


Szanowni Państwo, 

 

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu praktyczny przewodnik UBEZPIECZENIA MIENIA OD 

OGNIA I INNYCH ŻYWIOŁÓW; MASZYN OD SZKÓD ELEKTRYCZNYCH; MASZYN OD USZKODZEŃ, 

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 Mienia od Ognia i Innych 

Żywiołów; Maszyn od Szkód Elektrycznych; Maszyn od Uszkodzeń TUW-CUPRUM 

 

Życzymy przyjemnej lektury,  

 

Zespół TUW-CUPRUM  
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PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 



Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych obejmuje ochroną:  

wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością, ewidencjonowane mienie 

stanowiące własność ubezpieczającego lub mienie będące w jego posiadaniu na podstawie 

tytułu prawnego, a w szczególności:  
1. Budynki i budowle, 

2. Maszyny, urządzenia, wyposażenie z wyłączeniem niskocennych składników majątku, 

3. Niskocenne składniki majątku, 

4. Wartości pieniężne, 

5. Nakłady inwestycyjne, 

6. Środki obrotowe, 

7. Produkcja budowlano-montażowa, 

8. Inwestycje rozpoczęte i inne 

9. Mienie osób trzecich przekazane ubezpieczającemu w celu wykonania usługi lub 

sprzedaży, 

10. Mienie pracownicze rozumiane jako mienie osobistego użytku lub służące 

wykonywaniu czynności zawodowych pracowników ubezpieczającego,  

z wyłączeniem wartości pieniężnych. 
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PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 



UBEZPIECZENIE MOŻNA ZAWRZEĆ W 4 WARIANTACH OBEJMUJĄCYCH RÓŻNE 

ZAKRESY OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ:  

1. Zakres podstawowy obejmujący ryzyko pożaru, eksplozji, uderzenia pioruna oraz 

upadku statku powietrznego, 

2. Zakres rozszerzony o szkody wodociągowe, który oprócz zdarzeń wymienionych w punkcie 

1 chroni ubezpieczonego od szkód związanych z niewłaściwym funkcjonowaniem 

instalacji wodociągowej, ogrzewczej, kanalizacyjnej lub technologicznej, 

3. Zakres rozszerzony o zdarzenia dodatkowe oprócz wymienionych w punkcie 1 zawiera 

również ochronę przed następującymi zdarzeniami: huragan, powódź, grad, deszcz 

nawalny, nadmierne opady śniegu, osunięcie się ziemi, lawina, , dym i sadza, huk 

ponaddźwiękowy, uderzenie pojazdu, 

4. Zakres rozszerzony o szkody przepięciowe. 
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ZAKRES UBEZPIECZENIA 

DODATKOWO ZAKRES UBEZPIECZENIA MOŻNA ROZSZERZYĆ O:  

1. ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń – przedmiotem ubezpieczenia są czynne i 

zainstalowane na stanowiskach pracy maszyny wszystkich typów. Zakres ubezpieczenia 

obejmuje: błędy w projektowaniu maszyny, błędy w wykonaniu montażu, krótkie spięcia i 

inne przyczyny elektryczne, defekty materiałów, brak wody w kotłach maszyn parowych, 

uszkodzenia przy montażu, demontażu maszyn i w transporcie wewnętrznym. 

2. ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych – ubezpieczenie obejmuje 

maszyny elektryczne od szkód powstałych wskutek niewłaściwego działania prądu 

elektrycznego, a także wskutek działania elektryczności atmosferycznej. 



