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OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOMPLEKSOWEGO
PRZEDSI¢BIORSTW OD WSZYSTKICH RYZYK

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo
Hestia SA, zwane dalej „Ubezpieczycielem”, zawiera umowy
ubezpieczenia mienia z przedsi´biorcami, osobami prawnymi
nieb´dàcymi przedsi´biorcami i innymi jednostkami
organizacyjnymi, zwanymi dalej „Ubezpieczajàcymi”.
2. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia majà
zastosowanie do umów ubezpieczenia mienia od wszystkich
ryzyk z ∏àcznà sumà ubezpieczenia przekraczajàcà 10 000 000
PLN, przy czym dodatkowe limity odpowiedzialnoÊci ustalone
w umowie nie powodujà zwi´kszenia ∏àcznej sumy
ubezpieczenia.
3. Ubezpieczajàcym mo˝e byç ka˝dy podmiot prowadzàcy
ewidencj´ mienia w formie przewidzianej w ustawie 
o rachunkowoÊci.

§ 2
1. Umowy ubezpieczenia mogà byç zawierane na
uzgodnionych przez strony warunkach odbiegajàcych od
postanowieƒ niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
2. Opcjonalne klauzule dodatkowe wymienione w za∏àczniku
mogà byç w∏àczone do umowy ubezpieczenia na pisemny
wniosek Ubezpieczajàcego. W∏àczenie klauzul do umowy
ubezpieczenia jest pisemnie potwierdzane w dokumencie
ubezpieczenia.
3. Inne postanowienia umowne uzgodnione i podpisane przez
strony powinny byç sporzàdzone na piÊmie i w pe∏nym
brzmieniu do∏àczone do umowy, pod rygorem ich niewa˝noÊci.

UMOWA UBEZPIECZENIA NA CUDZY RACHUNEK

§ 3
1. Umow´ ubezpieczenia mo˝na zawrzeç na cudzy rachunek
(Ubezpieczonego); w takim przypadku postanowienia umowy
stosuje si´ odpowiednio do osoby, na której rachunek zawarto
umow´.
2. Ubezpieczony mo˝e ˝àdaç, by Ubezpieczyciel udzieli∏ mu
informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczà praw 
i obowiàzków Ubezpieczonego.

DEFINICJE

§ 4
W rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
za:
1) budowle – uwa˝a si´ trwale zwiàzane z gruntem obiekty
budowlane inne ni˝ budynki, wraz z instalacjami i urzàdzeniami,
stanowiàce ca∏oÊç technicznà i u˝ytkowà,
2) budynki – uwa˝a si´ obiekty budowlane, które sà trwale
zwiàzane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocà
przegród budowlanych, posiadajàce fundamenty i dach, wraz 
z wbudowanymi instalacjami, urzàdzeniami technicznymi oraz
zainstalowanymi na sta∏e elementami wykoƒczeniowymi,
stanowiàce ca∏oÊç technicznà i u˝ytkowà,

