
Ubezpieczenie dla jednostek samorządu                
terytorialnego „Bezpieczna Gmina” 
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo: 
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” zwane dalej TUW ‘TUW”, działa na podstawie zezwoleń: Ministra Finansów z dnia 10 października 
1991 roku i 28 listopada 1995 roku oraz Komisji Nadzoru Finansowego z 23 lipca 2013 roku. 
Dokładne dane na temat TUW „TUW” i zasad jego funkcjonowania, zasad wnoszenia i rozpatrywania reklamacji, sądowego i pozasądowego 
rozwiązywania sporów i inne istotne informacje znajdują się na stronie internetowej www.tuw.pl.    

Produkt: Ubezpieczenie dla jednostek samorządu terytorialnego „Bezpieczna Gmina”   

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje dotyczące umowy udostępniane są Klientowi w innych dokumentach, w szczególności 
w Ogólnych warunkach ubezpieczenia dla jednostek samorządu terytorialnego „Bezpieczna Gmina” zatwierdzonych Uchwałą Zarządu TUW „TUW”      
nr 337/18 z dnia 31 października 2018 r. oraz wprowadzonych do obrotu Zarządzeniem Prezesa Zarządu TUW „TUW” nr 82/18 z dnia 31 października 
2018 r. w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie działu II – pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, grupy: 1, 8, 9, 13, 17 zgodnie z załącznikiem do 
ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

√ Ochrona prawna obejmuje koszty postępowań procesowych 
dotyczących roszczeń związanych z wykonywaniem zadań własnych 
o charakterze obowiązkowym, prowadzonych przed powszechnymi 
sądami polskimi, jeżeli Ubezpieczający występuje w charakterze 
pozwanego.

√ Następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników oraz innych 
osób zgłoszonych do ubezpieczenia (NNW). W ramach ubezpieczenia 
NNW Towarzystwo zapewnia następujące świadczenia:
1) z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, w tym zawału serca 

i udaru mózgu,
2) z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
3) zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych i wyrobów 

ortopedycznych,
4) zwrot udokumentowanych kosztów przysposobienia 

zawodowego inwalidów.
√   Zakres ubezpieczenia może zostać zmieniony poprzez włączenie 

do ubezpieczenia dodatkowych klauzul określonych w ogólnych 
warunkach ubezpieczenia.

√   Ochroną objęte są zdarzenia ubezpieczeniowe, które wystąpiły w okresie 
ubezpieczenia.

√  Suma ubezpieczenia /gwarancyjna oraz limity odpowiedzialności 
ustalone dla danego rodzaju mienia lub zdarzeń ubezpieczeniowych 
stanowią górną granicę odpowiedzialności TUW „TUW” w okresie 
ubezpieczenia.

√     Suma ubezpieczenia/ gwarancyjna ulega każdorazowo 
zmniejszeniu o wypłacone odszkodowanie/ świadczenie, aż do jej 
wyczerpania, a także w przypadku, jeśli wypłata będzie dotyczyła 
limitu dla danego rodzaju mienia lub zdarzeń ubezpieczeniowych.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
×  Ochrona ubezpieczeniowa mienia od wszystkich ryzyk 

nie obejmuje:
1)  gruntów, gleby, w tym torfowisk i składów torfu, upraw na 

pniu, żywych zwierząt,
2)  roślin, o ile nie umówiono się inaczej,
3)  złóż geologicznych na pokładach naturalnych oraz mienia 

w kopalniach,
4)  mienia przeznaczonego do likwidacji lub utylizacji,
5)  akt, dokumentów, ksiąg handlowych i innych nośników 

danych, 
6)  mienia, którego nabycie nie jest potwierdzone oryginalnymi 

dowodami zakupu zgodnie z przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, wprowadzonym na polski obszar celny 
lub do obrotu niezgodnie z przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego albo w mieniu, na którego posiadanie 
Ubezpieczony nie ma zezwolenia wymaganego przez prawo,