TUW-CURPUM NIE ODPOWIADA ZA SZKODY: 

1. Nie przekraczające 50 USD (§ 8 ust. 1 OWU); 

2. Powstałe w wyniku przypalenia, osmolenia jeśli nie było pożaru (§ 8 ust. 2 OWU); 

3. Powstałe w wyniku poddania obróbce cieplnej (§ 8 ust. 2OWU); 

4. Spowodowane wybuchem sprowokowanym (§ 8 ust. 3 OWU); 

5. Spowodowane niewłaściwym działaniem prądu (§ 8 ust. 4 OWU); 

6. W nośnikach informacji (§ 8 ust. 5 OWU); 

7. Powstałe w wyniku działań wojennych (§ 8 ust. 6 OWU); 

8. Powstałe w wyniku trzęsienia ziemi (§ 8 ust. 7 OWU); 

9. Powstałe w wyniku działania energii jądrowej (§ 8 ust. 8 OWU); 

10. Powstałe w wyniku skażenia środowiska (§ 8 ust. 9 OWU); 

11. Powstałe w modelach, prototypach, itp. (§ 8 ust. 10 OWU); 

12. Wyrządzone umyślnie (§ 8 ust. 11 OWU); 

13. Spowodowane obsunięciem się ziemi (§ 8 ust. 12 OWU); 

14. Huraganowe w namiotach, kioskach i straganach (§ 8 ust. 13 OWU) 

15. Uszkodzeniu krzewów i innych roślin (§ 8 ust. 14 OWU); 

16. Spowodowane naporem śniegu i innych czynników jeśli szkoda nastąpiła w wyniku złego 

stanu technicznego dachu (§ 8 ust. 15 OWU). 

17. Zalaniowe w mieniu składowanym piwnicach i sutenerach poniżej 14 cm nad 

powierzchnią (§ 8 ust. 16 OWU); 

18. Spowodowane podniesieniem się poziomu wód gruntowych (§ 8 ust. 17 OWU); 

19. Pośrednie (§ 8 ust. 18 OWU); 
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WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 



 
TUW-CURPUM NIE ODPOWIADA ZA SZKODY: 

20. Spowodowanych rozlaniem wody w przypadku jej używania (§ 8 ust. 19 OWU); 

21. Spowodowane wodami gruntowymi, wodą z rynien dachowych i rur spustowych (§ 8 ust. 

19 OWU); 

22. Polegające na zapadaniu i osuwaniu się ziemi (§ 8 ust. 20 OWU); 

23. Powstałe w wyniku systematycznego zwilgocenia (§ 8 ust. 21 OWU); 

24. W budynkach i budowlach przeznaczonych do rozbiórki (§ 8 ust. 22 OWU); 

25. Powstałe w wyniku niewyjaśnionego zniknięcia (§ 8 ust. 23 OWU); 

26. Powstałe w mieniu magazynowanym na wolnym powietrzu niezgodnie z zaleceniami 

producenta lub właściwościami mienia (§ 8 ust. 24 OWU); 

27. Powstałe w mieniu o przekroczonym terminie ważności lub wycofanego z obrotu przed 

powstaniem szkody (§ 8 ust. 25 OWU). 
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WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 



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. 

 

Dbać o konserwację przewodów i urządzeń kanalizacyjnych i odprowadzających wodę 

(wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania).  

 

Ubezpieczający obowiązany jest także w terminie zastosować właściwe środki ochronne w 

celu zabezpieczenia przed mrozem przewodów i urządzeń służących do rozprowadzenia 

wody. 

 

Zamknąć, opróżnić z wody i utrzymywać opróżnione instalacje i urządzenia wodociągowe 

w obiektach nieużywanych lub niedozorowanych. 

 
JEŻELI UBEZPIECZAJĄCY ZANIECHAŁ LUB NIE DOPEŁNIŁ OBOWIĄZKÓW WYMIENIONYCH 

W UST. 3, TUW-CUPRUM MOŻE ODMÓWIĆ WYPŁATY ODSZKODOWANIA W CZĘŚCI LUB W 

CAŁOŚCI. 
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OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO 

DOBRA PRAKTYKA 
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! 



Określa maksymalną wysokość świadczenia, które może zostać wypłacone przez 

ubezpieczyciela w razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego (szkody). 