3) franszyz´ redukcyjnà – uwa˝a si´ ustalonà w umowie
ubezpieczenia kwot´ pomniejszajàcà ∏àczne odszkodowanie za
wszystkie szkody wynik∏e z jednego zdarzenia,
4) jednostk´ obliczeniowà (j.o.) – uwa˝a si´ kwot´
odpowiadajàcà 120-krotnoÊci przeci´tnego miesi´cznego
wynagrodzenia za ostatni kwarta∏ wed∏ug danych
publikowanych przez Prezesa G∏ównego Urz´du
Statystycznego w Monitorze Polskim,
5) kradzie˝ z w∏amaniem – uwa˝a si´ dokonanie albo
usi∏owanie zaboru mienia z lokalu:
a) po uprzednim usuni´ciu si∏à przez sprawc´ zabezpieczeƒ lub
otworzeniu wejÊcia do lokalu przy u˝yciu narz´dzi albo
podrobionego lub dopasowanego klucza bàdê klucza
oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszed∏ wskutek
w∏amania do innego lokalu lub w wyniku rabunku,
b) przez sprawc´, który ukry∏ si´ w lokalu przed jego
zamkni´ciem, jeÊli pozostawi∏ Êlady mogàce s∏u˝yç jako dowód
jego potajemnego ukrycia,
6) lokal – uwa˝a si´ przestrzeƒ wydzielonà Êcianami
(przegrodami), stanowiàcà funkcjonalnà lub gospodarczà
ca∏oÊç, s∏u˝àcà zaspokojeniu potrzeb Ubezpieczajàcego,
u˝ytkowanà na mocy posiadanego przez niego tytu∏u
prawnego, sk∏adajàcà si´ z jednego lub wi´kszej liczby
pomieszczeƒ,
7) mienie pracownicze – uwa˝a si´ mienie prywatnego
u˝ytku pracowników Ubezpieczajàcego zatrudnionych 
w ramach umowy o prac´, z wy∏àczeniem wartoÊci pieni´˝nych
i przedmiotów wartoÊciowych; Ubezpieczyciel nie odpowiada
za szkody w mieniu pracowniczym w sytuacjach okreÊlonych
przepisami o Êwiadczeniach z tytu∏u wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych,
8) monitoring czynny – uwa˝a si´ system ochrony
przeciwkradzie˝owej spe∏niajàcy ∏àcznie ni˝ej wymienione
warunki:
a) dzia∏a w oparciu o elektroniczny uk∏ad czujek i wywo∏uje
alarm w agencji ochrony lub jednostce policji w przypadku
naruszenia zabezpieczeƒ chronionego lokalu,
b) odbiór sygna∏u alarmowego, o którym mowa w pkt a),
zobowiàzuje agencj´ lub policj´ do bezzw∏ocznego wys∏ania
patrolu interwencyjnego do chronionego miejsca,
9) nak∏ady inwestycyjne – uwa˝a si´ poniesione i/lub
przewidziane do poniesienia wydatki na remonty kapitalne 
i adaptacyjne w Êrodkach trwa∏ych nieb´dàcych w∏asnoÊcià
Ubezpieczajàcego,
10) rabunek – uwa˝a si´ zabór mienia przy u˝yciu lub groêbie
natychmiastowego u˝ycia przemocy fizycznej na osobie albo
doprowadzeniu jej do stanu nieprzytomnoÊci lub bezbronnoÊci,
11) Ubezpieczajàcego uwa˝a si´ reprezentantów
Ubezpieczajàcego rozumianych jako:
a) w przypadku przedsi´biorstw paƒstwowych – dyrektora,
zast´pców, pe∏nomocników oraz zarzàdc´,
b) w przypadku spó∏ek z ograniczà odpowiedzialnoÊcià i spó∏ek
akcyjnych – cz∏onków zarzàdu, prokurentów i ich
pe∏nomocników,
c) w przypadku spó∏ek komandytowo-akcyjnych 
– komplementariusza b´dàcego osobà fizycznà, akcjonariusza,
prokurentów i ich pe∏nomocników,
d) w przypadku spó∏ek jawnych i komandytowych 



