


Szanowni Państwo, 

 

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu praktyczny przewodnik UBEZPIECZENIA SPRZĘTU 

ELEKTRONICZNEGO, który mamy nadzieję okaże się znaczącym źródłem wiedzy na temat tego 

rodzaju ubezpieczenia mienia.  

 

Przewodnik został podzielony na cztery najważniejsze rozdziały: 

1. Ogólne warunki ubezpieczenia 

2. Wniosek ubezpieczeniowy 

3. E-wniosek 

4. Likwidacja szkód  

 

Menu zlokalizowane w lewej części strony przewodnika pozwala na sprawne poruszanie się po kolejnych 

rozdziałach i podrozdziałach. 

 

Wierzymy, że ten przewodnik będzie dla Państwa znaczącą pomocą w kwestii ubezpieczeń 

majątkowych.  

 

Przypominamy jednocześnie, iż przewodnik stanowi wyłącznie pomoc metodyczną. Dokładny zakres 

ubezpieczenia zawarty jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Sprzętu Elektronicznego 

 

Życzymy przyjemnej lektury,  

 

Zespół TUW-CUPRUM  
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PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

Ubezpieczenie obejmuje przedmioty wyposażenia elektronicznego (łącznie z 
oprogramowaniem OEM), zwane dalej sprzętem elektronicznym, będące w posiadaniu 
ubezpieczającego, pod warunkiem, że: 

– używane są w celach zawodowych, 

– są dopuszczone do eksploatacji po okresie próbnym, 

– zainstalowane są na stanowiskach pracy w miejscu ubezpieczenia wskazanym  
w polisie. 

 

Ubezpieczeniem objęty jest również sprzęt elektroniczny podczas przenoszenia lub 
przemieszczania w obrębie miejsca wskazanego w polisie. 

 

Na wniosek Ubezpieczającego i po opłaceniu dodatkowej składki, umową ubezpieczenia 
mogą zostać objęte stałe elementy lokalu od szkód powstałych w związku z kradzieżą z 
włamaniem lub rabunkiem. 

 

 

 

STACJONARNY SPRZĘT 

ELEKTRONICZNY – używane w celach 

zawodowych, dopuszczone do eksploatacji 

po okresie próbnym, zainstalowane na 

stanowiskach pracy w miejscu 

wskazanym w polisie 

PRZENOŚNY SPRZĘT ELEKTRONICZNY 

– używane w celach zawodowych, 

dopuszczone do eksploatacji po okresie 

próbnym w miejscu wskazanym w polisie 
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ZAKRES UBEZPIECZENIA 

TUW-CUPRUM ODPOWIADA ZA SZKODY BĘDĄCE NASTĘPSTWEM: 

– niewłaściwej obsługi sprzętu tj. nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego 
użytkowania, błędu operatora, 

– dewastacji, 

– kradzieży z włamaniem z zamkniętych pomieszczeń i rabunku, 

– ognia (w tym dymu i sadzy), eksplozji, implozji, uderzenia pioruna, upadku 
pojazdu powietrznego, oraz polegające na osmaleniu lub przypaleniu, 

– działania wody tj. zalania wodą z urządzeń wodnokanalizacyjnych, powodzi, 
sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu, wilgoci, pary wodnej, a także 
mrozu i śniegu, 

– wiatru, gradu, lawiny, obsunięcia się ziemi, 

– wad produkcyjnych i przyczyn technologicznych tj. błędów konstrukcyjnych, 
wadliwego materiału, 

– zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci instalacji elektrycznej, 
szkód przepięciowych i pochodnych powstałych w związku z uderzeniem 
pioruna. 