 

Suma ubezpieczenia jest ustalana oddzielnie dla poszczególnych kategorii mienia 

zgłaszanego do ubezpieczenia. W odniesieniu do budynków, budowli, maszyn, urządzeń i 

wyposażenia – stanowiących środki trwałe, suma ubezpieczenia ustalana jest odrębnie dla 

każdej pozycji ujętej w ewidencji środków trwałych. 

 

Wartość ubezpieczenia środków trwałych może być określona według: 

 

WARTOŚCI EWIDENCYJNA BRUTTO – ewidencyjna wartość księgowa odpowiadająca 

wartości początkowej stanowiącej cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego 

powiększoną o koszty jego ulepszenia i skorygowaną w wyniku aktualizacji wyceny; 

 

WARTOŚCI EWIDENCYJNA NETTO – księgowa wartość początkowa pomniejszona o odpisy 

amortyzacyjne (umorzenie); 

 

WARTOŚCI SZACUNKOWA - wartość określona przez Ubezpieczającego w porozumieniu z 

TUW-CUPRUM dla obiektów całkowicie zamortyzowanych, w procentowej relacji do 

ewidencyjnej wartości początkowej; 

 

WARTOŚCI ODTWORZENIOWA — wartość odpowiadająca kosztom odtworzenia mienia do 

stanu nowego lecz nie ulepszonego. 
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SUMA UBEZPIECZENIA 



WARTOŚĆ UBEZPIECZENIA: 

 

RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU OBROTOWEGO jest najwyższy dzienny stan 

zapasów przewidziany w okresie ubezpieczenia według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, 

nie wyższy jednak niż cena sprzedaży netto; jeżeli ubezpieczone mienie znajduje się w kilku 

miejscach ubezpieczenia, suma ubezpieczenia powinna odpowiadać ogólnej (łącznej) wartości 

mienia we wszystkich tych miejscach. 

  

WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH jest jej wartość nominalna przy czym dla gotówki w walucie obcej 

jest jej nominalna wartość przeliczona na złote polskie według średniego kursu ustalonego 

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w dniu zawarcia ubezpieczenia, 

  

MIENIA PRYWATNEGO PRACOWNIKÓW zatrudnionych u ubezpieczającego stanowi iloczyn 

liczby zatrudnionych i przeciętnej zadeklarowanej wartości mienia przypadającego na jednego 

pracownika. 

  

PRZEDMIOTÓW PRZYJĘTYCH OD OSÓB TRZECICH W CELU WYKONANIA USŁUG 

(naprawy, remontu, przeróbki, czyszczenia, farbowania, prania itp.) jest najwyższa dzienna 

wartość tych przedmiotów przewidziana w okresie ubezpieczenia uzgodniona, w momencie 

przyjęcia do usługi, między usługobiorcą i usługodawcą, jednak wartość ta nie może być 

większa niż aktualna wartość rynkowa przedmiotu ubezpieczenia uwzględniająca okres jego 

użytkowania; 
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SUMA UBEZPIECZENIA 



  

PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ jest przewidywana wartości robót budowlano-

montażowych wynikająca ze zleceń lub kosztorysów wykonawczych w okresie ubezpieczenia. 

  

INWESTYCJI ROZPOCZĘTYCH jest ich wartość kosztorysowa. 

  

MIENIA NISKOCENNEGO jest jego wartość wynikająca z ewidencji pozabilansowej lub 

szacunku. 

  

NAKŁADÓW ADAPTACYJNYCH jest wartość zleconych robót adaptacyjnych bądź wartość 

kosztorysowa tych robót polegających na dostosowaniu adaptowanych pomieszczeń do 

potrzeb prowadzonej działalności. 
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SUMA UBEZPIECZENIA 



 

Mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową na terytorium RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

w miejscu określonym w umowie ubezpieczenia. 

