej konstrukcji i
tak założone, aby przedostanie się do
wnętrza nie było możliwe bez uprzedniego ich uszkodzenia za pomocą narzędzi.
4. Jeżeli sztaby, skoble i zawiasy zewnętrzne nie są wmurowane w ścianę,
muszą być przytwierdzone śrubami zaklinowanymi lub zamocowanymi w inny
sposób od wewnątrz.

5. Postanowienia ust 3, w części dotyczącej dodatkowego zabezpieczenia okien,
oszklonych drzwi i innych zewnętrznych
otworów nie mają zastosowania:
1) w odniesieniu do obiektów handlowych, domów towarowych i innych podobnych placówek handlu detalicznego,
które posiadają więcej niż trzy oddzielnie
rozliczane stoiska, pod warunkiem posiadania czynnych elektronicznych urządzeń
sygnalizacyjno-alarmowych,
2) przy ubezpieczeniu wyłącznie urządzeń
(wyposażenia) placówki,
3) przy ubezpieczeniu bibliotek, czytelni,
księgarni (z wyjątkiem antykwariatów),
4) w odniesieniu do sali konsumpcyjnej,
zakładu gastronomicznego lub innej podobnej placówki i znajdujących się tam
urządzeń oraz towarów niestanowiących
zapasu magazynowego, pozostałe towary
oraz gotówka powinny być przechowywane w pomieszczeniach magazynowych,
których otwory okienne i drzwiowe łącznie z otworami wewnętrznymi powinny
być zabezpieczone w sposób określony w
ust. 2 i 3,
5) w obiektach zaopatrzonych w czynne
elektroniczne urządzenia sygnalizacyjnoalarmowe,
6) w odniesieniu do frontowych okien i innych frontowych oszklonych otworów w
przypadku, gdy zabezpieczenie kratami,
żaluzjami lub okiennicami jest zabronione
przez władze administracyjne albo technicznie niemożliwe,
7) w obiektach, w których ustanowiono
stały dozór dla danego obiektu (lokalu) w
godzinach jego zamknięcia,
8) w odniesieniu do frontowych oszkleń w
obiektach (lokalach), w których założono
szyby pancerne lub folie przeciwwłamaniowe atestowane przez upoważnione
jednostki.
6. Jeżeli okna wystawowe i inne oszklone
otwory umieszczone w części frontowej
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budynku nie są dodatkowo zabezpieczone, konieczne jest oświetlenie wnętrza
lokalu w porze nocnej.
7. Lokal z ubezpieczonym mieniem nie
może być połączony z lokalem należącym
do innych osób drzwiami, oknem lub innymi otworami. Otwory te powinny być
zamurowane co najmniej na grubość jednej cegły albo zabezpieczone w inny sposób na stałe.
8. Przy ubezpieczeniu wyłącznie pojazdów
samochodowych stanowiących rzeczowe
składniki majątku obrotowego ubezpieczającego lub mienie osób trzecich przyjęte przez ubezpieczającego w celu wykonania usługi albo sprzedaży komisowej, za
należyte zabezpieczenie uważa się również ogrodzony stałym parkanem, zamknięty i oświetlony w porze nocnej teren
(parking).Pojazdy te nie mogą mieć kluczyków przy stacyjkach zapłonowych, a
wszystkie drzwi w pojazdach krytych powinny być zamknięte na zamek zapadkowy lub zabezpieczone w inny sposób.
9. Klucze do lokalu objętego ubezpieczeniem powinny być przechowywane w sposób chroniący je przed kradzieżą i uniemożliwiający dostęp do nich osobom nie
upoważnionym. W razie zagubienia albo
zaboru kluczy (także zapasowych) ubezpieczający, po otrzymaniu o tym wiadomości, obowiązany jest bezzwłocznie
zmienić zamknięcie.
10. TUW-CUPRUM może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia wprowadzeniem dodatkowych zabezpieczeń w wyznaczonym terminie. Ze względu na potrzeby bezpieczeństwa ogólnego, strony
mogą w umowie ubezpieczenia określić
jeszcze inne warunki w zakresie środków
bezpieczeństwa.

11. W przypadku zaistnienia uzasadnionych technicznie, prawnie lub konstrukcyjnie powodów uniemożliwiających zastosowanie obowiązującego minimum zabezpieczeń określonych w § 5 ust. 1-9 i § 6
ust. 1 TUW-CUPRUM może, na podstawie
dokonanej oceny ryzyka ubezpieczeniowego, ustalić indywidualne warunki zabezpieczenia miejsca ubezpieczenia.
§ 6.
1. Gotówka i inne wartości pieniężne (§ 3
ust. 1 pkt.3) powinny znajdować się w należycie zabezpieczonym lokalu (pomieszczeniu), a ponadto powinny być zamknięte w schowku odpowiadającym wymaganiom technicznym określonym w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i wymagań, jakim
powinna odpowiadać ochrona wartości
pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne
jednostki organizacyjne. Szafy i kasety stalowe powinny być trwale przymocowane
do podłoża lub ściany pomieszczenia, w
którym się znajdują w sposób uniemożliwiający oderwanie tych schowków lub ich
otwarcie bez użycia narzędzi. Szafy stalowe, stalowo-betonowe, pancerne, pokoje skarbcowe i skarbce powinny być dodatkowo wyposażone w elektroniczne
urządzenia zabezpieczające. W razie
braku sygnalizacji alarmowej lub jej niesprawności przez okres dłuższy niż 24 godziny, w lokalu objętym ochroną ubezpieczeniową należy obniżyć o 50 % wymienione w załączniku nr 1 maksymalne
kwoty pieniężne ustalone do przechowywania w poszczególnych urządzeniach
technicznego zabezpieczenia.

