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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje umowne zawarte są w Ogólnych warunkach ubezpieczenia
Benefia Rodzina, zatwierdzonych uchwałą Zarządu nr 1/07/2019 z dnia 2 lipca 2019 r. (zwane dalej OWU) oraz dokumencie potwierdzającym
zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, działu II, grupy: 1, 2, 8, 9, 13, 18 zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 11
września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie elementy produktu
(rodzaje ubezpieczeń) wybrane przez Ubezpieczającego.
Przedmiotem ubezpieczenia może być:
dom mieszkalny wraz ze stałymi elementami;
mieszkanie i pomieszczenie gospodarcze wraz ze stałymi
elementami oraz miejsce parkingowe;
budynki gospodarcze wraz ze stałymi elementami;
budowle wraz ze stałymi elementami;
nieruchomości w budowie;
ruchomości domowe, w tym również od rozboju poza miejscem
ubezpieczenia;
następstwa nieszczęśliwych wypadków;
odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym;
koszty usług Assistance;
szyby i inne przedmioty od stłuczenia lub pęknięcia;
sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk (All Risk);
mienie firmowe;
dom letniskowy;
Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający określa:
•
sumę gwarancyjną;
•
sumy ubezpieczenia, które powinny odpowiadać wartości
ubezpieczanego mienia określanej zgodnie z postanowieniami
OWU.
Sumy ubezpieczenia dla poszczególnych przedmiotów
ubezpieczenia oraz suma gwarancyjna odpowiedzialności cywilnej
stanowią górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
ubezpieczeń obowiązkowych;
budynków lub budowli przeznaczonych do rozbiórki;
budynków lub budowli nie posiadających wymaganych
przepisami prawa odbiorów kominiarskich, pomiarów
ochronnych sieci wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz badań
i sprawdzeń dotyczących instalacji wewnętrznych i przyłączeń
do budynków (tzw. odbiorów technicznych);
domów mieszkalnych, których pokrycie dachu wykonane jest z
desek, gontu drewnianego, wióra, słomy lub trzciny (strzecha);
ruchomości domowych znajdujących się w budynkach i
budowlach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;
obiektów tymczasowych, barakowozy, obiekty kontenerowe,
kioski, pawilony sprzedaży, namioty i powłoki pneumatyczne lub
szklarnie, a także w mienie w nich przechowywane;
obiektów budowlanych oraz mieszkań, w których prowadzona
jest działalność gospodarcza – o ile nie umówiono się inaczej.
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Ubezpieczenie nie obejmuje szkód:
w ubezpieczeniu mienia:
•
będących następstwem spożycia alkoholu, zażycia narkotyków
lub innych środków odurzających;
•
powstałych w budynkach lub budowlach wzniesionych
niezgodnie z prawem budowlanym a także w mieniu się w nich
znajdującym, o ile osobą odpowiedzialną za prowadzenie
budowy był Ubezpieczony a szkoda była następstwem ww.
naruszeń z jego strony;
•
powstałych wskutek złego stanu dachu, niezabezpieczenia
otworów dachowych lub okiennych, złego stanu rynien
dachowych lub spustowych, stolarki okiennej oraz innych
elementów ubezpieczonych nieruchomości, o ile za ich
zabezpieczenie, zamknięcie, utrzymanie lub konserwację
ponosi odpowiedzialność Ubezpieczony i nie wykonał on tych
czynności z winy umyślnej;
w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym:
•
wynikłych z wykonywania pracy zawodowej;
•
powstałych w związku z posiadaną bronią palną, gazową lub
pneumatyczną oraz uczestnictwem w polowaniach;
•
wynikłych z posiadania lub użytkowania statków powietrznych,
jednostek pływających innych niż określone w OWU,
•
wynikłych z posiadania lub użytkowania statków powietrznych
i wodnych, pojazdów oraz obsługi wszelkiego rodzaju maszyn
bez posiadanych uprawnień wymaganych przepisami prawa,
o ile brak tych uprawnień był przyczyną powstania szkody;
•
powstałych w mieniu osób trzecich, które znalazło się
w posiadaniu Ubezpieczonego na podstawie umowy dzierżawy,
leasingu, użyczenia, przechowania lub innej podobnej umowy;
w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków umowa
ubezpieczenia nie obejmuje:
•
rozstroju zdrowia oraz śmierci będących następstwem
jakichkolwiek chorób, nawet zaistniałych nagle z wyjątkiem
następstw zawału serca i udaru mózgu, o ile zostały włączone
w zakres umowy ubezpieczenia;