 



OGÓLNE WARUNKI 

UBEZPIECZENIA 

WNIOSEK 

UBEZPIECZENIOWY 

LIKWIDACJA SZKÓD 

Przedmiot ubezpieczenia 

Zakres ubezpieczenia 

Wyłączenie odpowiedzialności 

Obowiązki ubezpieczającego 

Zgłoszenie szkody 

Wypłata odszkodowania 

Wykaz ubezpieczanego majątku 

Klasa palności 

e-WNIOSEK 

Logowanie 

Drukowanie 

Rejestrowanie 

Zatwierdzanie 

MENU 

Suma ubezpieczenia 

Miejsce ubezpieczenia 

System ubezpieczenia 

Umowa ubezpieczenia 

Obowiązki ubezpieczającego 

Elementy wniosku 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

TUW-CUPRUM NIE ODPOWIADA ZA SZKODY: 

– w materiałach i częściach, które z uwagi na swoje specyficzne przeznaczenie i 
warunki pracy ulegają szybkiemu zużyciu lub które podlegają okresowej 
wymianie w ramach konserwacji, zgodnie z instrukcją techniczną urządzenia i 
zaleceniami producenta, 

– spowodowane usterkami i wadami ujawnionymi przed zawarciem umowy 
ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub osoby, za które ponosi 
odpowiedzialność wiedziały, 

– powstałe w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub punkt 
serwisowy, 

– powstałe w okresie tymczasowego magazynowania lub okresowego wyłączenia 
z użytkowania 

– spowodowane działaniami wojennymi, zamieszkami, rozruchami, aktami 
terroryzmu, 

– powstałe wskutek konfiskaty, zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku akcji władz 
państwowych, 

– powstałe na skutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa 
ubezpieczającego oraz jego pracowników i osób za które Ubezpieczający ponosi 
odpowiedzialność na podstawie art. 429 i 430 kodeksu cywilnego, 

– będące następstwem reakcji jądrowej, promieniowania lub skażenia 
radioaktywnego, 

– będące następstwem naturalnego zużycia, 

– będące następstwem trzęsienia ziemi, 
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WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

TUW-CUPRUM NIE ODPOWIADA ZA SZKODY: 

– powstałe wskutek gradu, śniegu, deszczu jeżeli szkoda nastąpiła z powodu złego 
stanu dachu, lub nie zabezpieczenia otworów dachowych bądź innych 
elementów budynku, a obowiązek konserwacji obiektu spoczywa na 
ubezpieczającym; 

–  będące następstwem osuwania się ziemi, gdy jest ono związane z 
prowadzonymi robotami ziemnymi, 

– nie przekraczające, łącznie z kosztami ratunku oraz uprzątnięcia pozostałości po 
szkodzie, kwoty stanowiącej równowartość 50 USD wg średniego kursu NBP z 
dnia powstania szkody, 

– będące następstwem szkód górniczych. 

– powstałe w czasie dokonywania naprawy, 

– spowodowane kradzieżą mienia; wyłączenie niniejsze nie obejmuje szkód 
powstałych w wyniku kradzieży z włamaniem i rabunku, które pozostają objęte 
ochroną ubezpieczeniową; 

– powstałe wskutek nieprzestrzegania obowiązujących przepisów, regulaminów, 
instrukcji przeciwpożarowych, zaleceń producenta 

– powstałe w sposób pośredni jako następstwo zdarzenia losowego obejmującego 
ubezpieczony sprzęt elektroniczny, 

– powstałe w urządzeniach elektronicznych wykorzystywanych do pracy pod 
ziemią. 

 

Lampy rentgenowskie, laserowe i elektronowe, twarde dyski oraz bębny selenowe nie są 
ubezpieczone od ryzyka szkód spowodowanych niewłaściwą obsługą sprzętu oraz 
wadami produkcyjnymi i przyczynami technologicznymi 



ZALECA SIĘ DOKONYWANIE 

CZĘSTYCH PRZEGLĄDÓW STANU 

TECHNICZNEGO ORAZ 

ZABEZPIECZENIA MIENIA W CELU 

ZMINIMALIZOWANIA RYZYKA 

SZKODY, A W PRZYPADKU 

SZKODY WYKLUCZENIA ZARZUTU 

NIEDBALSTWA. 

 

UWAGA! WZROST SZKODOWOŚCI 

MOŻE WPŁYNĄĆ NA WZROST 

WARTOŚĆI SKŁADKI 

UBEZPIECZENIOWEJ! 