2. Suma ubezpieczenia gotówki ograniczona jest do kwot (limitów) określonych
w „jednostkach obliczeniowych” (j.o.) wg
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aktualnie obowiązujących zasad określonych w cytowanym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
3. Przyjęte w § 2 określenie „jednostka obliczeniowa”, TUW-CUPRUM stosuje również jako przelicznik do ustalenia kwot (limitów) w odniesieniu do ograniczeń, jakie
przepisy niniejszych warunków przewidują przy zawieraniu ubezpieczeń i ustaleniu odszkodowań dla wszystkich przedmiotów ubezpieczenia ujętych w § 3 ust 1
pkt. 3.
4. W zależności od rodzaju schowka, suma
ubezpieczenia gotówki lub przedmiotów
określonych § 3 ust. 1 pkt. 3 ogranicza się
do kwot wynikających z iloczynu 120-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego i liczby „jednostek obliczeniowych”.
5. Przy ubezpieczeniu gotówki i innych
wartości pieniężnych od rabunku podczas
transportu (przenoszenia lub przewożenia poza obrębem jednostki ubezpieczającego) obowiązują limity podane w załączniku nr 2.
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
§ 7.
1. TUW-CUPRUM nie odpowiada za
szkody:
1) nie przekraczające łącznie z kosztami
ratunku kwoty stanowiącej równowartość
50 USD według średniego kursu NBP w
dniu powstania szkody,
2) powstałe wskutek działań wojennych,
stanu wyjątkowego, rozruchów, buntu, rewolucji, zamieszek cywilnych i wojskowych, akcji terrorystycznych oraz konfiskaty mienia przez władzę publiczną,
3) powstałe wskutek umyślnego działania
lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz jego pracowników i osób, za

które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność na podstawie art. 429 i 430 kodeksu cywilnego,
4) w następstwie braku opieki nad ubezpieczonym mieniem, jakiej należy wymagać odpowiednio do stanu rzeczy.
2. Za szkody w towarach, powstałe wskutek kradzieży z włamaniem dokonanej bez
wejścia sprawcy do lokalu (np. kradzieży z
wystawy) TUW-CUPRUM odpowiada za
każdy wypadek szkody do jej rzeczywistej
wartości, nie więcej niż 10 % sumy ubezpieczenia.
SYSTEM UBEZPIECZENIA - ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI - SUMA UBEZPIECZENIA
§ 8.
1. Mienie w zależności od jego rodzaju
może być ubezpieczone według następujących systemów ubezpieczeń na:
1) sumy stałe,
2) pierwsze ryzyko,
3) podstawie obrotów miesięcznych.
2. Sumy ubezpieczeń mogą zostać zmienione w czasie trwania umowy na warunkach uzgodnionych z Towarzystwem.

§ 9.
1. Systemem sum stałych mogą być ubezpieczone:
1) rzeczowe składniki majątku obrotowego oraz urządzenia i wyposażenie (§ 3
ust. 1 pkt. 1 i 2).
Suma ubezpieczenia rzeczowych składników majątku obrotowego powinna odpowiadać najwyższej dziennej łącznej wartości ubezpieczonego mienia, natomiast
urządzeń i wyposażenia koszt nabycia lub
wytworzenia.
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2) mienie przekazane ubezpieczającemu
(§ 3 ust. 1 pkt. 5),
Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać najwyższej dziennej łącznej wartości
ubezpieczonego mienia przewidzianej w
okresie ubezpieczenia (przy sprzedaży komisowej wartość ta powinna być zmniejszona o prowizję komisową),
3) niskocenny majątek trwały ujęty w ewidencji pozabilansowej (§ 3 ust. 1 pkt. 4).
Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości ubezpieczonego mienia wynikającej z ewidencji pozabilansowej lub
szacunku.
2. W ubezpieczeniu mienia określonego w
ust. 1 znajdującego się w różnych magazynach działach lub stoiskach, dla których
rachunkowość prowadzona jest centralnie przez ubezpieczającego - suma ubezpieczenia powinna odpowiadać ogólnej
wartości mienia we wszystkich miejscach
przechowywania i składowania tego mienia.
§ 10.
1. Systemem ubezpieczenia na pierwsze
ryzyko mogą być ubezpieczone:
1) rzeczowe składniki majątku obrotowego (§ 3 ust. 1 pkt. 1),
2) urządzenia i wyposażenie (§ 3 ust. 1 pkt.
2),
3) niskocenny majątek trwały ujęty w ewidencji pozabilansowej (§ 3 ust. 1 pkt. 4).
4) gotówka i inne wartości pieniężne (§ 3
ust. 1 pkt. 3),
5) mienie prywatne pracowników (§ 3 ust.
1 pkt. 6).
2. Przy ubezpieczeniu mienia na pierwsze
ryzyko wysokość sumy ubezpieczenia
ustala we własnym zakresie ubezpieczający, kierując się wysokością przypuszczal-

nej maksymalnej straty, jaka może zaistnieć wskutek jednego wypadku kradzieży
z włamaniem względnie rabunku.
Suma ubezpieczenia mienia prywatnego
pracowników powinna odpowiadać iloczynowi pracowników zatrudnionych i zadeklarowanej wartości mienia przypadającej na jednego pracownika.
Zadeklarowana przez ubezpieczającego
suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności TUW-CUPRUM i
ulega zmniejszeniu o kwotę wypłaconego
odszkodowania.
Ubezpieczający może podwyższyć tę
sumę przez zapłacenie uzupełniającej
składki w przeciwnym wypadku w razie
szkody powstałej w bieżącym okresie
ubezpieczenia - górną granicę odpowiedzialności TUW-CUPRUM stanowi suma
ubezpieczenia jaka pozostała po wypłacie
odszkodowania za wcześniejszą szkodę.
3. Gotówka i inne wartości pieniężne
mogą być ubezpieczone na odrębne sumy
w zależności od rodzaju ryzyka tj.:
1) kradzieży z włamaniem do lokalu,
2) rabunku w lokalu,
3) rabunku podczas transportu
oraz w zależności od rodzaju schowka.
Każde z wymienionych w niniejszym ustępie ryzyk stanowi samoistne ubezpieczenie z odrębną sumą ubezpieczenia.

