ANEKS NR 1
z dnia 26 stycznia 2021 roku
do ogólnych warunków ubezpieczenia „Bezpieczna Zagroda”, zatwierdzonych Uchwałą Zarządu TUW „TUW” Nr 193/20
z dnia 16 września 2020 r. i wprowadzonych do obrotu z dniem 1 października 2020 r. Zarządzeniem Nr 59/20 Prezesa Zarządu
TUW „TUW” z dnia 16 września 2020 r., do których wprowadza się następujące postanowienia:
1)

2)

3)
4)

5)

w § 14 ust. 1, pkt 5 lit. c) otrzymuje następujące brzmienie:
„c) Wariant pełny obejmujący:
– ziemiopłody, sprzęt rolniczy, materiały i zapasy oraz zwierzęta gospodarskie – na terenie gospodarstwa rolnego,
– sprzęt rolniczy w trakcie prac polowych poza terenem gospodarstwa rolnego.
W Wariancie pełnym ochroną od ryzyka pożaru objęte są również zebrane ziemiopłody w trakcie ich transportu z miejsca
zbioru (na terenie gospodarstwa rolnego) do miejsca ich składowania.”;
w § 17 ust. 1 - 3 otrzymują następujące brzmienie:
„1. Na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki ochrona ubezpieczeniowa, określona w § 14, może zostać
rozszerzona:
1) dla ruchomości domowych i stałych elementów wykończeniowych, o szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem
i rabunku oraz rozboju ulicznego (poza miejscem ubezpieczenia), z zastrzeżeniem ust. 3,
2) dla stałych elementów wykończeniowych zewnętrznych budynku mieszkalnego o szkody powstałe wskutek kradzieży,
z zastrzeżeniem ust. 4,
3) dla zwierząt gospodarskich znajdujących się w budynkach gospodarczych o szkody powstałe wskutek kradzieży
z włamaniem,
4) dla sprzętu rolniczego znajdującego się w budynkach o szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem.
2. Na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki ochrona ubezpieczeniowa, określona w § 15, może zostać
rozszerzona:
1) dla ruchomości domowych i stałych elementów wykończeniowych o szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem
i rabunku oraz rozboju ulicznego (poza miejscem ubezpieczenia), z zastrzeżeniem ust. 3,
2) dla stałych elementów wykończeniowych zewnętrznych budynku mieszkalnego o szkody powstałe wskutek kradzieży,
z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Przedmiotem ubezpieczenia od rozboju ulicznego (poza miejscem ubezpieczenia) jest mienie osobiste tj.: odzież,
torebka, teczka, plecak, torba, walizka, portmonetka, portfel, telefon komórkowy, okulary optyczne i przeciwsłoneczne
wraz z etui, parasol, biżuteria, zegarek, gotówka, karty płatnicze i kredytowe, dokumenty, bilety do środków komunikacji,
klucze do budynku stanowiącego miejsce ubezpieczenia oraz na teren siedliska na którym się znajdują, a także pilot do
automatycznego otwierania/zamykania drzwi i bramy do miejsca ubezpieczenia, kluczyki do samochodu, wózek inwalidzki,
chodzik, kule, laska, proteza ortopedyczna, orteza, holter, implant ślimakowy, aparat słuchowy, pompa insulinowa,
glukometr, stanowiące własność Ubezpieczonego lub osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym
lub posiadane przez nich na podstawie innego tytułu prawnego.”;
w § 43 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w zakresie sum ubezpieczenia i limitów odpowiedzialności określonych
w § 19 ust. 2, 3 i 12 oraz § 20 ust. 2.”;
w § 44 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„4. Ubezpieczenie w wariancie wszystkie ryzyka obejmuje szkody w budynkach mieszkalnych niepalnych oraz w budynkach
mieszkalnych palnych w wieku do 50 lat w zakresie sum ubezpieczenia i limitów odpowiedzialności określonych w § 19 ust. 2
i 12 oraz § 20 ust. 2.”;
w § 59 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„4. Towarzystwo odpowiada za szkody na skutek zdarzeń wymienionych w ust. 3, o ile miejsce ubezpieczenia, na którym
przedmiot ubezpieczenia jest zainstalowany, jest zamieszkane na stałe i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich
w następujący sposób:
1) teren jest ogrodzony w sposób ciągły ze wszystkich stron,
2) ogrodzenie ma wysokość co najmniej 1,50 m i jest w dobrym stanie technicznym, tj. bez uszkodzeń siatki oraz przęseł,
przez które można przejść,
3) wejście jest zabezpieczone bramą zamykaną na co najmniej 1 zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową, lub
za pomocą siłowników elektrycznych,
4) wszystkie klucze do zamków lub kłódek są zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych (w razie ich zagubienia,
ubezpieczony jest zobowiązany do wymiany zamków na własny rachunek).
W przypadku braku stałego zamieszkiwania w miejscu ubezpieczenia powinno ono być zabezpieczone w sposób opisany
powyżej oraz dodatkowo objęte monitoringiem lub dozorowane całodobowo przez wyspecjalizowaną agencję ochrony.”.

Niniejszy Aneks nr 1 został zatwierdzony Uchwałą Zarządu TUW „TUW” nr 17/21 z dnia 26 stycznia 2021 roku i wprowadzony do
obrotu Zarządzeniem Prezesa Zarządu TUW „TUW” nr 2/21 z dnia 26 stycznia 2021 roku.
Niniejszy Aneks nr 1 ma zastosowanie do umów zawieranych od dnia 1 lutego 2021 roku.
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