•

w następstwie uprawiania sportu w celach zarobkowych lub
uprawiania sportów ekstremalnych;
•
na skutek posługiwania się wszelkiego rodzaju bronią,
materiałami pirotechnicznymi lub wybuchowymi.
Pamiętaj – dodatkowe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności
określone są w OWU.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
ubezpieczenie mienia obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym obowiązuje na terytorium Świata;
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obowiązuje na terytorium Świata.
Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Obowiązki na początku umowy ubezpieczenia:
•
podanie do wiadomości Towarzystwa wszystkie znane sobie okoliczności, o które pyta Towarzystwo w formularzu oferty albo innych
pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia;
Obowiązki w czasie trwania ubezpieczenia:
•
zawiadomienie Towarzystwa o wszelkich zmianach okoliczności, o które Towarzystwo pytało przed zawarciem ubezpieczenia;
•
przestrzeganie przepisów prawa;
•
zapewnienie prawidłowego utrzymania, konserwacji, eksploatacji oraz zabezpieczenia ubezpieczonego mienia na czas nieobecności;
•
użycie dostępnych środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów;
•
powiadomienie policji w wypadku, o ile zaistniały okoliczności wymagające podjęcia czynności dochodzeniowych;
•
powiadomienie Towarzystwa o zdarzeniu objętym ochrona ubezpieczeniową w terminach wskazanych w OWU;
Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia:
•
umożliwienie Towarzystwu dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania zdarzenia i współpracować
z Towarzystwem w zakresie niezbędnym do ustalenia istnienia i zakresu odpowiedzialności Towarzystwa.
Jak i kiedy należy opłacać składki?
Sposób opłacania składki wskazany jest w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.
Składka jest płatna jednorazowo lub w ratach, stosownie do postanowień umowy ubezpieczenia.
Terminy płatności składki albo rat składki oraz ich wysokość określa się w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Daty początku i końca ochrony ubezpieczeniowej określone są w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się:
•
z ostatnim dniem okresu ubezpieczenia;
•
w przypadku nieopłacenia kolejnej raty składki - z ostatnim dniem wyznaczonego dodatkowego terminu na zapłacenie raty;
•
odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub jej rozwiązania w przypadkach określonych w umowie ubezpieczenia lub wynikających
z przepisów prawa;
•
wypłaty odszkodowań lub świadczeń w wysokości równej sumie ubezpieczenia / sumie gwarancyjnej.
Jak rozwiązać umowę?
•

•

•
•

Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy
ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli
najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia Towarzystwo nie poinformowało Ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie
odstąpienia od umowy ubezpieczenia, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się
o tym prawie.
W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w której Ubezpieczający
jest konsumentem, termin, w ciągu którego może on odstąpić od umowy ubezpieczenia, składając pisemne oświadczenie w tym
zakresie, wynosi 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy ubezpieczenia lub od dnia doręczenia mu informacji określonych
w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za
zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. Prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia nie przysługuje
Ubezpieczającemu będącemu konsumentem, jeżeli umowa ubezpieczenia zawarta została na okres krótszy niż 30 dni.
W zakresie ubezpieczeń osobowych Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w każdym czasie ze skutkiem
natychmiastowym.
W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zdarzenia objętego ubezpieczeniem,
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 ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.