§ 11.
1. Systemem obrotów miesięcznych może
być ubezpieczona wyłącznie gotówka.
2. Ubezpieczenie gotówki może być zawarte w sposób uproszczony w ramach
jednej umowy - na podstawie obrotów
miesięcznych według następujących zasad:
1) ochroną ubezpieczeniową objęta jest
gotówka ubezpieczającego i wszystkich
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jego placówek, których obroty pieniężne
prowadzone są w księgowości ubezpieczającego i zostały zadeklarowane do
ubezpieczenia,
2) odpowiedzialnością Towarzystwa objęte są wypadki:
a) kradzieży z włamaniem i rabunku w lokalu ubezpieczającego i w lokalach jego
placówek,
b) rabunku podczas transportu na terenie
RP wykonywanego w ramach działalności
ubezpieczającego i wszystkich określonych w pkt. 1) placówek,
3) przy zgłaszaniu do ubezpieczenia gotówki, ubezpieczający jest obowiązany podać we wniosku ogólną wartość gotówki
podejmowanej z banków i odprowadzanej do banków w ciągu jednego miesiąca
oraz ogólną sumę gotówki pochodzącej z
innych bieżących wpływów gotówkowych,
uzyskiwanych w ciągu jednego miesiąca,
4) na początku pierwszego okresu ubezpieczenia TUW-CUPRUM pobiera zaliczkę
na poczet składki w wysokości 100%
składki od zadeklarowanych sum ubezpieczenia,
5) ubezpieczający zobowiązany jest corocznie, najpóźniej w ciągu 15 dni po upływie okresu ubezpieczenia podać przeciętną miesięczną sumę przychodów gotówkowych za okres ubiegły, które to
sumy stanowią podstawę do obliczenia
składki ostatecznej,
3. Przy ubezpieczeniu gotówki systemem
obrotów miesięcznych od kradzieży z włamaniem i rabunku podczas transportu,
odpowiedzialność Towarzystwa za poszczególny wypadek ogranicza się w tym
ubezpieczeniu do sum wynikających z obowiązujących limitów podanych w załączniku nr 1i 2.
SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
§ 12.

1. Składkę ubezpieczeniową ustala się na
podstawie taryfy obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, po dokonaniu oceny ryzyka w oparciu o sumy ubezpieczenia określone przez ubezpieczającego z uwzględnieniem przedmiotu ubezpieczenia, zakresu i systemu ubezpieczenia oraz miejsca i okresu ubezpieczenia.
2. Składka ustalona zgodnie z ust. 1 może
ulec obniżeniu w przypadku posiadania
środków zabezpieczenia przeciwkradzieżowego wymienionych we wniosku lub
podwyższeniu w przypadku rozszerzenia
zakresu ubezpieczenia o ryzyka dodatkowe.
3. Ubezpieczający zobowiązany jest do zapłaty składki za czas trwania odpowiedzialności TUW-CUPRUM, jednorazowo
lub w ratach w wysokości i terminach
określonych w dokumencie ubezpieczenia.
4. Jeżeli podczas okresu ubezpieczenia nastąpiła zmiana wartości mienia będąca
podstawą ustalenia sumy ubezpieczenia,
wynikająca z przeszacowania, zmiany cen
rynkowych lub nabycia nowego mienia,
ubezpieczający może w porozumieniu z
TUW-CUPRUM zmienić sumę ubezpieczenia. Sumy ubezpieczenia i składka zostaną
odpowiednio skorygowane przez TUWCURPUM aneksem lub dodatkową polisą.
5. W przypadku powstania szkody przed
opłaceniem składki ubezpieczeniowej,
TUW-CUPRUM zastrzega sobie prawo potrącenia wymagalnej składki z kwoty przyznanego świadczenia.
6. Składki nie podlegają indeksacji.
7. W przypadku wygaśnięcia stosunku
ubezpieczenia przed upływem okresu, na
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jaki umowa została zawarta Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres
niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Kosztów manipulacyjnych nie potrąca się
8. W razie ujawnienia okoliczności, która
pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron
może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu
ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego
żądania druga strona może w terminie 14
dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
9. Jeżeli zapłata składki albo raty składki
dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za datę zapłaty uważa się datę
złożenia zlecenia zapłaty w banku na właściwy rachunek TUW-CUPRUM, pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość
wolnych środków. W innym przypadku za
datę zapłaty uważa się datę, w której
pełna kwota składki lub jej raty znalazła
się na rachunku TUW-CUPRUM w taki sposób, że mogło nią dysponować.
UMOWA UBEZPIECZENIA
§ 13.
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na
podstawie pisemnego wniosku zgłoszonego do TUW-CUPRUM.
2. Wniosek o ubezpieczenie powinien zawierać co najmniej następujące dane:
1) nazwę i adres ubezpieczającego,
2) miejsce ubezpieczenia,
3) czas trwania ubezpieczenia,
4) przedmiot ubezpieczenia,
5) sumę ubezpieczenia,
6) system ubezpieczenia.