7)  mienia składowanego na wolnym powietrzu, o ile nie 
umówiono się inaczej,

8)  mienia znajdującego się w budynkach lub budowlach             
w budowie,

9)  budynków i budowli oraz mienia znajdującym się w tych 
budynkach i budowlach:
a)  wykorzystywanych do prowadzenia działalności przed 

uzyskaniem odbioru końcowego oraz pozwolenia na 
użytkowanie,

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Umowa ubezpieczenia dla jednostek samorządu terytorialnego 
„Bezpieczna Gmina” obejmuje wyłącznie rodzaje ubezpieczeń 
wybrane przez Ubezpieczającego (gmina, powiat, województwo, 
związek międzygminny, stowarzyszenie gmin, komunalna 
jednostka organizacyjna). 

√  Mienie od wszystkich ryzyk (budynki, lokale, budowle, nakłady 
inwestycyjne, maszyny, urządzenia, wyposażenie, niskocenne składniki 
majątku, środki obrotowe, wartości pieniężne, mienie osób trzecich, 
mienie prywatne pracowników) – obejmuje szkody będące następstwem 
uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia wskutek jakiegokolwiek 
zdarzenia losowego, które nie zostało wyłączone w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia z możliwością rozszerzenia o powódź.

√ Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku (stałe elementy 
wykończeniowe, nakłady inwestycyjne, maszyny, urządzenia, 
wyposażenie, niskocenne składniki majątku, środki obrotowe, wartości 
pieniężne, mienie osób trzecich, mienie prywatne pracowników).

√ Szyby i przedmioty szklane od stłuczenia – ubezpieczenie obejmuje 
m.in. szyby okienne i drzwiowe, ścienne i dachowe, oszklenia wiat 
przystankowych i pylonów, lustra i witraże, szklane, kamienne 
lub ceramiczne okładziny ścienne, oszklenie baterii, kolektorów 
słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych.

√ Sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk – ubezpieczenie 
obejmuje szkody będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia 
lub utraty przedmiotu ubezpieczenia z możliwością rozszerzenia 
o powódź, za wyjątkiem szkód, które powstaną z jakiejkolwiek 
innej przyczyny niż wyraźnie wyłączone w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia.

√ Odpowiedzialność cywilna (OC) obejmuje szkody wyrządzone 
osobom trzecim w związku z prowadzoną działalności albo 
posiadanym mieniem (OC deliktowa) lub z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa).

 TUW „TUW” obejmuje ochroną również:
1) OC z tytułu posiadania i użytkowania pojazdów mechanicznych 

nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC,
2) OC za szkody wyrządzone przez pracowników Ubezpieczonego 

powstałe w związku z wykonywaniem czynności zawodowych 
nauczyciela, trenera, instruktora sportowego, pracownika obsługi 
sportu, wychowawcy, opiekuna, pracownika szkół i pozostałych 
jednostek podległych gminie,

3) OC za szkody spowodowane przez osoby wykonujące prace 
społecznie użyteczne, w tym przez osoby podczas wykonywania 
kary ograniczenia wolności.

 Ubezpieczenie OC obejmuje szkody będące następstwem 
braku realizacji lub błędów w realizacji:
1) zadań zgodnych z zakresem działania określonym 

na podstawie ustawy o samorządzie gminnym – gdy 
Ubezpieczającym jest samorząd gminny,

2) zadań zgodnych z zakresem działania określonym na 
podstawie ustawy o samorządzie powiatowym – gdy 
Ubezpieczającym jest samorząd powiatowy,

3) celów i zadań zgodnych z zakresem działania określonym 
na podstawie ustawy o samorządzie województwa – gdy 
Ubezpieczającym jest samorząd wojewódzki.



b)  przeznaczonych do rozbiórki,
c)  wzniesionych niezgodnie z przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego,
d)  w trakcie modernizacji, przebudowy, remontu 

instalacji, remontu, które zgodnie z przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego wymagają zgłoszenia do 
właściwych instytucji.

