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1. OKRES UBEZPIECZENIA
od 2015-02-01 godz. 00:00

do

2016-01-31

R Y G I N A L

/

godz. 23:59

2. DANE UBEZPIECZAJACEGO
osoba prawna
PolskI Zwi^zek Kr6tkofalowc6w
Okblnik 9a lok. 16, 00-368 Warszawa
Adres do korespondencji
PolskI Zwiqzek Krdtkofalowcow
Modrzewiowa 25, 85-613 Bydgoszcz 13
REGON:000826125
NIP:697-10-18-247
3. DANE UBEZPIECZONEGO
Czlonkowie Polskiego Zwiqzku Krdtkofalowc6w
4. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAtALNO^CI ORAZ PKD
9499Z - dziatalnoSc pozostatych organizaqi czlonkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
5. MIEJSCE UBEZPIECZENIA
Teren R P
6. DODATKOWE INFORMACJE
Ubezpieczony nie rozlicza si? na podstawie karty podatkowej
Suma ubezpieczenia mienia i wysokoSc odszkodowania obejmuje podatek od towarbw i uslug VAT
Ubezpieczono catott posiadanego mienia
Ubezpieczone mienie jest wlasnoSci^.Ubezpieczonego
7. ZAWARTE UBEZPIECZENIA W RAMACH POLISY
Rodzaj Ubezpieczenia
ubezpieczenie sprz^tu elektronk:znego - kr6tkofalarskiego
ubezpieczenie odpowledzialnosci cywilnej z tytulu posiadania i uzytkowania sprz^tu krdtkofalarskiego

UBEZPIECZENIE SPRZETU

^

____

I Skladka
22.500 zl
1.500 z<
LACaNllE
24.000 z«

ELEKTRONICZNEGO

Zakres ubezpieczenia nie obejmuje ryzyka powodzl
Przedmiot ubezpieczenia - (rodzaj sprz^tu)
Sprz^t krotkofalarski

_Suma ubezpieczenia _
100 000 zt, z limitem na
jednego Ubezpieczonego
w wysokosci 1 000 zl.

Limity na klauzule
kl. 101/1: 100 000 zl, z limitem
na jednego Ubezpieczonego w
wysokoici 1 000 zl.

Skladka
22.500 zl

kl. 101/1 klauzula przenoinego sprz^tu elektronicznego
S K t A D K A tACZNA ZA UBEZPIECZENIE SPRZETU ELEKTRONICZNEGO:

22.500 zi
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UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ
Zakres ubezpieczenia:

wariant podstawowy

Suma gwarancyjna (na jedno i wszystkie zdarzenia);

200 000 zl, z limitem na jednego Utiezpieczonego w wysokoici 3 000 zl.

Skladka:

1 500 zl

-

SKLADKA L^CZNA ZA UBEZPIECZENIE 0DP0WIEDZIALN06CI CYWILNEJ:

1.500 z»

8. INFORMACJA O PRZEBIEGU SZKODOWO^CI
Nie dotyczy
9. ZNI^KI/ZWYZKI Z TYTUtU PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA
Nie dotyczy
10. SKLADKA
platna

jednorazowo, przelewem, do dnia: 13.02.2015

Skladka og6»em: 24.000 zl

slownie:

dwadzieScia cztery tyslqce zl 00/100

Nr konta Compensa TU SA Vienna Insurance Group: 51 1240 6957 7009 8400 1001 1954
Przedstawiciel Compensa TU SA Vienna Insurance Group w dniu zawarcia umowy otrzymal kwot?:

0,00 z l

11CESJA
Nie dotyczy
12. POSTANOWIENIA DODATKOWE
§1
Przedmiotem ubezpieczenia

ryzyka zwicizane z posiadanlem i ulytkowaniem sprz^tu kr6tkofalarskiego.

§2
Ubezpieczaj^cym jest Polski Zwi^zek Krotkofalowcow. Ubezpieczonym se^ czlonkowie Polskiego Zwiqzku Kr6tkofalowc6w.
§3
Zakres umowy obejmuje:
1, Ubezpieczenie sprz?tu elektronicznego od wszystkich ryzyk
2. Ubezpieczenie odpowiedzialnoSci cywilnej
§4
Zakres terytorialny
1. W odniesieniu do ubezpieczenia sprz?tu elektronicznego od wszystkich ryzyk ochronq ubezpieczeniowai obj?te sq zdarzenia powstale na terenie
Polski.
2.

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowledzialnosci cywilnej ochron^ ubezpieczeniowq obj^te sn zdarzenia powstale na terenie Polski.