7) informacje o rodzajach dodatkowych
zabezpieczeń,
3. Ubezpieczający zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu (wniosku) o ubezpieczenie lub
skierowane do niego w innej formie pisemnej oraz podać Towarzystwu wszystkie znane mu okoliczności, o które zakład
ubezpieczeń zapytywał przed zawarciem
umowy. Jeżeli w trakcie trwania umowy
ubezpieczenia okoliczności o których
mowa powyżej uległy zmianie, ubezpieczający zobowiązany jest zawiadomić o
tych zmianach TUW-CUPRUM niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości.
4. TUW-CUPRUM nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z
winy umyślnej z naruszeniem ust. 3 nie
zostały podane do wiadomości Towarzystwa.
5. TUW-CUPRUM może uzależnić zawarcie
umowy ubezpieczenia od wyników analizy
ryzyka przeprowadzonej przez Towarzystwo lub inną wyspecjalizowaną jednostkę w zakresie szacunku ryzyka.
6. TUW-CUPRUM zobowiązane jest potwierdzić na piśmie zawarcie umowy
ubezpieczenia dokumentem ubezpieczenia.
7. Umowy ubezpieczenia zawiera się na
okres jednego roku lub okresy krótsze
(umowy krótkoterminowe).
8. Okres ubezpieczenia oznacza się w
umowie. Za początek okresu ubezpieczenia uważa się datę uzgodniona przez
strony umowy
9. Odpowiedzialność TUW-CUPRUM rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy, jednak nie wcześniej niż
od dnia następnego po zapłaceniu składki
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ubezpieczeniowej, chyba że w umowie
przewidziano inny termin początku odpowiedzialności.
10. W przypadku, gdy TUW-CUPRUM ponosi odpowiedzialność przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a
składka nie zostanie zapłacona w terminie, TUW-CUPRUM może wypowiedzieć
umowę ze skutkiem natychmiastowym i
żądać zapłaty składki za okres, przez który
ponosił odpowiedzialność.
11. Odpowiedzialność TUW-CUPRUM kończy się z upływem okresu trwania umowy
lub z chwilą rozwiązania umowy.
12. Umowa ubezpieczenia może być rozwiązana:
1) poprzez wypowiedzenie umowy przez
Ubezpieczającego dokonane w formie pisemnej z zachowaniem 6-cio miesięcznego okresu wypowiedzenia, które może
być skrócone za zgodą obu stron,
2) poprzez odstąpienie od umowy ubezpieczenia:
a) przez TUW-CUPRUM ze skutkiem natychmiastowym w razie stwierdzenia rażącego niedbalstwa w zabezpieczeniu
obiektu lub przedmiotu ubezpieczenia i
po bezskutecznym wezwaniu ubezpieczającego do usunięcia stwierdzonych zaniedbań”
b) przez ubezpieczającego - jeżeli umowa
jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy - w terminie 30 dni, a w przypadku,
gdy ubezpieczony jest przedsiębiorcą w
terminie 7 dni od daty jej zawarcia,
13. W razie opłacania składki w ratach niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki
może powodować ustanie odpowiedzialności TUW-CUPRUM, o ile po upływie terminu wezwało ono Ubezpieczającego do
zapłaty z zagrożeniem, że

brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania spowoduje ustanie
odpowiedzialności, a rata składki w wyznaczonym terminie nie została uiszczona.
14. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia w
trybie określonym w ust. 12 i 13 nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres udzielonej przez TUWCUPRUM ochrony ubezpieczeniowej.
15. Zwrot składki nie przysługuje w przypadku wyczerpania sumy ubezpieczenia
lub unicestwienia przedmiotu ochrony
ubezpieczeniowej połączonego z wypłatą
świadczenia bez wyczerpania sumy.
16. Jeżeli w ubezpieczeniu rocznym ubezpieczający albo TUW-CUPRUM nie wysłał
na dwa miesiące przed upływem okresu
ubezpieczenia drugiej stronie listem poleconym oświadczenia, że nie zawrze
umowy na kolejny okres lub przed końcem okresu ubezpieczenia nie złoży wniosku na okres następny, to przez zapłacenie 1/12 dotychczasowej rocznej składki
do 10-go dnia każdego miesiąca, odpowiedzialność TUW-CUPRUM przedłuża się
w dotychczasowym zakresie na kolejne
okresy miesięczne, nie dłużej jednak niż
na trzy miesiące.
17. W przypadku określonym w ust. 16
TUW-CUPRUM doręcza ubezpieczającemu tzw. polisę prolongacyjną za każdy
miesiąc, za który opłacono składkę potwierdzającą kontynuowanie odpowiedzialności na dotychczasowych warunkach.
18. W razie złożenia wniosku na kolejny
okres roczny w trakcie kontynuowania
ubezpieczenia na podstawie polis prolongacyjnych, odpowiedzialność TUW-CU-
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PRUM w zakresie w nim określonym rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym ten
wniosek został złożony.
19. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia
mogą być za zgodą TUW-CUPRUM przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. W razie przeniesienia tych
praw, na nabywcę przedmiotu przechodzą także obowiązki, które ciążyły na
zbywcy. Pomimo tego przejścia obowiązków zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za zapłatę składki przypadającej za
czas do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę. Jeżeli w razie zbycia
przedmiotu ubezpieczenia prawa z
umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, stosunek ubezpieczenia wygasa z
chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.
20. Wierzytelność ubezpieczającego w
stosunku do TUW-CUPRUM, której treścią
jest prawo do odszkodowania może być
przedmiotem zastawu lub cesji dopiero
od momentu jej wymagalności i pod warunkiem uprzedniej - wyrażonej w polisie
lub innym dokumencie ubezpieczenia zgody Towarzystwa.
21. Uprawnionym do odszkodowania jest
nabywca wierzytelności ubezpieczeniowej
(zastawnik lub cesjonariusz), do którego
stosuje się w tym zakresie odpowiednio
zasady dotyczące praw ubezpieczonego z
tytułu umowy zawartej na jego rzecz.
22. Rozporządzenie wierzytelnością ubezpieczeniową przez ubezpieczającego nie
zwalnia go z obowiązków związanych z
wykonania umowy ubezpieczenia.

OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO W RAZIE POWSTANIA SZKODY
§ 14.
1. W razie powstania szkody ubezpieczający obowiązany jest użyć wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia
rozmiarów szkody oraz zabezpieczyć
przed szkodą mienie bezpośrednio zagrożone.
2. O powstaniu szkody ubezpieczający obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie,
nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych
od chwili powzięcia wiadomości o szkodzie, TUW-CUPRUM oraz miejscową jednostkę policji.
3. Przed rozpoczęciem przez przedstawiciela TUW-CUPRUM czynności likwidacyjnych, ubezpieczający nie powinien zmienić stanu faktycznego spowodowanego
zdarzeniem, chyba że zmiany były konieczne dla zabezpieczenia mienia pozostałego po wypadku. TUW-CUPRUM nie
może powołać się na ten zakaz jeżeli nie
rozpoczął czynności likwidacyjnych w terminie wcześniej uzgodnionym (nie później
niż 7 dni od daty zgłoszenia szkody).
4. Ubezpieczający powinien zezwolić Towarzystwu na dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody i wysokości odszkodowania, jak również udzielić potrzebnych w
tym celu wyjaśnień oraz przedstawić dowody, stwierdzające nabycie przedmiotów lub fakt ich posiadania.
Ubezpieczający obowiązany jest sporządzić na podstawie posiadanych materiałów dowodowych i na własny koszt rachunek poniesionych strat.
5. Na wniosek TUW-CUPRUM, ubezpieczający powinien dostarczyć postanowienie o
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umorzeniu postępowania przygotowawczego lub postępowania karnego wszczętego w sprawie zgłoszonej szkody, bądź
odpis prawomocnego wyroku, niezwłocznie po ich otrzymaniu.
6. W przypadku naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków
określonych w § 14 ust. 1-5, TUW-CUPRUM może odpowiednio zmniejszyć
świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło
się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Towarzystwu ustalenie okoliczności i
skutków wypadku.
USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY I ODSZKODOWANIA
§ 15.
1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu
zdarzenia losowego objętego ochroną
ubezpieczeniową, TUW-CUPRUM w terminie 7 dni potwierdza otrzymanie tego zawiadomienia informując ubezpieczającego lub ubezpieczonego jeżeli nie są osobami występującymi z tym zawiadomieniem oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadność zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje
osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta
wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności
Towarzystwa lub wysokości świadczenia,
jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.
2. TUW-CUPRUM wypłaca należne odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia w kwocie odpowiadającej wysokości
szkody, nie większej jednak od kwoty stanowiącej górną granicę odpowiedzialności.

3. Górną granicę odpowiedzialności TUWCUPRUM za ubezpieczone mienie stanowi
suma ubezpieczenia podana dla określonej grupy mienia w poszczególnych pozycjach polisy bądź załącznika do polisy. Nie
dotyczy to ubezpieczenia gotówki ubezpieczonej na podstawie obrotów miesięcznych.
4. W ubezpieczeniu gotówki na podstawie
obrotów miesięcznych odpowiedzialność
TUW-CUPRUM za każdy wypadek szkody
powstałej wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku ustala się do wysokości
limitów, ograniczonych wymogami techniczno-organizacyjnymi w zakresie zasad
transportowania i przechowywania wartości pieniężnych.
5. Jeżeli w ubezpieczeniu mienia na sumy
stałe w związku z powstaniem szkody
TUW-CUPRUM stwierdził, że suma ubezpieczenia określona we wniosku dla grupy
mienia dotkniętego szkodą jest niższa od
wartości ubezpieczonego mienia na dzień
szkody, wówczas wysokość odszkodowania zmniejsza się w takim stosunku, w jakim pozostaje zadeklarowana suma ubezpieczenia do wartości mienia w dniu
szkody.
6. W ubezpieczeniu na pierwsze ryzyko,
odszkodowanie ustala się w wysokości
odpowiadającej wartości szkody, w granicach sumy ubezpieczenia.
7. Odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej wysokości szkody i w granicach sumy ubezpieczenia, według następujących zasad:
1) przy obliczaniu wysokości szkody w
zniszczonych lub uszkodzonych przedmiotach uwzględnia się przydatność
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tych przedmiotów lub ich części do dalszego użytku, przeróbki lub sprzedaży po
obniżonych cenach,
2) do wartości szkody dolicza się poniesione przez ubezpieczającego udokumentowane koszty uprzątnięcia po szkodzie,
ratownictwa w granicach sumy ubezpieczenia.
8. TUW-CUPRUM wypłaca również odszkodowanie za szkody polegające na
uszkodzeniu wskutek włamania dokonanego lub usiłowanego, względnie rabunku:
1) stałych elementów lokalu oraz urządzeń zabezpieczających (tj. ścian, podłóg,
sufitów, drzwi, zamków, okien, krat, szyb,
itp.),
2) schowków przeznaczonych do przechowywania ubezpieczonych wartości pieniężnych (np. skarbców, szaf pancernych,
szaf stalowych, kaset stalowych itp).
9. Ustalając wysokość szkody przyjmuje
się:
1) dla rzeczowych składników majątku obrotowego (towarów, materiałów, wyrobów gotowych, produkcji niezakończonej,
a także zmagazynowanych i nie będących
w użytkowaniu maszyn, aparatów i urządzeń) - wysokość kosztów ich zakupu lub
wytworzenia wg cen z dnia powstania
szkody udokumentowanych rachunkiem
zakupu lub kalkulacją kosztów wytworzenia,
2) dla urządzeń i wyposażenia zakładów,
urządzeń przemysłowych, biur, sklepów,
magazynów - koszt zakupu nowych urządzeń lub wyposażenia, pomniejszony o
stopień zużycia, albo koszt naprawy
przedmiotów uszkodzonych wg cen obowiązujących w dniu szkody,
3) dla gotówki - jej nominalną wartość,
przy czym dla gotówki w walucie obcej jest
jej nominalną wartość przeliczoną na