×  Ochrona ubezpieczeniowa szyb i przedmiotów szklanych 
od stłuczenia nie obejmuje odpowiedzialności za szkody 
powstałe:
1) w szkle artystycznym, witrażach zabytkowych, szybach 

szklarni, oszkleniu oranżerii i inspektów, 
2)  w pojazdach i innych środkach transportu,
3)  w budynkach w budowie.

× Ochrona ubezpieczeniowa sprzętu elektronicznego od 
wszystkich ryzyk nie obejmuje m.in. odpowiedzialności za 
szkody:
1)  powstałe w częściach i materiałach, które zgodnie z instrukcją 

techniczną urządzenia i zaleceniami producenta ulegają 
szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie 
w ramach konserwacji, takie jak: materiały pomocnicze, 
wymienne narzędzia, źródła światła, taśmy, paski, głowice 
drukarek, bezpieczniki, uszczelki, elementy ze szkła i ceramiki, 
sita, tkaniny, klisze, filmy, materiały eksploatacyjne,

2)  powstałe w lampach hermetycznych napędach dyskowych, 
pośrednich nośnikach obrazu,

3)  powstałe w statkach pływających i latających.
×  W ubezpieczeniu zwiększonych kosztów działalności 

zakres ubezpieczenia nie obejmuje m.in. kosztów:
1) spowodowanych brakiem wystarczających środków 

finansowych niezbędnych do odtworzenia sprzętu 
elektronicznego dotkniętego szkodą,

2)  spowodowanych zwłoką w podjęciu działań w zakresie 
odtworzenia sprzętu elektronicznego dotkniętego szkodą 
w wyniku decyzji Ubezpieczonego.

×     Zakres ubezpieczenia ochrony prawnej nie obejmuje m.in. 
kosztów:
1)  postępowań dotyczących sporu pomiędzy Ubezpieczonymi, 

pomiędzy Ubezpieczonym a osobami bliskimi oraz 
pracownikami, pomiędzy Ubezpieczonym a Towarzystwem,

2)  spowodowanych przez Ubezpieczonego poprzez zamierzone 
zatajenie lub udzielenie nieprawdziwych informacji lub 
przedstawienie sfałszowanych dokumentów w postępowaniu,

3)  jakichkolwiek kar, grzywien lub udzielenia poręczeń 
majątkowych,

4)  postępowań egzekucyjnych,

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Główne wyłączenia uprawniające TUW „TUW” do odmowy 
wypłaty świadczenia obejmują szkody: 

!     wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczonego oraz osoby, za 
które ponosi odpowiedzialność,

!    wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa przez 
Ubezpieczonego lub jego reprezentantów, chyba, że zapłata 
odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom 
słuszności; niniejsze wyłączenie nie dotyczy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej,

!     wyrządzone przez Ubezpieczonego lub jego pracowników w stanie 
po użyciu alkoholu, po użyciu środków odurzających, substancji 
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu 
przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, jeżeli miało to 
wpływ na powstanie szkody,

!   powstałe w następstwie działań wojennych, rewolucji,   
niepokojów społecznych, blokady dróg, konfiskat, strajków, 
zamieszek, rozruchów, sabotażu, lub manifestacji, 

!    powstałe wskutek aktów terrorystycznych, o ile nie umówiono 
się inaczej,

!   powstałe wskutek bezpośredniego lub pośredniego 
oddziaływania energii jądrowej lub skażenia  radioaktywnego, 
promieni jonizujących, laserowych lub maserowych bez 
względu na przyczynę i źródło ich pochodzenia oraz pola 
magnetycznego lub elektromagnetycznego,

!     górnicze w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego, 
!  powstałe wskutek powolnego działania czynnika termicznego, 

chemicznego, biologicznego, lub innego czynnika podobnie 
działającego, w tym pary, wilgoci, dymu, sadzy, pyłu, pleśni, 
porostów, grzybów insektów, a także wirusów i bakterii,