§6
Warunki ubezpieczenia: Og6lne warunki ubezpieczenij Compensa Flrma zatwierdzone Uchwalq nr 72/2012 z dnia 13 grudnia 2012r. z ponitszyml
zastrzeieniami:
1.
Wl^czenie Klauzuli nr 101/1 - przenosnego sprz^tu elektronicznego poza miejscem ubezpieczenia:
1 Ustala si?, ±e z zachowaniem pozostatych nie zmienionych niniejszq klauzulq postanowieii OWU Compensa Firma, za opiatq dodatkowej
skladki COMPENSA wyplaci Ubezpieczonemu odszkodowanie z tytulu szkody w przenoSnym sprz^cie elektronicznym powstatej w czasie jego
uzytkowania poza miejscem ubezpieczenia.
2. W przypadku kradziezy z wlamaniem ubezpieczonych przedmiotiw z pojazdu COMPENSA jest obowi^zana do wyplaty odszkodowania tyIko
pod warunkiem. ie:
1) pojazd byl wyposazony w staly dach (sztywna konstrukcja),
2) pojazd zostal po zaparkowaniu nalezycie zamkni?ty (CO najmnlej na zamkni?cla fabryczne),
3) sprz^t zostal skradziony w godzinach: 6 00 - 22.00 - przy czym ograniczenie to nie dotyczy przypadku kradzieiy, gdy pojazd zaparkowany
zostat na parkingu strzezonym i wyposaiony byl w sprawne I atestowane urz^dzenie antywiamaniowe (np. wywolujqce alarm), albo znajdowal
si? w garazu zamkni?tym na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub kl6dk? atestowanq,
4) ubezpieczony przedmiot byl przechowywany w bagainiku pojazdu i nie byl widoczny z zewn^trz.
3 Naleine odszkodowanie za szkody obj?te ubezpieczeniem na podstawie niniejszej klauzuli wyliczane jest w kwocie uwzgl?dniajqcej potrqcenie
franszyzy redukcyjnej w wysokoSci 300 zl z zastrzezeniem ust. 4
4. Przy ustaleniu odszkodowania za szkody w ubezpieczonym przenoinym sprz?cie elektronicznym spowodowane kradziezy z wlamaniem lub
upuszczeniem stosuje si? franszyz? redukcyjn^ w wysokosci 15% wartoici odszkodowania nie mniej niz 300 zl
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§ 23 OWU otrzymuje brzmienie: Przedmiotem ubezpieczenia jest stanowiqcy wlasnos6 lub znajdujsicy si? w posiadaniu Ubezpieczonego na
podstawie tytulu prawnego"sprz?t elel<tronlczny nie star^zy niz 40 lat licz^c od daty jego wytworzenia, wykorzystywany do prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej, wymieniony w zaiqczonym do umowy ubezpieczenia wykazie.
Dodaje si? zapis w brzmieniu:
W odniesieniu do sprz?tu krStkofalarskiego powyiej 20 lat eksploatacji;
W przypadku szkody catkowitej: jako wysokosc szkody przyjmuje si? wartosc rzeczywist^ uszkodzonego sprz?tu na dzieii jej powstania Wartost
rzeczywist^ stanowi wartoJc odtworzenia sprz?tu nowego, od ktorej potr^ca si? zuzycie tectiniczne, jednak nie wi?cej niz 70% Koszty demontazu
zniszczonego sprz?tu t)?dq pokrywane bez wzgl?du na okres eksploatacji
W przypadku szkody cz?sciowej:
a) koszty w celu przywrocenia uszkodzonego sprz?tu do stanu sprzed szkody,
b) koszty demontaiu 1 ponownego montazu poniesione w celu dokonania napraw,
c) koszty transportu uszkodzonego sprz?tu do warsztatu naprawczego i z powrotem, z wylqczeniem frachtu lotniczego.
G6m^ granic^ odpowiedzialnoSci jest przyj?ta suma ubezpieczenia (w przypadku doubezpieczenia) lub limit przyj?ty na jednego cztonka.
W odniesieniu do sprz?tu powyzej 20 lat eksploatacji, w kazdej szkodzie, zastosowanie b?dzie miala franszyza redukcyjna w wysokoSci 400 zl.
Za przet?ienie uwaia si? uwaia si? kaidy wzrost/zmian? napi?cia w sieci elektrycznej, w tym takze przet?zenie i/lub wzbudzanie si?
niszcz^cych sil elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych odbiornikow i urzqdzeri, jak rowniez wzrost lub spadek napi?cia w sieciach
energetycznycti.