Ubezpieczający zobowiązany jest przestrzegać ogólnie obowiązujące przepisy mające na celu 

zapobieganie powstaniu szkody, w szczególności przepisy: o ochronie przeciwpożarowej, o 

budowie i eksploatacji urządzeń technicznych oraz wykonywaniu dozoru technicznego nad 

tymi urządzeniami. 

 

JEŻELI UBEZPIECZAJĄCY ZANIECHAŁ LUB NIE DOPEŁNIŁ OBOWIĄZKÓW 

WYMIENIONYCH W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA TUW-CUPRUM MOŻE 

ODMÓWIĆ WYPŁATY ODSZKODOWANIA W CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI. 
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OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO 

DOBRA PRAKTYKA 
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SUMA UBEZPIECZENIA 

SUMA UBEZPIECZENIA STANOWI GÓRNĄ GRANICĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI TUW-
CUPRUM W ODNIESIENIU DO KAŻDEGO PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA I JEST 
PODSTAWĄ DO OBLICZENIA SKŁADKI. 

 

Sumę ubezpieczenia określa Ubezpieczający, składając wniosek o ubezpieczenie i 
załączając szczegółowy wykaz mienia. W wykazie tym należy podać: 

–przedmiot ubezpieczenia, 

–nr fabryczny lub nr inwentarzowy, 

–wartość odtworzeniową przedmiotu ubezpieczenia. 

 

Sumę ubezpieczenia stałych elementów lokalu ustala Ubezpieczający we własnym 
zakresie, kierując się wysokością przypuszczalnej straty, jaka może zaistnieć wskutek 
jednego zdarzenia. 

+ = SU 
(WARTOŚĆ SPRZĘTU WYRAŻONA W PLN) (WARTOŚĆ SPRZĘTU WYRAŻONA W PLN) 



 

Mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową na terytorium RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

w miejscu określonym w umowie ubezpieczenia. 
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MIEJSCE UBEZPIECZENIA 



SUMY STAŁE - suma ubezpieczenia ustalana na 

podstawie całkowitej wartości mienia lub kategorii 

mienia, które ma zostać objęte ochroną 

ubezpieczeniową. 
 

PIERWSZE RYZYKO - suma ubezpieczenia ustalana 

jest niezależnie od całkowitej wartości mienia lub 

kategorii mienia, które ma zostać objęte 

ubezpieczeniem; ustalenie sumy ubezpieczenia można 

oprzeć o szacowaną maksymalną wysokość szkody 

jaka może powstać. 
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SYSTEM UBEZPIECZENIA 

 
 

ZALECA SIĘ UBEZPIECZANIE 100% POSIADANEGO MIENIA ZE WZGLĘDU NA ROZWOJOWY CHARAKTER 

RYZYKA POŻĄROWEGO (W PRZYPADKU POŻARU W MIEJSCU UBEZPIECZENIA STRATA BARDZO CZĘSTO 

DOTYKA 100% MIENIA). 

SPRZĘT ELEKTRONICZNY ZGŁASZANY DO UBEZPIECZENIA MOŻE ZOSTAĆ UBEZPIECZONY WYŁĄCZNIE 

NA SUMY STAŁE. 

 

NA PIERWSZE RYZYKO MOGĄ ZOSTAĆ UBEZPIECZONE STAŁE ELEMENTY LOKALU. 

DOBRA PRAKTYKA 



UMOWĘ UBEZPIECZENIA ZAWIERA SIĘ NA PODSTAWIE PISEMNEGO WNIOSKU 

ZGŁOSZONEGO DO TUW-CUPRUM. 