– komplementariuszy b´dàcych osobami fizycznymi,
prokurentów i ich pe∏nomocników,
e) w przypadku spó∏ek partnerskich – partnerów, prokurentów
i ich pe∏nomocników,
f) w przypadku spó∏ek cywilnych – wspólników oraz ich
pe∏nomocników,
g) w przypadku osób fizycznych – osob´ fizycznà zawierajàcà
umow´ ubezpieczenia i jej pe∏nomocników,
h) w przypadku spó∏dzielni, fundacji i stowarzyszeƒ – cz∏onków
zarzàdu,
12) sta∏y dozór – uwa˝a si´ ca∏odobowy dozór pe∏niony 
w miejscu ubezpieczenia przez pracowników Ubezpieczajàcego
lub licencjonowanà agencj´ ochrony mienia na zlecenie
Ubezpieczajàcego; osoby sprawujàce dozór muszà posiadaç
pisemnie okreÊlony zakres obowiàzków, obejmujàcy co
najmniej:
a) okreÊlenie miejsca wykonywania dozoru i/lub mienia, które
podlega ochronie, z zastrze˝eniem, ˝e po godzinach pracy
Ubezpieczajàcego osoby pe∏niàce sta∏y dozór obowiàzane sà
przynajmniej co godzin´ dokonywaç obchodu obszaru
podlegajàcego ochronie, sprawdziç stan zabezpieczeƒ 
i sporzàdziç raport w ksià˝ce dy˝urów lub w innej trwa∏ej
formie,
b) procedury dotyczàce zasad post´powania w przypadku
naruszenia zabezpieczeƒ lub próby w∏amania,
13) Êrodki obrotowe – uwa˝a si´ surowce lub materia∏y,
wytworzone lub przetworzone produkty gotowe albo
znajdujàce si´ w toku produkcji, pó∏produkty oraz towary
nabyte do produkcji lub prowadzenia dzia∏alnoÊci, a tak˝e 
w celu sprzeda˝y,
14) terroryzm – uwa˝a si´ nielegalne akcje organizowane 
z pobudek ideologicznych lub politycznych, indywidualne lub
grupowe, skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu
wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludnoÊci lub
dezorganizacji ˝ycia publicznego przy u˝yciu przemocy albo
skierowane przeciw spo∏eczeƒstwu z zamiarem jego
zastraszenia dla osiàgni´cia celów politycznych lub
spo∏ecznych,
15) wartoÊç ewidencyjnà brutto – uwa˝a si´ wartoÊç
mienia wynikajàcà z ewidencji ksi´gowej, odpowiadajàcà jego
wartoÊci poczàtkowej, stanowiàcej cen´ nabycia lub koszt
wytworzenia Êrodka trwa∏ego, powi´kszonà o koszty jego
ulepszenia i skorygowanà w wyniku aktualizacji wyceny,
16) wartoÊç ewidencyjnà netto – uwa˝a si´ wartoÊç
aktualnà mienia, wynikajàcà z ewidencji ksi´gowej po
potràceniu odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,
17) wartoÊç odtworzeniowà (nowà) – uwa˝a si´ wartoÊç
odpowiadajàcà kosztom odtworzenia mienia do stanu nowego,
lecz nie ulepszonego, to jest:
a) w przypadku budynku lub budowli – wartoÊç odpowiadajàcà
kosztom odbudowy w tym samym miejscu, z uwzgl´dnieniem
dotychczasowych technologii, konstrukcji i standardu
wykoƒczenia, przy zastosowaniu dotychczasowych wymiarów 
i materia∏ów,
b) w przypadku maszyn, urzàdzeƒ i wyposa˝enia – wartoÊç
odpowiadajàcà kosztom zakupu lub wytworzenia nowego
przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych
parametrach, z uwzgl´dnieniem kosztów transportu i monta˝u;
je˝eli nie jest mo˝liwy zakup lub wytworzenie mienia o tych
samych parametrach, dopuszcza si´, aby wartoÊç odpowiada∏a
kosztom zakupu mienia o najbardziej zbli˝onych parametrach,
18) wartoÊç rzeczywistà – uwa˝a si´ wartoÊç
odtworzeniowà (nowà) pomniejszonà o wyra˝ony w procentach
stopieƒ technicznego zu˝ycia,

19) wartoÊci pieni´˝ne i przedmioty wartoÊciowe –
uwa˝a si´:
a) krajowe i zagraniczne znaki pieni´˝ne, 
b) czeki, z wyjàtkiem czeków zakreÊlonych, skasowanych lub
opatrzonych indosem pe∏nomocniczym, zawierajàcym
wzmiank´ „wartoÊç do inkasa”, „nale˝noÊç do inkasa” lub innà
o podobnym charakterze,
c) weksle, z wyjàtkiem weksli opatrzonych indosem
pe∏nomocniczym, zawierajàcym wzmiank´ „wartoÊç do inkasa”
lub innà o podobnym charakterze,
d) bi˝uteri´, kamienie szlachetne, metale szlachetne, per∏y,
bursztyny, dzie∏a sztuki oraz inne przedmioty o charakterze
artystycznym, zabytkowym lub unikatowym,
e) inne dokumenty zast´pujàce w obrocie gotówk´, 
z wy∏àczeniem kart p∏atniczych, kredytowych, charge 
i debetowych,
20) wyposa˝enie – uwa˝a si´ rzeczowe ruchome sk∏adniki
majàtku wykorzystywane w prowadzonej dzia∏alnoÊci,
niestanowiàce elementów budynku i budowli, nie b´dàce
maszynami, urzàdzeniami, Êrodkami obrotowymi ani nak∏adami
inwestycyjnymi.
21) zu˝ycie techniczne – uwa˝a si´ trwa∏e zmiany fizyko-
-chemiczne, w wyniku których okres zdatnoÊci do pe∏nienia
przez mienie okreÊlonych funkcji u˝ytkowych stopniowo si´
wyczerpuje (zmniejsza).