§6
Przedmiot ubezpieczenia:
1. W odniesieniu do ubezpieczenia SPRZETU ELEKTRONICZNEGO od wszystkich ryzyk przedmiotem ubezpieczenia
urzqdzenia krfitkofalarskie.
2. Zakres ubezpieczenia przewiduje napraw? lub wymian? urzqdzenia \ei\\e ona uszkodzeniu, zniszczeniu lub zostanie utracona wsku
2.1. nieprzewidzianej i niezaleznej od Ubezpieczonego przyczyny, a w szczegblnosci wskutek dziatania czlowieka, tj.: niewlaSciwego uiytkowania,
nieostroznoSci, zaniedbania; l)l?dnej obstugi, Swiadomego i celowego zniszczenie przez osoby trzecie pod warunkiem zwrbcenia uszkodzonego
urz^dzenia lub jego pozostalosci do zakladu ubezpieczeri,
2.2. kradzieiy z wlamaniem pod warunkiem potwierdzenia utraty protokolem policyjnym 1 zgloszenia do zakladu ubezpieczeri w tennlnie zgodnym
z wtaSciwymi ogilnyml warunkami ubezpieczenia.
2.3 rabunku pod warunkiem potwierdzenia utraty protokolem policyjnym 1 zgloszenia do zakladu ubezpieczeri w terminie zgodnym z wtesciwymi
ogdinymi warunkami ubezpieczenia,
2.4. Ubezpieczeniem nie s^^ obj?te szkody powstale na skutek zdarzeri wylqczonych zgodnie z OWU.
3. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowledzialnosci cywilnej przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnoSc cywilna w iyciu prywatnym z tytulu
posiadania I uiytkowania urz^dzeii krotkofalarskich.
§7
Okres odpowledzialnosci ut>ezpieczyciela;
1. Ochrona ubezpieczeniowa obowiqzuje przez czas trwania uliezpieczenia.
2. Polisa generalna zostanie zawarta na rok.
3. Okres ubezpieczenia w przypadku dokupienia ubezpieczeri dodatkowych b?dzie si? rozpoczynal od nast?pnego dnia po zioieniu wniosku i
konczyl na koniec okresu ubezpieczenia polisy generalnej.
§8
.
System ubezpieczenia:
1. Ubezpieczenie podstawowe obejmie wszystkk:h czk>nk6w stowarzyszenia wzakresie:
1.1. Ubezpieczenie sprz?tu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
1.2. Ubezpieczenie odpowiedzialnoSci cywilnej z tytulu posiadania 1 uzywania urzqdzert krotkofalarskich,
1.3. Skladka za powyisze ubezpieczenie wynosi 24.000 zl dIa 4 000 czlonk6w i opiacona zostanie przez Zwi^ek
2. Ut)ezpieczenie dodatkowe zawierane na podstawie ztoionego wniosku. Ubezpieczony b?dzie m6gl dokupic limit do ulsezpieczenia sprz?tu
elektronicznego oraz zwi?kszy(i sum? gwarancyjnq Na potwierdzenie Ubezpieczyciel wystawi certyflkat l^czny. Skladka dodatkowa zostanie
opiacona przez dokonuj^cego doubezpleczenie w formie aneksu do umowy generalnej.
§9
Suma ubezpieczenia:
1. Suma ubezpieczenia stanowi gfirn^ granic? odpowiedzialnoSci Ubezpieczyciela w odniesieniu do wszystkich kosztbw poniesionych w zwiqzku z
ubezpieczeniem
2. Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu sprz?tu elektronicznego od wszystkich ryzyk:
2.1. W ubezpieczeniu podstawowym suma ubezpieczenia dIa calej polisy generalnej ustalona jest w systemie pienwszego ryzyka i wynosi 100 000
zl z limitem na jednego czlonka w wysokoSci 1 000 zl.
2.2. W ubezpieczeniu dodatkowym Ubezpieczony zadeklaruje we wniosku ubezpieczeniowym sum? ubezpieczenia ustalona wedlug wartoScI
odtworzenia 1 doplaci skladk? wyliczon^ od wartoSci stanowiqcej r6inlc? pomi?dzy limitem w utiezpieczeniu podstawowym a wartoSclq
odtworzenia. Z chwil^ zawarcia ubezpieczenia dodatkowego zostanie ono przeksztalcone w system sum stalych. Stawka z tytulu
doubezpieczenia wynosie b?dzie 1,5 %.
3. Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu odpowledzialnosci cywilnej:
3.1 Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu podstawowym dIa calej polisy generalnej na jedno I wszystkie zdarzenia wynosi 200 000 zl z limitem na
jednego czlonka w wysokosci 3 000 zl.
3.2. W ubezpieczeniu dodatkowym Ubezpieczony w oparciu o zioiony wniosek moie dokupic sum? gwarancyjnq do nast?pujiicych wysokoici:
3.2.1. 20 000 zl na jedno i wszystkie zdarzenia - skladka dodatkowa 10 z)
3.2.2. 50 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia - skladka dodatkowa 25 zl
3.2.3.100 000 zl na Jedno i wszystkie zdarzenia-skladka dodatkowa 40 zl
,
§10
W ubezpieczeniu b?d^ mialy zastosowanie nast?puj^ce ograniczenia przy wyplacie odszkodowania:

f
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W odniesieniu do ubezpieczenia sprz?tu elel^lronicznego od wszys*ich ryzyl^ udzial wtasny i franszyza integralna nie ma'jn zastosowania.
franszyza redul(cyjna wynosi 300 zl, z zastrzeieniem zapisow w klauzuli nr 101/1 (par 5 ust 1) oraz par 5 ust 3
W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnoSci cywilnej udzia) wlasny I franszyza integralna nie majq zastosowania franszyza redukcyjna
wynosi 300 zl.

§11
^
1. Zwi^zek zobowiqzuje si? zamieScic na stronie internetowej infomiacje na temat zawarlej polisy generalnej wraz z wnloskami, kt6re stanowi^
zaiqczniki do niniejszej umowy (z wytqczeniem logo Ubezpieczyciela) i ogolnymi warunkami ubezpieczenia WlaSciwa informacja zostanie
przygotowana przez Biuro Brokerow Ubezpieczeniowych "Maxima Fides" sp. z o o. w uzgodnieniu z Compensa TU S A . VIG.
2. Skladka za zawierane umowy dodatkowe b?dzie opiacana przez czlonka wskazanego we wniosku ubezpieczeniowym w terminie 14 dni od
wystawienia aneksu do Polisy generalnej.

Do niniejszej umowy ubezpieczenia maj^ zastosowanie Ogblne warunki ubezpieczenia malych i srednich przedsi^biorstw - Compensa Firma
zatwierdzone Uchwalq Zarz^du nr 72/2012 z dnia 13.12.2012
OSWIADCZENIA:
Oswiadczam, 12 powyisze informaqe zostaly podane zgodnie ze stanem faktycznym i wedlug mojej najlepszej wiedzy Przyjmuj? do wiadomoici, i i
jeieli podane informacje okaiq si? niezgodne z prawdEi COMPENSA moie zmniejszyt odszkodowanie lub odmbwic jego wyplaty. OSwiadczam, i i
ubezpieczone mienie jest zabezpieczone zgodnie z wymogami okreSlonymi w ogdinych warunkach ubezpieczenia, na podstawie ktorych zawarto
niniejsz^ umow? ubezpieczenia i ktbrych odbibr potwierdzam.
Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z p6zn. zm.) informujemy, ie; 1.
Administratorem Danych Osobowych powierzonych przez Pani^/Pana danych osobowych jest Compensa Towarzystwo Ubezpieczeri S A . Vienna
Insurance Group z siedzib^ w Warszawie, 02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162 2. Pani/Pana Dane osobowe mogq bye wykorzystane w celu
wywis(zania si? przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeri S A . Vienna Insurance Group z umowy ubezpieczenia zawieranej z Paniq/Panem. 3.
Przysluguje Pani/Panu prawo wglqdu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. 4. Pani/Pana dane osobowe mogq byt
udost?pniane podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepis6w prawa, a takie, jezeli Pani/Pan wyrazita na to zgod?, podmiotom prawa
polskiego powi^zanym z Towarzystwem, z ktbrym Compensa Ubezpieczen S A . Vienna Insurance Group wsp6tpracuje w ramach prowadzonej
dzialalnoSci ubezpieczeniowej.
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todz 30.01 2015

SP2IMR
piecz?c I

przedstawiciela Compensy

bezpieczaj^cego

Zgodnie z art. 23 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr lO'f', (foz. 926 z pozn. zm.)
Wyrazam
zgod? na przekazywanie przez Towarzystwo moich danych osobowych, takich jak imiona. nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania. adres do
korespondencji i numer telefonu innym podmiotom prawa polskiego powiqzanym z Towarzystwem, z ktdrymi Towarzystwo wspolpracuje w ramach
prowadzonej dzialalnosci ubezpieczeniowej, w szczegolnosci w celu oferowania przez te podmioty produkt6w i usiug.
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