!   powstałe na skutek decyzji administracyjnej wydanej na 
podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, 
powodującej wywłaszczenie, konfiskatę, zarekwirowanie, 
nacjonalizację, przejęcie lub zniszczenie ubezpieczonego 
mienia z nakazu właściwych organów administracyjnych lub 
sądowych,

!    powstałe wskutek niedopełnienia obowiązków określonych          
w OWU lub wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia lub 
z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie, 
w jakim nieprzestrzeganie tych obowiązków miało wpływ na 
powstanie lub zwiększenie rozmiaru szkody.

!     Zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie 
obejmuje m.in.:
1)  szkód powstałych w budynkach, budowlach oraz w mieniu 

wskutek zalania, deszczu nawalnego, gradu, śniegu, lodu, 
jeśli powodem były niezabezpieczone lub nieszczelne 
otwory okienne, drzwiowe, dachowe, zły stan techniczny 
lub wadliwa konserwacja dachu, instalacji, rynien, stolarki 
okiennej, drzwiowej lub innych elementów ubezpieczanego 
budynku lub budowli,

2)  szkód powstałych w mieniu w wyniku zalania mienia 
składowanego poniżej 10 cm nad podłogą w pomieszczeniach 
usytuowanych poniżej poziomu gruntu, z wyjątkiem szkód 
spowodowanych wyłącznie zalaniem bezpośrednio z góry,

3)  szkód spowodowanych działaniem wiatru o sile mniejszej 
niż 17,5 m/s,

4)  szkód powstałych wskutek nawilgacania fundamentów, 
ścian, posadzek, stropów,

5)  szkód powstałych wskutek naturalnego zużycia mienia, 
korozji, rdzy, erozji, powolnego działania czynników 
geologicznych, powolnego odkształcenia, lub wad ukrytych, 
materiałowych, projektowych,

6)  szkód powstałych w wyniku drgań spowodowanych ruchem 
jakichkolwiek pojazdów i maszyn,

7)  szkód będących następstwem zakłócenia lub przerwy            
w dostawie mediów,

8)  szkód powstałych wskutek braku w sezonie grzewczym 
należytego ogrzewania pomieszczeń, budynku,

9)  szkód będących następstwem wadliwej konserwacji lub 
powstałe w wyniku zaniechania wymaganej konserwacji lub 
niedokonywania przeglądów,

10)  szkód ujawnionych w trakcie inwentaryzacji mienia lub 
spowodowane błędami księgowymi,

11)  szkód spowodowanych utratą mienia w niewyjaśniony 
sposób,

12)  następstw szkody, strat finansowych, takich jak: utrata 
zysku lub przychodu, a także kar pieniężnych, grzywien 
sądowych i administracyjnych.

!    Zakres ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem 
i rabunku nie obejmuje odpowiedzialności za szkody 
powstałe wskutek:
1)  nieprzestrzegania przez Ubezpieczającego przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego dotyczących ochrony mienia, 
w tym przepisów prawa powszechnie obowiązującego 
dotyczących warunków przechowywania i transportu wartości 
pieniężnych,

2)  niezabezpieczenia mienia zgodnie z postanowieniami 
dotyczącymi minimalnych wymogów zabezpieczenia mienia 
określonych w Załączniku nr 1 do OWU.

!     Zakres ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od 
stłuczenia nie obejmuje m.in. odpowiedzialności za szkody:
1)  powstałe podczas przewozu, montażu i demontażu 

ubezpieczonych przedmiotów w czasie prac 
konserwacyjnych i naprawczych oraz prac remontowych 
prowadzonych w obrębie ubezpieczonego obiektu,

2)  powstałe wskutek porysowania, zadrapania, poplamienia, 
zmiany barwy ubezpieczonego przedmiotu.