PRZEDMIOT I MIEJSCE UBEZPIECZENIA

§ 5
1. Przedmiotem ubezpieczenia mo˝e byç okreÊlone w umowie
ubezpieczenia:
1) mienie wykorzystywane w zwiàzku z prowadzonà
dzia∏alnoÊcià, ewidencjonowane, stanowiàce w∏asnoÊç
Ubezpieczajàcego lub mienie b´dàce w jego posiadaniu na
podstawie tytu∏u prawnego, w tym mienie przew∏aszczone na
zabezpieczenie, takie jak:
a) budynki i budowle,
b) maszyny, urzàdzenia i wyposa˝enie, 
c) wartoÊci pieni´˝ne,
d) nak∏ady inwestycyjne,
e) Êrodki obrotowe,
2) mienie osób pozostajàcych poza stosunkiem
ubezpieczeniowym przekazane Ubezpieczajàcemu na
podstawie tytu∏u prawnego,
3) mienie pracownicze, w tym pojazdy pracowników, o ile
zosta∏y zg∏oszone do ubezpieczenia z podaniem odr´bnych sum
ubezpieczenia z zastrze˝eniem, ˝e pojazdy obj´te sà ochronà
wy∏àcznie podczas postoju w miejscu ubezpieczenia.
2. Mienie jest obj´te ochronà ubezpieczeniowà na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w miejscu wymienionym w umowie
ubezpieczenia.
3. Ochronà ubezpieczeniowà obj´te jest mienie w miejscu, do
którego zosta∏o przeniesione z miejsca ubezpieczenia 
w zwiàzku z bezpoÊrednim nara˝eniem na powstanie szkody
obj´tej ochronà zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami
Ubezpieczenia. Mienie obj´te jest tak˝e ochronà w trakcie
przenoszenia lub przewo˝enia w powy˝sze miejsce.
4. Je˝eli Ubezpieczajàcy zbywa przedmiot ubezpieczenia,
postanawia si´, ˝e:
1) prawa z umowy ubezpieczenia mogà byç przeniesione na
nabywc´ przedmiotu ubezpieczenia; przeniesienie tych praw
wymaga zgody Ubezpieczyciela,
2) w razie przeniesienia praw, o których mowa w pkt 1), na
nabywc´ przedmiotu przechodzà tak˝e obowiàzki, które cià˝y∏y
na zbywcy, chyba ˝e strony za zgodà Ubezpieczyciela umówi∏y
si´ inaczej; pomimo tego przejÊcia obowiàzków zbywca
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odpowiada solidarnie z nabywcà za zap∏at´ sk∏adki
przypadajàcej za czas do chwili przejÊcia przedmiotu
ubezpieczenia na nabywc´,
3) je˝eli prawa, o których mowa w pkt 1), nie zosta∏y
przeniesione na nabywc´ przedmiotu ubezpieczenia, stosunek
ubezpieczenia wygasa z chwilà przejÊcia przedmiotu
ubezpieczenia na nabywc´,
4) postanowienia pkt 1)–3) nie majà zastosowania przy
przenoszeniu wierzytelnoÊci, jakie powsta∏y lub mogà powstaç
wskutek zajÊcia przewidzianego w umowie wypadku.
5. Przedmiotem ubezpieczenia nie mogà byç:
1) grunty (∏àcznie z systemem melioracji lub kana∏ów
przepustowych), zbiorniki wodne, chyba ˝e sà to sztuczne
zbiorniki na terenie ubezpieczonej lokalizacji, wody
powierzchniowe, wody podziemne, kana∏y, rowy, mola, mienie
podziemne znajdujàce si´ w zak∏adach górniczych, 
w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
2) akta, dokumenty, dane na noÊnikach wszelkiego rodzaju,
prototypy, wzory i eksponaty muzealne, chyba ˝e umówiono si´
inaczej.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 6
1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegajàce na
utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia,
b´dàce nast´pstwem zdarzenia o charakterze losowym 
i niepewnym, które wystàpi∏o nagle, nieprzewidzianie 
i niezale˝nie od woli Ubezpieczajàcego i zaistnia∏o w miejscu 
i okresie ubezpieczenia, z zastrze˝eniem postanowieƒ § 7.
2. Ubezpieczone mienie obj´te jest tak˝e ochronà od szkód
powsta∏ych wskutek akcji gaÊniczej, ratowniczej, wyburzenia
lub odgruzowania, prowadzonych w zwiàzku z wystàpieniem
zdarzeƒ, za które Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoÊç.
3. W przypadku wystàpienia zdarzenia losowego obj´tego
ochronà Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczajàcemu koszty
poniesione w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz
zapobie˝enia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, 
w granicach jego sumy ubezpieczenia, je˝eli Êrodki te by∏y
celowe, chocia˝by okaza∏y si´ bezskuteczne. Powy˝sze koszty
sà zwracane, nawet je˝eli nie wystàpi∏a szkoda 
w ubezpieczonym mieniu.
4. Je˝eli koszty wymienione w ust. 3 zosta∏y poniesione na
pisemne polecenie Ubezpieczyciela, wówczas koszty te
zostanà zwrócone w ca∏oÊci, nawet je˝eli odszkodowanie za
szkod´ w mieniu powi´kszone o te koszty przekracza ∏àcznà
sum´ ubezpieczenia lub limit odpowiedzialnoÊci uzgodniony dla
danej umowy ubezpieczenia.
5. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek
postanowienia ust´pów 3 i 4 stosuje si´ równie˝ do
Ubezpieczonego.
6. Na podstawie indywidualnej oceny ryzyka Ubezpieczyciel
mo˝e wprowadziç do umowy ubezpieczenia odr´bny limit
odpowiedzialnoÊci oraz franszyz´ redukcyjnà dla przedmiotu
ubezpieczenia lub szkód powsta∏ych wskutek okreÊlonych
zdarzeƒ ubezpieczeniowych.