złote polskie wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu powstania szkody,
4) w metalach szlachetnych, kamieniach
szlachetnych, półszlachetnych oraz perłach, a także dla wyrobów z tych metali i
kamieni - cenę ich zakupu lub koszt wytworzenia według cen obowiązujących w
dniu szkody,
5) dla niskocennego majątku trwałego ujętego w ewidencji pozabilansowej -koszt
zakupu nowych przedmiotów nie większy
niż wartość zadeklarowana do ubezpieczenia wynikająca z ewidencji pozabilansowej lub szacunku,
6) w mieniu osób trzecich - wartość mienia
zgłoszoną przez zleceniodawcę, zwiększoną o ewentualnie poniesione koszty
usług lub pomniejszoną o prowizję komisową (dla mienia powierzonego do
komisowej sprzedaży, jeżeli suma ubezpieczenia ustalona została po odjęciu prowizji),
7) w mieniu prywatnym pracowników 70% jego wartości nowej wg cen z dnia powstania szkody.
10. Wysokość odszkodowania ustalona
dla podatników podatku od towarów i
usług nie obejmuje podatku VAT w zakresie w jakim ubezpieczający mógł obniżyć
VAT należny o naliczony przy nabyciu towarów i usług związanych z naprawieniem
szkody.
11. Jeżeli ubezpieczający dowie się, gdzie
znajdują się utracone przedmioty (skradzione, zrabowane), jest on zobowiązany
zawiadomić o tym niezwłocznie - nie później niż w ciągu siedmiu dni roboczych Towarzystwo oraz policję.
12. Jeżeli przedmioty zostały odzyskane w
stanie niezmienionym, TUW-CUPRUM
wolny jest od obowiązku wypłaty odszkodowania.
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13. Jeżeli odzyskane przedmioty zostały
zwrócone ubezpieczającemu w stanie
uszkodzonym lub niekompletnym, zwrotowi podlega kwota w takim stosunku
procentowym, w jakim pozostaje wartość
utraconych przedmiotów po ich odzyskaniu do ich pierwotnej wartości.
WYPŁATA ODSZKODOWANIA
§ 16.
1. TUW-CUPRUM wypłaca odszkodowanie
w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie.
2. Jeżeli przy zachowaniu należytej staranności, wyjaśnienie w powyższym terminie
okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności TUW-CUPRUM albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie powinno być
wypłacone w ciągu 14 dni od wyjaśnienia
tych okoliczności z tym, że bezsporną
część odszkodowania Towarzystwo wypłaca w terminie 30-dniowym od zawiadomienia o szkodzie.
3. Jeżeli w terminach określonych w ust. 1
i 2 TUW-CUPRUM nie wypłaci odszkodowania zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia osoby zgłaszającej roszczenia o przyczynach braku możliwości jego
zaspokojenia w całości lub w części, przy
równoczesnym wypłaceniu bezspornej
części odszkodowania.
4. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje
lub przysługuje w innej wysokości, niż
określone w zgłoszeniu roszczenia, TUWCUPRUM zobowiązany jest do pisemnego
poinformowania osobę występującą z
roszczeniem wskazując na okoliczności
oraz na podstawę prawną uzasadniającą
całkowitą lub częściową odmowę wypłaty
odszkodowania. Informacja ta powinna

zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
5. TUW-CUPRUM dokonuje wypłaty odszkodowania na podstawie:
1) ustaleń Towarzystwa,
2) ugody zawartej pomiędzy Towarzystwem a poszkodowanym (uprawnionym),
3) wyroku sądu.

REGRES
§ 17.
1. Z dniem zapłaty odszkodowania przez
TUW-CUPRUM roszczenia ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzą na Towarzystwo do wysokości zapłaconego odszkodowania.
Jeżeli TUW-CUPRUM pokrył tylko część
szkody, ubezpieczającemu przysługuje co
do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniami Towarzystwa.
2. Na wniosek TUW-CUPRUM, ubezpieczający obowiązany jest udzielić wszelkiej pomocy przy dochodzeniu roszczeń regresowych od sprawców szkody, dostarczyć informacji oraz innych dokumentów, będących w posiadaniu ubezpieczającego, niezbędnych do skutecznego dochodzenia
tych roszczeń.
RYZYKA DODATKOWE
§ 18.
1. Na wniosek ubezpieczającego i po opłaceniu dodatkowej składki, umową ubezpieczenia mogą być objęte:
1) szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia,
2) mienie od dewastacji.
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2. W odniesieniu do ubezpieczonych ryzyk
w zakresie dodatkowym stosowane są
wcześniejsze postanowienia niniejszych
ogólnych warunków ubezpieczenia o ile
zapisy § 19 i 20 nie stanowią inaczej.
UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA
§ 19.
1. Umową ubezpieczenia szyb i innych
przedmiotów szklanych od stłuczenia objęte są nieuszkodzone szyby i inne przedmioty szklane zamontowane lub zainstalowane na stałe, zgodnie z ich przeznaczeniem, będące stałym elementem, urządzeniem lub wyposażeniem budynków
oraz lokali, znajdujących się w posiadaniu
ubezpieczającego, w miejscu określonym
w umowie ubezpieczenia tj.:
1) szyby okienne i drzwiowe z wyłączeniem szyb w pojazdach i środkach transportu,
2) oszklenie ścian i dachów,
3) płyty szklane stanowiące składową
część mebli, gablot reklamowych, kontuarów, stołów i lad sprzedażnych,
4) przegrody ścienne, osłony kontuarów,
boksów i kabin,
5) lustra wiszące, stojące i zamontowane
na stałe,
6) witraże,
7) rurki neonowe,
8) wykładziny szklane i kamienne, z wyłączeniem wykładzin ściennych i podłogowych.
2. Ubezpieczenie nie obejmuje oszkleń
stanowiących osprzęt urządzeń technicznych i instalacji oraz następujące szkody:
1) nieprzekraczające kwoty stanowiącej
równowartość 10 USD, wg średniego
kursu NBP w dniu powstania szkody,
2) powstałe przy wymianie lub wymontowywaniu ubezpieczonego przedmiotu, w