 

Wniosek o ubezpieczenie powinien zawierać między innymi wykaz ilościowy i wartościowy 

mienia przeznaczonego do ubezpieczenia (w przypadku mienia ubezpieczonego na sumy 

stałe) oraz następujące dane: 

 

1) nazwę i adres ubezpieczającego, 

2) miejsce ubezpieczenia, 

3) rodzaj prowadzonej działalności, 

4) czas trwania ubezpieczenia, 

5) przedmiot i zakres ubezpieczenia, 

6) sumę ubezpieczenia i sposób jej ustalania, 

7) informacje o rodzajach dodatkowych zabezpieczeń, 

8) propozycję ustaleń dodatkowych lub odmiennych od postanowień niniejszych OWU, o ile 

Ubezpieczający chce je wprowadzić do umowy ubezpieczenia. 
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UMOWA UBEZPIECZENIA 
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ELEMENTY WNIOSKU 
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ELEMENTY WNIOSKU 

Część I wniosku – Dane podstawowe. W tej części znajdują się pola, w które 

Ubezpieczający powinien wprowadzić informacje dot. nazwy własnej, miejsca 

ubezpieczenia, rodzaju prowadzonej działalności (wg Polskiej Klasyfikacji Działalności) 

oraz okres ubezpieczenia. 

Okres ubezpieczenia. W tym polu należy 

wpisać okres pożądanej ochrony 

ubezpieczeniowej (zgodnie z OWU TUW-

CUPRUM ponosi odpowiedzialność od dnia 

następnego po dacie wpływu wniosku do 

TUW-CUPRUM. 

Symbol PKD. Należy wpisać symbol 

działalności gospodarczej wykonywanej 

jako główna. Symbol powinien zostać 

zapisany zgodnie z Polską Klasyfikacją 

Działalności (PKD) 

Miejsce ubezpieczenia. Należy wpisać miejsce znajdowania się ubezpieczanego 

mienia.  
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ELEMENTY WNIOSKU 

Część II wniosku – Przedmiot, system i suma ubezpieczenia. W tej części należy wykazać wartości 

ubezpieczanego mienia zgodnie z rodzajem wartości Uwaga! Dla jednego środka trwałego określamy 

tylko jedną wartość (najczęściej wartość ewidencyjna brutto)! Zobacz poniższy przykład. 

 
 

PRZED WYPEŁNIENIEM PÓL DOTYCZĄCYCH SUM UBEZPIECZENIA ZALECA SIĘ WCZEŚNIEJSZE 

WYPEŁNIENIE ZAŁĄCZNIKA (O ZAŁĄCZNIKU W DALSZEJ CZĘŚCI PRZEWODNIKA). 

DOBRA PRAKTYKA 
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ELEMENTY WNIOSKU 

Część II wniosku – Przedmiot, system i suma ubezpieczenia. W pozostałych polach (wiersze od 2 do 11 

należy wpisać sumy ubezpieczenia dla pozostałych rodzajów mienia zgłaszanego do ubezpieczenia. 



OGÓLNE WARUNKI 

UBEZPIECZENIA 

WNIOSEK 

UBEZPIECZENIOWY 

LIKWIDACJA SZKÓD 

Przedmiot ubezpieczenia 

Zakres ubezpieczenia 

Wyłączenie odpowiedzialności 

Obowiązki ubezpieczającego 

Zgłoszenie szkody 

Wypłata odszkodowania 

Wykaz ubezpieczanego majątku 

Klasa palności 

e-WNIOSEK 

Logowanie 

Drukowanie 

Rejestrowanie 

Zatwierdzanie 

MENU 

Suma ubezpieczenia 

Miejsce ubezpieczenia 

System ubezpieczenia 

Umowa ubezpieczenia 

Obowiązki ubezpieczającego 

Elementy wniosku 

ELEMENTY WNIOSKU 

Część III– Zakres ubezpieczenia. W tej części wniosku należy określić jakim zakresem ubezpieczenia ma 

zostać objęte mienie, które zgłasza Ubezpieczający. Dostępne są cztery zakresy ubezpieczenia. 