§ 7
1. OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela nie obejmuje szkód
bezpoÊrednio lub poÊrednio powsta∏ych wskutek:
1) konfiskaty, zaw∏aszczenia mienia, nacjonalizacji, rekwizycji,
zniszczenia, które nastàpi∏y na mocy wydanego przez w∏adze
aktu prawnego dotyczàcego ubezpieczonego mienia,
2) stanu wojennego, stanu wyjàtkowego, przewrotu, buntu,
powstania, rewolucji, wojny domowej, inwazji, najazdu,
wrogich dzia∏aƒ innego paƒstwa, dzia∏aƒ wojennych,

3) zamieszek spo∏ecznych, rozruchów, strajków, lokautów 
i niepokojów spo∏ecznych,
4) aktów terroryzmu,
5) promieniowania jonizacyjnego lub ska˝enia
radioaktywnego, bez wzgl´du na to, czy êród∏em ich
pochodzenia jest paliwo jàdrowe, czy jakiekolwiek odpady
promieniotwórcze powsta∏e w wyniku reakcji rozpadu albo
syntezy jàdrowej,
6) ska˝enia lub zanieczyszczenia, chyba ˝e powsta∏y one 
w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia
niewy∏àczonego z zakresu ubezpieczenia.
2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje równie˝
szkód powsta∏ych wskutek:
1) wybuchu wywo∏anego przez Ubezpieczajàcego w celach
produkcyjnych, eksploatacyjnych lub innych,
2) zapadania lub osuwania si´ ziemi, gdy sà to szkody
powsta∏e w wyniku dzia∏alnoÊci zak∏adu górniczego 
w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
3) dzia∏ania wody lub innych p∏ynów w Êrodkach obrotowych
oraz pozosta∏ym mieniu ruchomym wy∏àczonym z u˝ytkowania,
w przypadku przechowywania ni˝ej ni˝ 10 cm nad pod∏ogà
znajdujàcà si´ poni˝ej poziomu gruntu, chyba ˝e zalanie mienia
nastàpi∏o bezpoÊrednio z góry; strony umowy mogà uzgodniç
innà indywidualnà wysokoÊç przechowywania mienia nad
pod∏ogà,
4) zalania, jeÊli do powstania szkody przyczyni∏ si´ z∏y stan
dachu bàdê niezabezpieczone lub nieprawid∏owo
zabezpieczone otwory dachowe albo inne elementy budynku;
nie dotyczy to szkód w mieniu znajdujàcym si´ 
w pomieszczeniach najmowanych, je˝eli do obowiàzków
Ubezpieczajàcego nie nale˝y dbanie o stan techniczny budynku
lub lokalu oraz jeÊli do dnia powstania szkody Ubezpieczajàcy
nie wiedzia∏ o istniejàcych zaniedbaniach w tym zakresie lub 
o nich wiedzia∏ i posiada pisemne dowody wyst´powania do
w∏aÊciciela z ˝àdaniem ich usuni´cia,
5) d∏ugotrwa∏ego, naturalnego osiadania lub przemieszczania
si´ gruntu, erozji morskiej albo rzecznej,
6) dzia∏ania wody na budowle i urzàdzenia wodne, z wyjàtkiem
szkód spowodowanych wyst´pujàcà w obr´bie koryta rzeki lub
innego naturalnego bàdê sztucznego zbiornika wodnego falà
powodziowà o takiej wielkoÊci i sile dzia∏ania, jaka nie zosta∏a
przewidziana przy projektowaniu budowli lub urzàdzenia
wodnego jako zbyt rzadko wyst´pujàca,
7) stopniowego pogarszania si´ stanu ubezpieczonego mienia,
w tym w zwiàzku z normalnym zu˝yciem, korozjà,
systematycznym: zawilgacaniem, przesiàkaniem, dzia∏aniem
wód gruntowych i przemarzaniem Êcian; naturà przedmiotu
ubezpieczenia, stopniowo post´pujàcym: pogarszaniem
w∏aÊciwoÊci, odkszta∏caniem lub deformacjà; powolnym
dzia∏aniem czynników termicznych lub biologicznych 