!     Zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od 
wszystkich ryzyk nie obejmuje m.in. odpowiedzialności za 
szkody:
1) spowodowane wadami i usterkami ujawnionymi przed 

zawarciem umowy ubezpieczenia znane Ubezpieczającemu,
2)  powstałe w czasie napraw oraz podczas prób (za wyjątkiem 

prób dokonywanych w związku z okresowymi przeglądami) 
oraz w czasie doświadczeń i eksperymentów,

3) spowodowane kradzieżą bez włamania lub zagubieniem,
4) defekty estetyczne, które nie mają wpływu na pracę sprzętu 

(zadrapania, wgniecenia),
5) spowodowane działaniem wirusów komputerowych, 

szkodliwego oprogramowania oraz działalnością hackerów.
!    W ubezpieczeniu danych, oprogramowania i nośników 

danych z zakresu ubezpieczenia wyłączone są m.in.:
1)  nośniki danych, które nie mogą być wymienione przez 

użytkownika (np. twarde dyski) oraz dane i programy 
przechowywane wyłącznie w pamięci głównej jednostki 
centralnej,

2)  szkody wynikające z wadliwej konserwacji i przechowywania,
3)  szkody w danych: spowodowane błędnym 

oprogramowaniem, skasowanie, utrata danych w skutek 
działania wirusów, szkodliwego oprogramowania oraz 
działania pola magnetycznego.

!    Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie 
obejmuje m.in. odpowiedzialności za szkody:
1)  za które odpowiedzialność Ubezpieczonego wykracza poza 

ustawowy zakres, w tym wynika z umownego przejęcia przez 
niego odpowiedzialności innych podmiotów,

2)  spowodowane składowaniem odpadów,



3)  wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, o których 
istnieniu ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu 
należytej staranności mogła się dowiedzieć,

4)  wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe 
lub innego rodzaju programy zakłócające pracę,

5)  wyrządzone przy udzielaniu lub w związku z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych,

6)  powstałe w związku z posiadaniem, użytkowaniem lub 
prowadzeniem statków i urządzeń powietrznych oraz 
pływających,

7)  związane z naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków 
towarowych, nazw fabrycznych i jakichkolwiek innych praw 
własności intelektualnej,

8)  wynikające z zaniechania obowiązków nadzorczych 
Ubezpieczonego określonych w ustawie o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach,

9)  polegające na zniszczeniu lub utracie gotówki, biżuterii, 
papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów, 
zbiorów archiwalnych oraz zbiorów kolekcjonerskich 
wszelkiego rodzaju, a także dzieł sztuki lub przedmiotów 
zabytkowych, 

10)  powstałe wskutek pokazów pirotechnicznych lub pokazów 
sztucznych ogni, o ile nie umówiono się inaczej.

×   Zakres ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 
nie obejmuje także odpowiedzialności za szkody:

1)  polegające na usiłowaniu popełnienia lub popełnieniu przez 
Ubezpieczonego przestępstwa, jeżeli miało to wpływ na 
powstanie szkody,

2)  powstałe w wyniku prowadzenia pojazdów lub obsługi 
maszyn bez wymaganych uprawnień, jeżeli miało to wpływ 
na powstanie nieszczęśliwego wypadku,

3)  powstałe w związku z samookaleczeniem, usiłowaniem 
popełnienia lub popełnieniem samobójstwa, okaleczeniem 
na własną prośbę bez względu na stan poczytalności 
Ubezpieczonego w chwili popełniania wymienionego czynu,

4)  będące następstwem wszelkich stanów chorobowych zarówno 
przewlekłych jak i występujących nagle, a także uszkodzeń 
ciała spowodowanych leczeniem lub wykonywaniem zabiegów 
leczniczych,

5)  powstałe wskutek zaburzeń psychicznych lub napadów 
epileptycznych Ubezpieczonego,

6)  powstałe w wyniku czynnego i zamierzonego udziału 
Ubezpieczonego w bójkach lub innych aktach przemocy,