 
 

JEŻĘLI  

DOBRA PRAKTYKA 



OGÓLNE WARUNKI 

UBEZPIECZENIA 

WNIOSEK 

UBEZPIECZENIOWY 

LIKWIDACJA SZKÓD 

Przedmiot ubezpieczenia 

Zakres ubezpieczenia 

Wyłączenie odpowiedzialności 

Obowiązki ubezpieczającego 

Zgłoszenie szkody 

Wypłata odszkodowania 

Wykaz ubezpieczanego majątku 

Klasa palności 

e-WNIOSEK 

Logowanie 

Drukowanie 

Rejestrowanie 

Zatwierdzanie 

MENU 

Suma ubezpieczenia 

Miejsce ubezpieczenia 

System ubezpieczenia 

Umowa ubezpieczenia 

Obowiązki ubezpieczającego 

Elementy wniosku 

WYKAZ UBEZPIECZONEGO MAJĄTKU 

Zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia Ubezpieczający do wniosku ubezpieczenia mienia od ognia i 

innych żywiołów powinien dołączyć wykaz ubezpieczanego majątku. Konieczność przekazywania informacji na 

temat ubezpieczanego mienia wynika z systemu ubezpieczenia na sumy stałe, poprzez który należy rozumieć 

przyjęcie do ubezpieczenia każdego środka trwałego jako osobne ryzyko. W związku z powyższym składka 

ubezpieczeniowa stanowi sumę pojedynczych składek naliczonych na każdy środek trwały z osobna. TUW-

CUPRUM ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za mienie, które znajduje się na wykazie mienia. 

 

TUW-CUPRUM przygotował wzory załączników do ubezpieczanego mienia dla każdej grupy KŚT dostępne na 

stronie www.tuw-cuprum.pl. Zaleca się skorzystanie z proponowanych załączników. 

 
 

PRZED WYPEŁNIENIEM PÓL DOTYCZĄCYCH SUM UBEZPIECZENIA ZALECA SIĘ WCZEŚNIEJSZE 

WYPEŁNIENIE ZAŁĄCZNIKA (O ZAŁĄCZNIKU W DALSZEJ CZĘŚCI PRZEWODNIKA). 

DOBRA PRAKTYKA 
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LOGOWANIE DO e-WNIOSKÓW 

Do systemu e-wniosku można 

zalogować się poprzez stronę 

www.tuw-cuprum.pl używając 

przycisku e-wnioski lub 

bezpośrednio po wpisaniu w pole 

adresu przeglądarki internetowej 

adresu: http://78.8.176.249 

 

 

Po pojawieniu się ekranu logowania systemu 

e-wniosków należy wprowadzić 

indywidualny login i hasło, które zostało 

przesłane do jednostki.  
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REJESTROWANIE WNIOSKU 

Po zalogowaniu się do systemu powinien pojawić się ekran z dotychczasowo zarejestrowanymi 

wnioskami. W celu zarejestrowania nowego wniosku należy wybrać przycisk REJESTRUJ WNIOSEK. 
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REJESTROWANIE WNIOSKU 

Po wybraniu przycisku REJESTRUJ WNIOSEK na ekranie powinno pojawić się białe pole z listą 

rozwijaną, a której należy wybrać rodzaj wniosku, który chcemy zarejestrować. W tym przypadku 

wybieramy opcję EL – UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO. 
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REJESTROWANIE WNIOSKU 

Po wyborze rodzaju ubezpieczenia na ekranie powinny pojawić się informacje na temat 

Ubezpieczającego (nazwa, adres, przynależność do związku wzajemności członkowskiej oraz rodzaj 

prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

W miejscu okres ubezpieczenia należy wprowadzić datę początku odpowiedzialności (PAMIETAJ, ŻE 

TUW-CUPRUM ODPOWIADA OD DNIA NASTĘPNEGO PO DACIE OTRZYMANIA WNIOSKU, więc 

jeśli zamierzasz sporządzić i zatwierdzić wniosek w dniu bieżącym to powinieneś wpisać datę dnia 

następnego po dacie sporządzania i zatwierdzania wniosku. 
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REJESTROWANIE WNIOSKU 

Kolejnym krokiem w rejestrowaniu wniosku drogą elektroniczną jest wprowadzenie 

danych dotyczących ubezpieczanego mienia.   