 

MIENIE PRYWATNE PRACOWNIKÓW - w każdym miejscu pracy zawodowej pracownika 

wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na polecenie ubezpieczającego, z 

wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych pracowników. 
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MIEJSCE 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). 

SUMY STAŁE - suma ubezpieczenia ustalana na 

podstawie całkowitej wartości mienia lub kategorii 

mienia, które ma zostać objęte ochroną 

ubezpieczeniową. 
 

Ubezpieczeniem mienie w systemie sum stałych może 

zostać objęte każdy rodzaj mienia wymieniony w ogólnych 

warunkach ubezpieczenia w części przedmiot 

ubezpieczenia z wyjątkiem mienia prywatnego 

pracowników. 
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SYSTEM UBEZPIECZENIA 

W MIEJSCU UBEZPIECZENIA ZNAJDUJĄ SIĘ ŚRODKI TRWAŁE O NR 1, 2, 3, 4. UBEZPIECZAJĄCY DO 

UBEZPIECZENIA ZGŁOSIŁ TYLKO ŚRODKI NR 1, 2 i 3. W MOMENCIE ZDARZENIA POŻARU, KTÓRY 

DOKONAŁ 100% ZNISZCZENIA WYPOSAŻENIA MIEJSCA UBEZPIECZENIA (WRAZ ZE ŚRODKIEM TRWAŁYM 

NR 4) ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ WYPŁACI ODSZKODOWANIE TYLKO I WYŁĄCZNIE ZA MIENIE, KTÓRE 

ZOSTAŁO ZGŁOSZONE DO UBEZPIECZENIA. 

1 3 

2 

4 PRZYKŁAD 1 

UBEZPIECZENIE W SYSTEMIE NA SUMY STAŁE 

DOBRA PRAKTYKA 



 

 

W SYSTEMIE PIERWSZEGO RYZYKA W UBEZPIECZENIU MIENIA OD OGNIA I INNYCH ŻYWIOŁÓW MOGĄ 

ZOSTAĆ UBEZPIECZONE TRZY KATEGORIE MIENIA: NISKOCENNE SKŁADKI MAJĄTKU TRWAŁEGO, 

NAKŁADY ADAPTACYJNE ORAZ MIENIE PRYWANE PRACOWNIKÓW. W PRZYPADKU SZACOWNIA 

MAKSYMALNEJ POTENCJALNEJ SZKODY ZALECA SIĘ PRZYJĘCIE KWOTY ODPOWIADAJĄCEJ WARTOŚCI 

CAŁKOWITEJ POWYŻSZEGO MIENIA ZGROMADZONEGO W MIEJSCU O NAJWIĘKSZYM JEGO SKUPISKU 

(NP. POKÓJ, BIURO, MAGAZYN ETC.). 

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. 

 

W systemie na pierwsze ryzyko mogą być 

ubezpieczone jedynie niskocenne składniki, nakłady 

adaptacyjne oraz mienie prywatne pracowników. 
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SYSTEM UBEZPIECZENIA 

W MIEJSCU UBEZPIECZENIA W DWÓCH POMIESZCZENIACH (1 i 2) ZNAJDUJE SIĘ OKREŚLONA ILOŚĆ 

NISKOCENNEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO, KTÓREGO WARTOŚĆ EWIDENCYJNA WYNOSI 5 000,00 ZŁ. 

