
UBEZPIECZENIE SPRZĘTU SPORTOWEGO  
DLA ABONENTÓW P4 SP. Z O.O.
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Jest to dobrowolne ubezpieczenie z Działu II z Grupy 8 i 9 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, od szkód rzeczowych 
spowodowanych przez ogień, eksplozję, zalanie oraz pozostałych szkód rzeczowych wywołanych przez kradzież, rabunek czy napad uliczny.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

✓ Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
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Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

✓ Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt sportowy, stano-
wiący własność Ubezpieczonego, zakupionego jako 
fabrycznie nowy, nie starszy niż 7 lat w dniu zawarcia 
umowy ubezpieczenia: sprzęt do fitness, narty, deska do 
uprawiania snowboardu, surfingu i ich odmian, desko-
rolka, rolki i ich odmiany, łyżwy, hulajnoga, rower, sprzęt 
do nurkowania, sprzęt do wspinaczki górskiej i wysoko-
górskiej wraz z osprzętem i ekwipunkiem, rakiety do gry 
w tenisa ziemnego i squasha, sprzęt używany do gry 
w golfa;

✓ Zakres ochrony ubezpieczeniowej ustalany jest indywidu-
alnie zgodnie z wybranym wariantem ubezpieczenia;

✓ Suma ubezpieczenia stanowi górną granice odpowie-
dzialności i ustalana jest indywidualnie, zgodnie z wybra-
nym wariantem ubezpieczenia, w granicach limitów, 
które wynoszą maksymalnie:

 •  Wariant standard dla uszkodzenia sprzętu sporto-
wego w wyniku zdarzeń losowych: – 10.000 zł na jedno 
i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe w okresie 
ubezpieczenia;

 • Wariant premium dla: 
  –  uszkodzenia sprzętu sportowego w wyniku zdarzeń 

losowych – 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 
ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia;

  –  utraty sprzętu sportowego w wyniku kradzieży z wła-
maniem bądź rabunku – 10.000 zł na jedno i wszyst-
kie zdarzenia ubezpieczeniowe w okresie 
ubezpieczenia;

  –  utraty sprzętu sportowego w wyniku napadu ulicz-
nego – 5.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia ubez-
pieczeniowe w okresie ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

✗ sprzętu sportowego znajdującego się w pustostanach, w budynkach 
niezamieszkałych na stałe, w domkach letniskowych, w budynkach 
lub obiektach znajdujących się na terenie ogródków działkowych, 
budynkach nienadających się do zamieszkania ze względu na stan 
techniczny oraz sprzętu sportowego znajdującego się na wolnym 
powietrzu, 

✗ butów sportowych, z wyłączeniem łyżew i rolek,
✗ sprzętu sportowego związanego z prowadzoną przez 

Ubezpieczonego działalnością gospodarczą, przy czym wyłączenie 
nie dotyczy sprzętu sportowego będącego własnością 
Ubezpieczonego i używanego wyłącznie przez Ubezpieczonego.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

! szkody, których wartość w dniu powstania szkody nie przekracza 
100 zł, tzw. franszyza integralna; 

! szkody spowodowane przez umyślne działania Ubezpieczonego lub 
Ubezpieczającego lub ich działania pod wpływem alkoholu, środ-
ków odurzających, środków psychotropowych;

! szkody, które wynikają z naturalnego zużycia eksploatacyjnego 
przedmiotu ubezpieczenia;

! szkody, które polegają na zaplamieniu, odbarwieniu lub 
zarysowaniu.

Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą 
przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, zarejestrowana w Rejestrze 
Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 28261 (Allianz) 

Produkt: Ochrona sprzętu sportowego 
dla Abonentów P4 Sp. z o.o.

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy dotyczące niniejszego produktu udostępnione są Klientowi 
w treści wniosku ubezpieczeniowego, treści oferty ubezpieczenia oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Ochrona sprzętu sportowego dla 
Abonentów P4 Sp. z o.o. zatwierdzonych uchwałą Zarządu Allianz z dnia 4 grudnia 2017 roku nr 115/117 i znajdujących zastosowanie do umów 
zawartych od dnia 12 grudnia 2017 roku. 



Jak i kiedy należy opłacać składki?