KROK 1. W celu dodania nowej pozycji (np. stacjonarnego sprzętu 

elektronicznego wybierz z dostępnego menu DODAJ POZYCJĘ. Po pojawieniu 

się listy rozwijanej wybierz rodzaj mienia, który chcesz ubezpieczyć. Dostępne 

rodzaje to: 

 

KROK 2. Po wybraniu rodzaju mienia, który chcesz ubezpieczyć na ekranie 

powinny pojawić pole, w którym należy podać wartość ubezpieczanego mienia.  

 

Na koniec kliknij przycisk ZAPISZ / POWRÓT. 
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REJESTROWANIE WNIOSKU 

KROK 2. Określ rodzaj zabezpieczenia przeciwkradzieżowego jakim chronione jest 

mienie, które zgłaszasz do ubezpieczenia. Dostępne opcje to:  

 

Na koniec kliknij przycisk ZAPISZ / POWRÓT. 
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REJESTROWANIE WNIOSKU 

KROK 4. Dołącz plik z wykazem ubezpieczanego mienia. Uwaga dotyczy to tylko 

środków trwałych. 

 

W celu dołączenia dokumentów z wykazem ubezpieczanego mienia użyj przycisku 

PRZEGLĄDAJ i wybierz z dysku lokalnego plik (pożądane rozszerzenie pliku to 

XLS – skoroszyt programu Microsoft Excel) . Do dołączonego dokumentu możesz 

dodać uwagi. 

 

Na koniec kliknij przycisk ZAPISZ / POWRÓT. 

 

 
 

ZALECA SIĘ STOSOWANIE ZAŁĄCZNIKÓW ZAPROPONOWANYCH PRZEZ TUW-CUPRUM, KTÓRE ZOSTAŁY 

OPRACOWANE SPECJALNIE DLA KONKRETNYCH WNIOSKÓW UBEZPIECZENIOWYCH. 

DOBRA PRAKTYKA 
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DRUKOWANIE WNIOSKU 

Jeśli wykonałeś już wszystkie kroki związane z rejestrowaniem wniosku możesz go 

wydrukować. Aby wydrukować wniosek kliknij przycisk DRUKUJ . Po chwili 

powinien na ekranie pojawić się elektroniczny wydruk wniosku (zobacz obraz 

poniżej). Uwaga ładowanie wydruku wniosku może potrwać nawet około 1 minuty. 

Po pojawieniu się wydruku wniosku użyj przycisku z symbolem drukarki (lub 

skrótu klawiszowego Crtl+P), aby wydrukować wniosek na drukarce. 
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ZATWIERDZANIE WNIOSKU 

Jeśli wykonałeś już wszystkie kroki i sprawdziłeś poprawność wniosku przejdź do 

ostatniego etapu jakim jest zatwierdzanie wniosku. 

 

Aby zatwierdzić wniosek kliknij przycisk ZATWIERDŹ w menu po lewej stronie. 

Uwaga zatwierdzenie wniosku oznacza wysłanie go do TUW-CUPRUM. Po 

zatwierdzeniu wniosku nie będzie można już dokonać w nim zmian. 

 

Zatwierdzony wniosek zostaje przesłany na serwery TUW-CUPRUM. Pracownik 

TUW-CUPRUM po sprawdzeniu poprawności złożonego wniosku pod względem 

formalnym i merytorycznym tworzy na jego podstawie dokument polisy. Jeżeli 

wniosek nie został złożony poprawnie wówczas pracownik TUW-CUPRUM 

kontaktuje się z Ubezpieczającym i ustala w drodze indywidualnej dalszą drogę 

postępowania z e-wnioskiem. W przypadku rażących błędów pracownik TUW-

CUPRUM odrzuca wniosek i pozostawia stosowny komentarz przy złożonym e-

wniosku. Odrzucony e-wniosek zmienia swój status na ODRZUCONY. 