UBEZPIECZAJĄCY OCENIŁ, ŻE W PRZYPADKU POŻARU ZNISZCZENIU MOŻE ULEC TYLKO CZĘŚĆ 

MAJĄTKU – NP. ZGROMADZONA W JEDNYM POMIESZCZENIU – DOKONAŁ WIĘC SZACUNKU 

POTENCJALNEJ MAKSYMALNEJ STRATY W PRZYPADKU SZKODY. UBEZPIECZYŁ WIĘC NISKOCENNY 

MAJĄTEK TRWAŁY W SYSTMIE PIERWSZEGO RYZYKA NA SUMĘ 3 000,00 ZŁ (ODPOWIADAJĄCEJ 

WARTOŚCI MIENIA W POMIESZCZENIU NR 1). W MOMENCIE SZKODY POŻAROWEJ, KTÓRY DOKONAŁ 

ZNISZCZEŃ ZARÓWNO W POMIESZCZENIU NR 1 i 2, ALE NA KWOTĘ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ ŁĄCZNIE 3 

000,00 ZŁ ZOSTANIE WYPŁACONE ODSZKODOWANIE ZA CAŁE ZNISZCZONE MIENIE, KTÓRE MIEŚCI SIĘ 

W SUMIE UBEZPIECZENIA RÓWNEJ 3 000,00 ZŁ (JEST TO MAKSYMALNE ODSZKODOWANIE). 

PRZYKŁAD 2 

UBEZPIECZENIE W SYSTEMIE NA PIERWSZE RYZYKO 

DOBRA PRAKTYKA 

1 2 



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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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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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. 

PRZYKŁAD 3. Do ubezpieczenia zostały 

zgłoszone 4 środki trwałe o łącznej 

wartości 1 000,00 zł (wg wartości 

ewidencyjnej brutto). 

Nr inw. 001 – budynek gospodarczy murowany 

– 200,00 zł (środek trwały niepalny) 

Nr inw. 002 – stodoła drewniana – 300,00 zł 

(środek trwały palny) 

Nr inw. 003 – agregat prądotwórczy znajdujący 

się w budynku gospodarczym o nr inw. 001 – 

400,00 zł (środek trwały niepalny) 

Nr inw. 004 – regał znajdujący się w stodole 

drewnianej o nr inw. 002 – 100,00 zł (środek 

trwały palny) 
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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. 

Wartość zgłoszona do ubezpieczenia (poz. A). Należy 

tutaj wpisać wartość wszystkich środków trwałych 

zgłaszanych do ubezpieczenia (uwaga jest to suma środków 

trwałych z TRZECH RODZAJÓW WNIOSKÓW: 

ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów (ON), 

ubezpieczenia dróg, mostów przepustów i budowli 

wodnych (DR) oraz ubezpieczenia sprzętu 

elektronicznego (EL) – poz. A=ON+DR+EL). Te trzy 

rodzaje ubezpieczenia zawierają ubezpieczenia od 

pożaru i innych szkód żywiołowych. 

Wartość wynikająca z ewidencji 

księgowej (poz. B). Należy tutaj wpisać 

wartość wszystkich środków trwałych, 

które są w posiadaniu Ubezpieczającego, 

a więc także te, które nie zostały 

zgłoszone do ubezpieczenia. 

 

UWAGA! Wartość w poz. B powinna 

być równa lub większa od wartości w 

poz. A. 
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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. 

W przypadku, gdy Ubezpieczający chce zróżnicować zakres ubezpieczenia pomiędzy różne mienia 

zaleca się składanie osobnego wniosku dla każdej grupy mienia, która ma być objęta innym zakresem 

ubezpieczenia. Zobacz poniższy przykład. 

PRZYKŁAD 4. Ubezpieczający chce zgłosić do ubezpieczenia dwa środki trwałe (budynek gospodarczy oraz 

stodoła), które ze względu na rodzaj konstrukcji i wyposażenia chce ubezpieczyć z różnymi zakresami. 

 

W murowanym budynku gospodarczym znajduje się kilka urządzeń elektrycznych oraz instalacja wodno-

kanalizacyjna, zatem Ubezpieczający zgodnie z własną oceną ryzyka uznał, że należy go ubezpieczyć w 

następujących zakresach: ZP (zakres podstawowy)+W (zakres rozszerzony o następstwa szkód 

wodociągowych) + P (zakres rozszerzony o ryzyko przepięcia spowodowane wyładowaniem atmosferycznym). 