czasie prac konserwacyjnych, remontowych, naprawczych lub przewozu,
3) powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia, zmiany barwy lub odpryśnięcia kawałków powierzchni ubezpieczonych przedmiotów,
4) będące następstwem niewłaściwego
działania urządzeń neonowych, wad technicznych ubezpieczonych przedmiotów,
5) powstałe wskutek umyślnego działania
lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz jego pracowników i osób, za
które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność na podstawie art. 429 i 430 kodeksu cywilnego.
3. Suma ubezpieczenia obejmuje:
1) wartość ubezpieczonych przedmiotów
zwiększoną o koszt montażu, demontażu,
transportu i wykonania znaków reklamowych i informacyjnych.
2) wartość wszystkich zgłoszonych do
ubezpieczenia przedmiotów znajdujących
się w obrębie zajmowanej przez ubezpieczonego nieruchomości.
4. Sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający oddzielnie dla wszystkich przedmiotów ubezpieczenia oraz odrębnie dla
kosztów ustawienia rusztowań, niezbędnych do zamontowania lub zainstalowania ubezpieczonych przedmiotów w
związku z ich stłuczeniem.
5. Za szkodę uważa się utratę lub ubytek
wartości ubezpieczonych przedmiotów z
powodu ich zniszczenia lub uszkodzenia.
6. Wysokość szkody ustala się przyjmując
wartość przedmiotu tego samego rodzaju, gatunku, materiału i wymiarów według kosztów naprawy, udokumentowanych rachunkiem, z uwzględnieniem zakresu rzeczywistych uszkodzeń wg cen
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obowiązujących w dniu ustalenia odszkodowania.

5. Mienie od dewastacji ubezpiecza się
systemem pierwszego ryzyka.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD DEWASTACJI
§ 20.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 21.

1. Umową ubezpieczenia mienia od dewastacji objęty jest lokal i znajdujące się w
nim mienie od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek aktów wandalizmu.
2. Ubezpieczenie mienia od dewastacji
stanowi uzupełnienie pokrycia ubezpieczeniowego mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, a w przypadku budynków
mienia od ognia i innych żywiołów.
3. Przedmiotem ubezpieczenia może być
znajdujące się w posiadaniu ubezpieczającego:
1) mienie wymienione w § 3 ust. 1 pkt.1, 2,
4 i 5 znajdujące się w lokalu,
2) towary, surowce, wyroby gotowe oraz
mienie przyjęte od osób trzecich w celu
wykonania usługi również na ogrodzonym, oświetlonym i dozorowanym placu,
pod warunkiem, że składowanie tego mienia pod gołym niebem jest zgodne z obowiązującymi normami,
3) stałe elementy budynku, np. ściany, sufity, posadzki, piece, kominki, drzwi, okna
wraz z zamknięciami i urządzeniami sygnalizacyjnymi, elementy wbudowanej tj.
meblościanki, kuchnie, boazeria, oświetlenie i inne elementy stanowiące wystrój
wnętrza.
4. TUW-CUPRUM odpowiada za szkody
powstałe w ubezpieczonym mieniu na
skutek dewastacji powstałej w związku z
aktami wandalizmu osób znajdujących się
wewnątrz lokalu jak również osób przebywających na zewnątrz lokalu.

1. Reklamacja może być złożona w każdej
jednostce TUW-CUPRUM obsługującej
klientów.
2. Reklamacja może być złożona:
1) w formie pisemnej – osobiście, w jednostce TUW-CUPRUM obsługującej klientów, albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –Prawo pocztowe (Dz.U.
poz. 1529);
2) ustnie – telefonicznie albo osobiście do
protokołu podczas wizyty klienta w jednostce TUW-CUPRUM.
§22.
1. Po złożeniu przez klienta reklamacji,
zgodnie z wymogami, o których mowa w
§21, TUW-CUPRUM rozpatruje reklamację
i udziela klientowi odpowiedzi w postaci
papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.
2. Odpowiedź, o której mowa w ust. 1,
TUW-CUPRUM może dostarczyć pocztą
elektroniczną wyłącznie na wniosek
klienta.
3. Odpowiedzi, o której mowa w ust. 1, należy udzielić bez zbędnej zwłoki, jednak
nie później niż w terminie 30 dni od dnia
otrzymania reklamacji. Do zachowania
terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi
przed jego upływem.
4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w
terminie, o którym mowa w ust. 3, TUW-
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CUPRUM w informacji przekazywanej
klientowi, który wystąpił z reklamacją:
1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od
dnia otrzymania reklamacji.

1.Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia
stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 24.06.2016 r.
2.Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia
od kradzieży z włamaniem zatwierdzone
uchwałą Zarządu TUW-CUPRUM nr
176/2019 z dnia 20.11.2019.