 

Ubezpieczający na bieżąco może obserwować stan prac nad poprzez przeglądanie 

statusu e-wniosku. Każdy e-wniosek posiada status realizacji. Statusy widoczne są 

na głównym ekranie z wykazem wszystkich e-wniosków Ubezpieczającego (w 

ostatniej kolumnie). 

 
 

SYSTEM E-WNIOSKÓW AUTOMATYCZNIE TWORZY SPIS ZAREJESTROWANYCH WNIOSKÓW DLA 

KAŻDEGO UBEZPIECZAJĄCEGO. SPIS WSZYSTKICH ZAREJESTROWANYCH I ZŁOŻONYCH E-WNIOSKÓW 

ZNAJDUJE SIĘ NA EKRANIE POCZĄTKOWYM WIDOCZNYM ZARAZ PO ZALOGOWANIU. UBEZPIECZAJĄCY 

W KAŻDEJ CHWILI MOŻE ZAJRZEĆ DO HISTORII ZŁOŻONEGO WNIOSKU BEZ KONIECZNOŚCI 

MAGAZYNOWANIA DOKUMENTÓW W FORMIE PAPIEROWEJ. 

DOBRA PRAKTYKA 



W RAZIE ZAISTNIENIA SZKODY UBEZPIECZAJĄCY OBOWIĄZANY JEST: 

1. niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 DNI ROBOCZYCH od chwili powzięcia wiadomości 

o szkodzie, powiadomić TUW-CUPRUM podając RODZAJ, ROZMIAR I PRZYCZYNĘ 

SZKODY, 

2. ZAWIADOMIĆ ORGANY DOCHODZENIOWE o każdej szkodzie mogącej powstać 

wskutek przestępstwa, 

3. POZOSTAWIĆ MIEJSCE SZKODY BEZ DOKONYWANIA ZMIAN do czasu oględzin 

przez przedstawiciela Towarzystwa, chyba że zmiana jest niezbędna w celu 

zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie lub zmniejszenia szkody. TUW-CUPRUM 

nie może powoływać się na ten zakaz, jeżeli nie rozpoczął czynności likwidacyjnych w 

ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o powstaniu szkody, 

4. UDZIELIĆ PRZEDSTAWICIELOWI TOWARZYSTWA POMOCY I WYJAŚNIEŃ W 

USTALANIU OKOLICZNOŚCI POWSTANIA SZKODY, jej przedmiotu i wysokości, 

5. sporządzić i przedstawić w ustalonym przez TUW-CUPRUM terminie RACHUNEK 

SZKODY, 

6. ZABEZPIECZYĆ PRAWA REGRESOWE. Jeżeli ubezpieczający bez zgody Towarzystwa 

zrzekł się roszczenia przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, TUW-CUPRUM 

może odmówić wypłaty odszkodowania lub je zmniejszyć. Jeżeli zrzeczenie się lub 

ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione po wypłaceniu odszkodowania, Towarzystwo 

może zażądać od ubezpieczającego zwrotu całości lub części wypłaconego 

odszkodowania. 

7. W przypadku naruszenia Z WINY UMYŚLNEJ lub RAŻĄCEGO NIEDBALSTWA 

OBOWIĄZKÓW określonych w § 11 i § 12 ust. 1, TUW-CUPRUM może odpowiednio 

zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub 

uniemożliwiło Towarzystwu ustalenie okoliczności i skutków wypadku. 
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OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO 
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Wyłączenie odpowiedzialności 

Obowiązki ubezpieczającego 

Zgłoszenie szkody 

Wypłata odszkodowania 

Wykaz ubezpieczanego majątku 

Klasa palności 

e-WNIOSEK 

Logowanie 

Drukowanie 

Rejestrowanie 

Zatwierdzanie 

MENU 

Suma ubezpieczenia 

Miejsce ubezpieczenia 

System ubezpieczenia 

Umowa ubezpieczenia 

Obowiązki ubezpieczającego 

Elementy wniosku 

ZGŁOSZENIE SZKODY 

NIEZWŁOCZNIE, NIE PÓŹNIEJ NIŻ W CIĄGU 3 DNI ROBOCZYCH OD CHWILI 

POWZIĘCIA WIADOMOŚCI O SZKODZIE, POWIADOMIĆ TUW-CUPRUM PODAJĄC 

RODZAJ, ROZMIAR I PRZYCZYNĘ SZKODY. 