– Składka ubezpieczeniowa jest ustalana i pobierana w złotych polskich, płatna jest w ratach miesięcznych za cały okres ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

– O ile umowa ubezpieczenia nie stanowi inaczej, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego okre-
ślonego w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych ze Spółką P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie następującego po okresie rozli-
czeniowym, w którym zawarto umowę ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na 12 kolejnych okresów rozliczeniowych 
określonych w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych ze Spółką P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

– Ochrona ubezpieczeniowa kończy się po okresie na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia. Możliwe jest wcześniejsze wygaśnięcie 
ochrony ubezpieczeniowej w następujących przypadkach:

 • Ubezpieczający zrezygnuje lub odstąpi od umowy ubezpieczenia,
 • gdy limit lub suma ubezpieczenia zostały wyczerpane na skutek wypłaty odszkodowań z tytułu wszystkich zdarzeń ubezpieczeniowych,
 • z dniem przeniesienie własności przedmiotu ubezpieczenia, 
 • gdy przedmiot ubezpieczenia zostanie zajęty w toku postępowania egzekucyjnego, 
 •  gdy Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zostanie rozwiązana lub nastąpi przeniesienie praw i obowiązków z niej 

wynikających, 
 •  jeżeli w 7 dniowym terminie liczonym od daty otrzymania wezwania do opłacenia raty składki, składka nie zostanie opłacona.

Jak rozwiązać umowę?

– Ubezpieczający ma prawo wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w każdym czasie. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia 
Ubezpieczający składa do Allianz poprzez platformę dedykowaną dla Ubezpieczonego.

– Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia za pośrednictwem platformy dedykowanej dla Ubezpieczającego w termi-
nie 30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. Jeżeli najpóź-
niej w chwili zawarcia umowy Allianz nie poinformował 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 na odstąpienie wynosi 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy ubezpieczenia lub od dnia doręczenia 
Ubezpieczającemu informacji o zawarciu umowy ubezpieczenia.

– W przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zdarzenia ubezpieczeniowego, każda ze 
stron umowy 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 za pośrednictwem dedykowanej dla Ubezpieczającego platformy.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

Przed zawarciem umowy:
– podanie do wiadomości Allianz wszystkich znanych okoliczności, o które Allianz zapytywał przed zawarciem umowy ubezpieczenia, a które 

zostały wskazane w polisie.

W czasie trwania umowy:
– przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych,
– utrzymywanie przedmiotu ubezpieczenia w należytym stanie technicznym, zapewnienie bieżącej konserwacji, używanie zgodnie z zaleceni-

ami producenta oraz stosowanie środków zapobiegających zamarzaniu m.in. poprzez zapewnienie ogrzewania miejsca ubezpieczenia lub 
zakręcenie zaworów i spuszczenie wody z instalacji grzewczej.

W związku z wystąpieniem szkody:
– użycie dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia wystąpienia szkody lub zmniejszenia jej 

rozmiarów,
– wezwanie jednostek ratowniczych, w razie konieczności podjęcia przez nich interwencji,
– powiadomienie policji bez zbędnej zwłoki o każdej szkodzie, która mogła powstać w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku, napadu 

ulicznego, 
– powiadomienie o szkodzie Allianz w terminie 7 dni roboczych od powstania szkody lub uzyskania informacji, podając co najmniej okoliczności 

i rozmiar szkody, o ile są znane,
– niedokonywanie w uszkodzonym przedmiocie ubezpieczenia żadnych zmian i niedokonywanie jego naprawy bez uprzedniego przeprow-

adzenia oględzin przez Allianz lub jego przedstawiciela, chyba że Allianz lub jego przedstawiciel nie przeprowadził takich oględzin w termi-
nie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie, lub jeżeli zmiany i naprawa są uzasadnione koniecznością zmniejszenia rozmiaru 
szkody, lub jeżeli wymaga tego interes publiczny,

– dostarczenie do Allianz wszelkich informacji i dokumentacji pozwalającej na ustalenie okoliczności powstania i rozmiarów szkody oraz 
uzasadniającej roszczenie, 

– przedstawienie dowodu zakupu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Ubezpieczony jest właścicielem przedmiotu ubezpieczenia – 
w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia,

– złożenie szczegółowego wykazu utraconego, zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu sportowego, 
– zabezpieczenie możności dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę,
– umożliwienie przedstawicielom Allianz lub osobom działającym na jego zlecenie dokonanie czynności mających na celu ustalenie przyczyn 

i rozmiarów szkody.