5. Skargi i zażalenia składane przez inne
osoby niż klienci rozpatrywane są według
zasad określonych w §21 i 22 z zastrzeżeniem, że TUW-CUPRUM może odpowiedź
na skargę dostarczyć pocztą elektroniczną
również w przypadku braku wniosku
klienta. W odniesieniu do skarg i zażaleń
składanych przez inne osoby niż klienci
nie znajdują zastosowania przepisy
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku
finansowego i o Rzeczniku Finansowym
(Dz.U. poz. 1348).
§23.
1. Powództwo o roszczenie wynikające z
umowy ubezpieczenia można wytoczyć
według przepisów o właściwości ogólnej
albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego
z umowy ubezpieczenia
.
2. Powództwo o roszczenie wynikające z
umowy ubezpieczenia można wytoczyć
według przepisów o właściwości ogólnej
albo przed sąd

właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
§24.
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ZAŁĄCZNIK NR 1

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Rodzaj schowka
Kaseta stalowa
Szafa stalowa
Szafa stalowa
Szafa stalowa
Szafa stalowo-betonowa
Szafa stalowo-betonowa
Szafa stalowo-betonowa
Szafa pancerna
Szafa pancerna
Pokój skarbcowy
Skarbiec
Skarbiec

Klasa odporności
na włamanie
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII-XIII

Odpowiedzialność TUW-CUPRUM do kwot w jednostkach
obliczeniowych
do 0,5
do 1,5
do 3,0
do 5,0
do 8,0
do 12,0
do 16,0
do 20,0
do 30,0
do 40,0
do 60,0
bez ograniczeń

Za jednostkę obliczeniową przyjmuje się 120 krotność przeciętnego wynagrodzenia, wg danych
GUS, za ostatni kwartał poprzedzający zawarcie umowy ubezpieczenia.
1.
2.
3.
4.

W przypadku braku możliwości określenia klasy odporności na włamanie, odpowiedzialność
TUW-CUPRUM z tytułu kradzieży wartości pieniężnych ograniczona jest do 0,3 j.o.
Urządzenia do przechowywania wartości pieniężnych powinny być trwale przymocowane do
podłoża, ściany pomieszczenia, w którym się znajdują.
W indywidualnych przypadkach TUW-CUPRUM może przyjąć do ubezpieczenia, za opłatą dodatkowej składki, mienie znajdujące się w urządzeniach nieprzymocowanych.
W odniesieniu do pomieszczeń i urządzeń o określonych klasach odporności na włamanie chronionych systemem alarmowym klasy co najmniej SA3 zgodnie z Polską Normą
PN-93/E-08390 odpowiedzialność TUW-CUPRUM za szkody w wyniku kradzieży z włamaniem wynosi odpowiednio:
Klasa odporności na włamanie

klasa I
klasa II
klasa III
klasa IV
klasa V
klasa VI
klasa VII
klasa VIII
klasa IX
klasa X
klasa XI
klasa XII
klasa XIII

Odpowiedzialność TUW-CUPRUM do kwoty w
jednostkach obliczeniowych
do 1,3
do 3,0
do 6,0
do 10,0
do 15,0
do 20,0
do 30,0
do 40,0
do 60,0
do 100,0
bez ograniczenia
bez ograniczenia
bez ograniczenia
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ZAŁĄCZNIK NR 2
Za szkodę w mieniu powstałą wskutek rabunku dokonanego podczas transportu tego mienia TUW-CUPRUM
odpowiada w granicach sumy ubezpieczenia - do kwoty w ramach limitów zależnych od sposobu ochrony
wartości pieniężnych w czasie transportu, tj. niezależnie od osoby transportującej:
bez konwojenta
z jednym pracownikiem ochrony, który może być nieuzbrojony
z co najmniej jednym uzbrojonym konwojentem
z co najmniej dwoma uzbrojonymi konwojentami
z co najmniej trzema uzbrojonymi konwojentami
z co najmniej czterema uzbrojonymi konwojentami

do 0,1 j.o.
do 1,0 j.o.
do 5.0 j.o.
do 15,0 j.o.
do 40,0 j.o.
powyżej 40,0 j.o.

Transporty wartości pieniężnych w kwocie:
a) do 1,0 j.o. mogą być dokonywane pieszo, tylko wówczas gdy ze względu na odległość użycie samochodu
jest nieuzasadnione, a sposób realizacji daje gwarancję bezpieczeństwa, a do przenoszenia wartości pieniężnych używa się odpowiedniego zabezpieczenia technicznego, przez które rozumie się pojemniki wyposażone w mechaniczne, elektroniczne, lub elektryczne urządzenia przeciwrabunkowe. Transporty piesze należy wykonywać drogą najkrótszą, z wyłączeniem środków komunikacji zbiorowej oraz tras prowadzących przez miejsca odosobnione i uznawane za niebezpieczne.
b) powyżej 1,0 j.o. mogą być dokonywane wyłącznie pojazdami przystosowanymi lub specjalnymi do przewozu wartości pieniężnych.
c) powyżej 20,0 j.o. powinny być wykonywane wyłącznie przy użyciu pojazdów specjalnych.
Przy transporcie wartości pieniężnych powyżej 30,0 j.o. pojazdem specjalnym należy do transportu przydzielić
samochód ubezpieczający.
Ochronę wartości pieniężnych transportowanych pojazdami mechanicznymi wykonują konwojenci wyposażeni w wewnętrzne i zewnętrzne środki łączności.
W przypadku transportowania wartości pieniężnych kolumną samochodów należy do transportu przydzielić
dwa samochody ubezpieczające. Liczebność grupy konwojowej ustala się na dwóch konwojentów na samochód ubezpieczający i po jednym konwojencie na każdy samochód przewożący wartości pieniężne.
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać pojazdy przystosowane (samochód osobowy lub dostawczy)
i specjalne (bankowozy), określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
07.09.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U.
z 2010 r., nr 10, poz. 1128)

tuw-cuprum.pl
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