7)  powstałe wskutek używania statków powietrznych 
(urządzeń lotniczych) bez napędu motorowego, motolotni, 
samolotów o lekkiej konstrukcji,

8)  powstałe wskutek posługiwania się wszelkiego rodzaju 
petardami i środkami o podobnym działaniu, a także 
posługiwania się bronią. 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
√   Ubezpieczenie mienia obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
√ Ubezpieczenie maszyn, urządzeń, wyposażenia lub niskocennych składników majątku, które wykorzystywane jest podczas imprez 

odbywających się poza wskazanymi miejscami ubezpieczenia obowiązuje na terytorium Europy 
√ Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z możliwością rozszerzenia ochrony na 

terytorium Europy
√ Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności lub posiadania mienia obowiązuje na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, a odpowiedzialność cywilna z tytułu podróży służbowych pracowników obowiązuje na terytorium Europy.
√ Ubezpieczenie NNW obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
√ Ubezpieczenie ochrony prawnej obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy 
ubezpieczenia terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.                                     
TUW „TUW” ma prawo wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z ważnych powodów, jednoznacznie zapisanych w ogólnych 
warunkach ubezpieczenia. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia lub rozwiązanie umowy powinno zostać potwierdzone pisemnym 
oświadczeniem woli. 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Umowy ubezpieczenia zawiera się na okres 1 roku, lub na okres krótszy.
Daty początku i końca ochrony ubezpieczeniowej określone są w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia. 
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się z upływem okresu ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczenia wygasł przed tym terminem na skutek:
– odstąpienia od umowy ubezpieczenia w przypadkach wynikających z przepisów prawa,
– z chwilą z chwilą zbycia przedmiotu ubezpieczenia, chyba że Ubezpieczający przeniósł na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia prawa       

z umowy ubezpieczenia,
– wyczerpania sumy ubezpieczenia/ sumy gwarancyjnej.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka ubezpieczeniowa może być płatna gotówką, kartą płatniczą lub przelewem bankowym.
Składka ubezpieczeniowa płatna jest jednorazowo lub w ratach stosownie do postanowień umowy ubezpieczenia.
Wysokość rat składki i terminy płatności są określone w dokumencie ubezpieczenia. 

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Do obowiązków Ubezpieczonego / Ubezpieczającego należy:
Obowiązki na początku umowy ubezpieczenia:
– podanie wszystkich znanych okoliczności, o które TUW „TUW” pyta przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
– opłacenie składki w terminie określonym w dokumencie ubezpieczenia.
Obowiązki w czasie trwania umowy ubezpieczenia:
– zawiadomienie TUW „TUW” o wszelkich zmianach okoliczności podanych do wiadomości TUW „TUW” przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
– użycie dostępnych środków w celu ratowania mienia lub zapobieżenia szkodzie,
– przestrzeganie zastrzeżonych w umowie przepisów bezpieczeństwa, a także ogólnie obowiązujących przepisów prawa 
oraz inne obowiązki zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia:
– użycie dostępnych środków w celu ratowania mienia, zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów (przez co należy rozumieć 

również niezwłoczne powiadomienie Policji: o wypadku powodującym ofiary w ludziach, kradzieży, rabunku oraz zdarzeniu powstałym 
w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że popełniono przestępstwo),

– niezwłoczne powiadomienie o powstaniu szkody, nie później niż w ciągu 3 dni od jej powstania lub uzyskania informacji o jej powstaniu,
– nie zmienianie stanu faktycznego spowodowanego zdarzeniem do czasu rozpoczęcia czynności likwidacyjnych przez przedstawiciela TUW 

„TUW”, chyba że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia przed dalszą szkodą lub zmniejszenia rozmiaru szkody,
– udzielenie TUW „TUW” pomocy przy wykonywaniu czynności likwidacyjnych i sporządzenie na własny koszt rachunku strat (kosztorys lub 

wykaz utraconego, zniszczonego lub uszkodzonego mienia)
oraz inne obowiązki zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia.


