Ubezpieczenie mienia
Gazek- Opiekun Domu
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo:

Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Produkt:

Gazek – Opiekun Domu

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje umowne
podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia mienia Gazek – Opiekun Domu.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Gazek – Opiekun Domu jest ubezpieczeniem mienia (Dział II, grupa 8, 9 i 18 załącznika
do ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

Co jest przedmiotem
ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje
ubezpieczenie?

 instalacja elektryczna, grzewcza,

murów;

 sprzęt RTV/ AGD (wyłącznie

mebli, wyposażenia innego
niż sprzęt RTV i AGD;

gazowa i alarmowa;

w przypadku wyboru Wariantu
Komfort);

 drzwi wejściowe;
 organizacja świadczeń assistance.
Wysokość sum ubezpieczenia
oraz limity świadczeń określone zostały
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

elementów stałych lokalu innych
niż instalacje, szyb i elementów
szklanych.

Jakie są ograniczenia
ochrony ubezpieczeniowej?
Ubezpieczyciel nie odpowiada
m.in. za szkody powstałe:
wskutek kradzieży;
wskutek eksploatacyjnego
zużycia sprzętu;
wskutek awarii Sprzętu RTV/AGD,
którego wiek przekroczył 6 lat;
wskutek rażącego niedbalstwa
Ubezpieczonego;
w mieniu wykorzystywanym
do prowadzenia działalności
handlowej, usługowej
lub produkcyjnej.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

 Ubezpieczeniem objęte jest mienie znajdujące się we wskazanym w polisie Miejscu
ubezpieczenia.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
-

udzielenie wszelkich informacji, o które był pytany przed zawarciem umowy;

-

udzielenie wszelkich informacji niezbędnych do likwidacji szkody lub realizacji świadczeń
assistance;

-

terminowe opłacanie składki ubezpieczeniowej.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składkę lub raty składki należy opłacać w terminie płatności należności za dostarczane
paliwo gazowe.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu określonym w polisie, a kończy się
odpowiednio:
1) z upływem okresu na jaki została zawarta lub automatycznie przedłużona, w przypadku
złożenia oświadczenia o niewyrażeniu zgody na automatyczne przedłużenie umowy
ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczenia;
2) z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone
oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego;
3) z dniem wygaśnięcia Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego zawartej
na czas oznaczony;
4) z dniem zmiany przez Ubezpieczającego, na podstawie Umowy kompleksowej dostarczania
paliwa gazowego, grupy taryfowej na nieobjętą ofertą ubezpieczenia;
5) z dniem zbycia Miejsca ubezpieczenia;
6) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia;
7) z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia;
8) w przypadkach określonych w § 15 ust. 5 i 6 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Jak rozwiązać umowę?
Od umowy można odstąpić w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Umowę można
wypowiedzieć w każdym czasie z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