 

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. 

ZDARZENIE 

WYWOŁUJĄCE 

SZKODĘ 

1     2     3     4     5     6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19   20    21   22 … 

TERMIN 

ZGŁOSZENIA 

SZKODY DO 

TUW-CUPRUM 

TUW-CUPRUM POTWIERDZA 

OTRZYMANIE ZGŁOSZENIA ORAZ 

PRZEKAZUJE INFORMACJE NA 

TEMAT DALSZEGO POSTĘPOWANIA 

POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE  



OGÓLNE WARUNKI 

UBEZPIECZENIA 

WNIOSEK 

UBEZPIECZENIOWY 

LIKWIDACJA SZKÓD 

Przedmiot ubezpieczenia 

Zakres ubezpieczenia 

Wyłączenie odpowiedzialności 

Obowiązki ubezpieczającego 

Zgłoszenie szkody 

Wypłata odszkodowania 

Wykaz ubezpieczanego majątku 

Klasa palności 

e-WNIOSEK 

Logowanie 

Drukowanie 

Rejestrowanie 

Zatwierdzanie 

MENU 

Suma ubezpieczenia 

Miejsce ubezpieczenia 

System ubezpieczenia 

Umowa ubezpieczenia 

Obowiązki ubezpieczającego 

Elementy wniosku 

WYPŁATA ODSZKODOWANIA 

… 22    24    25    26    27    28    29    30    31    32   33    34    35    36    37    38    39   41    42    43    44 

TUW-CUPRUM WYPŁACA 

ODSZKODOWANIE W TERMINIE 30 

DNI LICZĄC OD DATY OTRZYMANIA 

ZAWIADOMIENIA 

TUW-CUPRUM WYPŁACA ODSZKODOWANIE W TERMINIE 30 DNI LICZĄC OD DATY 

OTRZYMANIA ZAWIADOMIENIA O SZKODZIE. 

 

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. 

PODSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE 



OGÓLNE WARUNKI 

UBEZPIECZENIA 

WNIOSEK 

UBEZPIECZENIOWY 

LIKWIDACJA SZKÓD 

Przedmiot ubezpieczenia 

Zakres ubezpieczenia 

Wyłączenie odpowiedzialności 

Obowiązki ubezpieczającego 

Zgłoszenie szkody 

Wypłata odszkodowania 

Wykaz ubezpieczanego majątku 

Klasa palności 

e-WNIOSEK 

Logowanie 

Drukowanie 

Rejestrowanie 

Zatwierdzanie 

MENU 

Suma ubezpieczenia 

Miejsce ubezpieczenia 

System ubezpieczenia 

Umowa ubezpieczenia 

Obowiązki ubezpieczającego 

Elementy wniosku 

Doradcy TUW-CUPRUM są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 

do 15:30 pod numerami telefonów: 

 

(076) 72 77 423 (431, 432) – Ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej; 

(076) 72 77 426 (431, 432) – Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. 

(076) 72 77 421, 422– Likwidacja szkód majątkowych i osobowych. 

 

Zapraszamy również do skorzystania z praktycznych przewodników poświęconych innym 

produktom ubezpieczeniowym znajdującym się w ofercie TUW-CUPRUM. Aktualnie udostępniliśmy 

przewodniki do: 

 

1. Ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów; maszyn od szkód elektrycznych; maszyn od 

uszkodzeń (ON), 

2. Ubezpieczenia dróg mostów, przepustów i budowli wodnych od ognia i innych żywiołów (DR); 

3. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów pod ziemią (OZ); 

4. Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (EL); 

5. Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (MK); 

6. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC); 

7. Ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (CARGO) (CA); 

8. Ubezpieczenia zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności (ZP); 

9. Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NO, NI). 

 

 

 

ON DR OZ EL MK OC CA ZP NO 