W drewnianej stodole prócz kilku worków pokarmu dla zwierząt nie znajduje się nic cennego, niemniej jednak 

Ubezpieczający ocenił, że stodoła, ze względu na swoją drewnianą konstrukcję jest bardziej niż budynek 

murowany narażona na określoną grupę ryzyk żywiołowych zatem zdecydował się na zakres: ZP (zakres 

podstawowy) + Z (zakres rozszerzony o szkody spowodowane innymi zdarzeniami losowymi, takimi jak: 

huragan, deszcz nawalny, obsunięcie się ziemi, lawina, powódź, grad, nadmierne opady śniegu, uderzenie 

pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza). 

 

W związku z powyższym, że Ubezpieczający dokonał oceny ryzyka, w wyniku której zróżnicował zakres 

ubezpieczenia pomiędzy różne (pod względem konstrukcyjnym i wyposażenia) rodzaje mienia zaleca się 

złożenie osobnego wniosku ubezpieczenia na murowany budynek gospodarczy z właściwie dobranym zakresem 

ubezpieczenia oraz osobny wniosek na drewnianą stodołę, na którym zostanie określony inny zakres 

ubezpieczenia. W efekcie Ubezpieczający otrzyma dwie osobne  i konkretnie określone polisy ubezpieczenia 

Ilość polis nie ma wpływu na wysokość składki, zatem ubezpieczający nie poniesie z tego tytułu dodatkowych 

kosztów. 
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Część IV wniosku – Stosowane zabezpieczenia. W tej części wniosku należy określić rodzaj zabezpieczeń 

przeciwpożarowych, którymi dysponuje Ubezpieczający w zakresie ochrony przeciwpożarowej mienia.  

Czujka dymowa - przykład 

elektronicznego urządzenia 

wywołującego alarm w miejscu 

ubezpieczenia (pkt a) 

Centralka systemu sygnalizacji 

pożarowej – przykład 

urządzenia wywołującego alarm 

w miejscu odległym od jego 

działania (może znajdować się 

np. w wartowniach) (pkt b). 

System zwykle jest 

zintegrowany z systemem 

alarmowym straży pożarnej. 

Element instalacji 

tryskaczowej (tryskacz)– 

przykład samoczynnego 

urządzenia gaśniczego (pkt 

d). 

 

 

DOKONYWANIE CYKLICZNYCH PRZEGLĄDÓW SYSTEMÓW 

ZABEZPIECZEŃ POZWALA NA NIE TYLKO NA 

OGRANICZENIE RYZYKA, ALE TAKŻE ELIMINACJĘ 

ZARZUTU NIESPRAWNOŚCI SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ W 

MOMENCIE SZKODY, CO UPOWAŻNIA ZAKŁAD 

UBEZPIECZEŃ DO REDUKCJI KWOTY ODSZKODOWANIA 

DOBRA PRAKTYKA 
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Część V – Załączniki. W tej części Ubezpieczający informuje TUW-CUPRUM jakie dokumenty dołącza do 

wniosku. Wykaz ubezpieczonego mienia jest dokumentem obligatoryjnym zatem jest to zaznaczone 

domyślnie. Jeżeli Ubezpieczający chce rozszerzyć zakres ubezpieczenia o ubezpieczenie maszyn od 

szkód elektrycznych lub maszyn od uszkodzeń powinien wypełnić odpowiedni załącznik dostępny na 

stronie www.tuw-cuprum.pl (obok wniosku ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów) oraz 

zaznaczyć na wniosku dany załącznik. 

