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 Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 
✓ Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na całym świecie, gdzie jest to prawnie dozwolone. 

 
 

 

Ubezpieczenie Chubb fraudProtector  

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 

Przedsiębiorstwo (Ubezpieczyciel): Chubb European Group SE Spółka Europejska Oddział w Polsce. 

Chubb European Group SE Spółka Europejska Oddział w Polsce, ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, notyfikowany 
Komisji Nadzoru Finansowego. Chubb European Group SE jest zakładem ubezpieczeń zarejestrowanym we Francji 
(numer rejestracyjny 450 327 374 RCS Nanterre), adres siedziby: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, 
Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francja i jest nadzorowany przez francuski organ nadzoru - Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution (ACPR). 

Produkt: Ubezpieczenie ryzyka sprzeniewierzenia.  

Niniejszy dokument ma jedynie dostarczyć podsumowanie informacji podawanych przed zawarciem umowy oraz umownych 

wykluczeń. Dokument nie jest dostosowany do indywidualnych potrzeb. Należy zapoznać się z pełnymi Ogólnymi Warunkami 
Ubezpieczenia Chubb fraud Protector z dnia 01 stycznia 2023 roku oraz wszelkimi innymi informacjami umownymi przed 

zawarciem umowy (np. dotyczącymi ochrony danych osobowych).  
Dokumenty można znaleźć online na stronie https://www2.chubb.com/pl-pl. 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 

Oferowany przez nas produkt jest ubezpieczeniem bezpośredniej straty finansowej spółki poniesionej wskutek nieuczciwości 
jej pracowników, a także wskutek kradzieży, przestępstwa komputerowego, fałszerstwa i podrobienia. 

 Co jest przedmiotem 
ubezpieczenia? 
✓ Bezpośrednie szkody finansowe 

spowodowane: 
✓  nieuczciwością pracownika,  
✓ kradzieżą,  
✓ przestępstwem 

komputerowym, 
✓ fałszerstwem lub  
✓ podrobieniem,  
a poniesione i ujawnione przed 
końcem okresu ubezpieczenia.  

✓ Wynagrodzenie biegłego rewidenta, 
który został zatrudniony w celu 
określenia rodzaju i wielkości szkód 
objętych niniejszym ubezpieczeniem.  
 

✓ Wysokość sum ubezpieczenia dla 
poszczególnych zakresów 
ubezpieczenia uzgadniana jest 
pomiędzy Chubb, a Ubezpieczającym 
i wskazana jest w dokumencie 
potwierdzającym zawarcie umowy 
ubezpieczenia. 

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 
 wypłat ponad sumę ubezpieczenia,  
 wypłat poniżej udziału własnego,  
 braków magazynowych,  
 szkód spowodowanych przez pracownika nieumyślnie,  
 szkód spowodowanych po zakończeniu okresu 

ubezpieczenia,  
 szkód objętych ochroną na podstawie innej umowy 

ubezpieczenia majątkowego, z tytułu którego zostało 
wypłacone odszkodowanie.  
 

 Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej? 
Wyłączone są m.in.: 
!  grzywny i kary, 
!  wszelkie błędy i zaniechania, 
!  szkody ujawnione przed początkiem okresu ubezpieczenia,  
!  szkody spowodowane przez właścicieli,  
!  szkody spowodowane przez pracownika po dowiedzeniu się 

przez ubezpieczającego o takich czynach, 
!  koszty i wydatki poniesione w celu ustalenia faktu zaistnienia 

szkody lub jej wartości, 
!  utrata informacji poufnych, 
!  zniszczenie własnych lub zajmowanych obiektów, 
!  szkody pośrednie oraz wtórne, 
!  dochód lub zysk, 
!  szkody powstałe w wyniku ustaleń kredytowych, fałszowania 

księgowości, handlu papierami wartościowymi, derywatami, 
walutami, 

!  wymuszenia, 
!  grzywny i kary wszelkie dodatkowe postanowienia zawarte 

w umowie ubezpieczenia. 
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 Co należy do obowiązków ubezpieczonego? 
Informacje o obowiązkach w momencie rozpoczęcia umowy 

- Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie wniosku złożonego Ubezpieczycielowi, na formularzu 
Ubezpieczyciela, wypełnionego przez Posiadacza polisy.   

- Ubezpieczony i Posiadacz polisy są zobowiązani poinformować Ubezpieczyciela o wszystkich znanych sobie 
okolicznościach, o które Ubezpieczyciel zapytywał przed zawarciem umowy ubezpieczenia.   

 

Informacje o obowiązkach w okresie obowiązywania umowy 

- Posiadacz polisy i Ubezpieczony mają obowiązek poinformować Ubezpieczyciela, jeśli dojdzie do fuzji jednej lub 
kilka spółek w ramach grupy Ubezpieczonych lub jeśli dowolna osoba lub spółka nabędzie ponad 25% praw 
głosu jednego z podmiotów objętych ubezpieczeniem w ramach polisy.  

W przypadku, gdy wystąpiono z roszczeniem 

- Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Ubezpieczyciela o wystąpieniu szkody.  

- W razie zajścia zdarzenia, które może spowodować roszczenie ze strony poszkodowanego Ubezpieczony 
ma obowiązek: 

- zapobiec zwiększaniu się szkody, sporządzić protokół ustalający okoliczności zdarzenia powodującego 
szkodę oraz starać się o ustalenie świadków oraz o wskazanie sprawcy;  

- zawiadomić Ubezpieczyciela, załączając niezbędne dokumenty i stosować się do jego poleceń;  

- udzielić wyjaśnień i dostarczyć dowodu potrzebne do ustalenia okoliczności zdarzenia  

- umożliwić przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego;  

- zawiadomić Ubezpieczyciela o wszczętym postępowaniu karnym, administracyjnym lub innym wobec 
Ubezpieczonemu lub osobie, za którą ponosi odpowiedzialność albo jeśli poszkodowany wystąpi 
na drogę sądową;  

- przesłać Ubezpieczycielowi orzeczenie sądu w sprawie związanej ze zdarzeniem, z którego wynika jego 
odpowiedzialność.  

 Jak i kiedy należy opłacać składki? 
Składka należna, tryb opłacenia składki oraz data płatności przedstawione są w dokumencie potwierdzajacym zawarcie 
umowy ubezpieczeniowej. 

 Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się pierwszego dnia okresu ubezpieczenia wskazanego w dokumencie 
potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, jeśli nie umówiono się inaczej. 

Ochrona ubezpieczeniowa kończy się m.in. wraz z upływem okresu na jaki umowa ubezpieczenia została zawarta, z 
zastrzeżeniem postanowień umowy ubezpieczenia dotyczących okresów dodatkowych, jak również w dniu rozwiązania 
albo odstąpienia od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego lub jej wypowiedzenia przez Ubezpieczyciela lub 
Ubezpieczającego. 

 

 Jak rozwiązać umowę? 

• Ubezpieczający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Odstąpienie nie zwalnia Spółki z 
obowiązku zapłaty składki za cały okres, w którym Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 

• Umowa ubezpieczenia może zostać wypowiedziana, na piśmie, pod warunkiem zachowania trzydziestodniowego 
okresu wypowiedzenia.  

  

 