Część VI – Oświadczenia. W tej części wniosku Ubezpieczający powinien potwierdzić, że znane są mu 

ogólne warunki ubezpieczenia. W dodatkowych uwagach Ubezpieczający może przekazać TUW-CUPRUM 

informacje na temat dodatkowych ryzyk, które są istotne z punktu widzenia ubezpieczenia. 
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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. 
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KLASA PALNOŚCI  

Zgodnie z zasadą oceny ryzyka wynikającą z ogólnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczający powinien 

udostępnić informację TUW-CUPRUM na temat klasy palności danego środka trwałego zgłaszanego do 

ubezpieczenia. Rozróżnia się następujące klasy palności: 

 

KLASA 1 -  budynki i budowle „murowane” i kryte „ niepalnie” oraz wszystkie zgromadzone tam środki trwałe; 

 

KLASA 2 - pozostałe budynki i budowle bez względu na rodzaj materiału konstrukcyjnego i pokrycia dachu 

oraz wszystkie zgromadzone tam środki trwałe; 

 

 

Przykład budynku gospodarczego 

zaliczanego do KLASY 1 pod względem 

odporności pożarowej (murowany, kryty). 

Do klasy 1 powinny zostać zaliczone 

również wszystkie środki trwałe, które 

zostały tam zgromadzone. 

Przykład budynku gospodarczego  (wiata) 

zaliczanego do KLASY 2 pod względem 

odporności pożarowej (wiata, przeważająca 

konstrukcja drewniana, odsłonięty). Do klasy 

2 powinny również zostać zaliczone 

wszystkie środki trwałe, które zostały tam 

zgromadzone. 
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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.  

 

Login: maksymalnie 8 znaków; 

Hasło: maksymalnie 3 znaki. 
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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 ON – UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ŻYWIOŁÓW. 
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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 

 W polu miejsce ubezpieczenia należy wpisać miejsce znajdowania się ubezpieczonego mienia (zgodnie z 

zasadami wypełniania wniosku metodą tradycyjną) 

 

Wartość zgłoszona do ubezpieczenia (poz. pierwsza). Należy tutaj wpisać wartość wszystkich środków 

trwałych zgłaszanych do ubezpieczenia (uwaga jest to suma środków trwałych z TRZECH RODZAJÓW 

WNIOSKÓW: ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów (ON), ubezpieczenia dróg, mostów 

przepustów i budowli wodnych (DR) oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (EL) – poz. 

A=ON+DR+EL). Te trzy rodzaje ubezpieczenia zawierają ubezpieczenia od pożaru i innych szkód 

żywiołowych. 
 

Wartość wynikająca z ewidencji księgowej (poz. druga). Należy tutaj wpisać wartość wszystkich środków 

trwałych, które są w posiadaniu Ubezpieczającego, a więc także te, które nie zostały zgłoszone do 

ubezpieczenia. 
 

UWAGA! Wartość w poz. drugiej powinna być równa lub większa od wartości w poz. pierwszej. 
 

Na koniec kliknij przycisk ZAPISZ / POWRÓT. 
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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. środków trwałych 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 się opcje wyboru rodzaju wartości, według której ubezpieczane 

będzie mienie (dostępne rodzaje to: wartość ewidencyjna brutto, wartość 

ewidencyjna netto, wartość szacunkowa i wartość odtworzeniowa). Wybierz 

właściwy rodzaj wartości, a potem określ klasę bezpieczeństwa pożarowego, 

system ubezpieczenia (np. sumy stałe lub pierwsze ryzyko), a także wpisz sumę 

ubezpieczenia, czyli wartość zgłaszanego mienia.  

 

Na koniec kliknij przycisk ZAPISZ / POWRÓT. 
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REJESTROWANIE WNIOSKU 

KROK 2. Określ rodzaj zabezpieczenia przeciwpożarowego jakim chronione jest 

mienie, które zgłaszasz do ubezpieczenia. Dostępne opcje to:  

 

Na koniec kliknij przycisk ZAPISZ / POWRÓT. 
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REJESTROWANIE WNIOSKU 

KROK 3. Określ zakres ubezpieczenia jakim chcesz objąć zgłaszane mienie. 

Dostępne opcje to:  

 

Uwaga! Zakres ZP – zakres podstawowy (pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, 

upadek statku powietrznego) jest domyślnym zakresem. 

 

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. 

 



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 

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). 



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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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 

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 