(m.in. pleÊni, porostów, grzybów, mokrego lub suchego
rozk∏adu, insektów, bakterii), chyba ˝e w nast´pstwie
wystàpi∏o inne zdarzenie niewy∏àczone z zakresu ubezpieczenia
– wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoÊç wy∏àcznie
za skutki takiego zdarzenia,
8) zak∏óceƒ lub przerwy w dostawie czynnika ch∏odzàcego,
smaru, oleju, paliwa oraz innych materia∏ów eksploatacyjnych,
chyba ˝e w nast´pstwie wystàpi∏o inne zdarzenie niewy∏àczone
z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi
odpowiedzialnoÊç wy∏àcznie za skutki takiego zdarzenia,
9) niew∏aÊciwego wykonawstwa lub projektu, wad ukrytych
oraz innych wad materia∏owych, chyba ˝e w nast´pstwie
wystàpi∏o inne zdarzenie niewy∏àczone z zakresu
ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi
odpowiedzialnoÊç wy∏àcznie za skutki takiego zdarzenia,
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10) zaboru mienia, zagini´cia, braków stwierdzonych w trakcie
sprawdzania lub spisywania stanu iloÊciowego majàtku bàdê
kradzie˝y, z wyjàtkiem kradzie˝y z w∏amaniem lub rabunku 
w rozumieniu § 4 pkt 5 i 10, z zastrze˝eniem postanowieƒ
klauzuli 512 i klauzuli 514,
11) kradzie˝y z w∏amaniem w obiektach zabezpieczonych
niezgodnie z postanowieniami okreÊlonymi w § 19 ust. 2 i 3 lub
z indywidualnymi wymaganiami okreÊlonymi zgodnie 
z § 19 ust. 4,
12) modyfikacji genetycznych, dzia∏ania wirusów oraz bakterii,
13) dzia∏ania wiatru, Êniegu i gradu na namioty, szklarnie 
i inspekty,
14) winy umyÊlnej lub ra˝àcego niedbalstwa
Ubezpieczajàcego, chyba ˝e zap∏ata odszkodowania
odpowiada w danych okolicznoÊciach wzgl´dom s∏usznoÊci; 
w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy
rachunek niniejsze wy∏àczenie stosuje si´ odpowiednio do
Ubezpieczonego,
15) przepi´ç, z wyjàtkiem przepi´ç powsta∏ych wskutek
dzia∏ania elektrycznoÊci atmosferycznej, chyba ˝e w ich
nast´pstwie wystàpi∏o inne zdarzenie niewy∏àczone z zakresu
ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi
odpowiedzialnoÊç wy∏àcznie za skutki takiego zdarzenia.
3. Ponadto ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj´te szkody
polegajàce na:
1) niedzia∏aniu, nieprawid∏owym dzia∏aniu lub nieprawid∏owym
zastosowaniu oprogramowania lub noÊników informacji, 
a tak˝e niedost´pnoÊci, utratcie lub zniekszta∏ceniu informacji
przechowywanej bàdê przetwarzanej przez sprz´t,
oprogramowanie lub noÊnik informacji, chyba ˝e w nast´pstwie
wystàpi∏o inne zdarzenie niewy∏àczone z zakresu
ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi
odpowiedzialnoÊç wy∏àcznie za skutki takiego zdarzenia,
2) parowaniu, dzia∏aniu Êwiat∏a, systematycznych i powolnych
zmianach wilgotnoÊci, temperatury lub struktury oraz zmian
estetycznych, takich jak zarysowanie, pomalowanie lub
umieszczenie napisów,
3) deformowaniu, osiadaniu lub p´kaniu budynku, budowli
bàdê ich cz´Êci, chyba ˝e szkoda powsta∏a wskutek innego
zdarzenia niewy∏àczonego z zakresu ubezpieczenia; wówczas
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoÊç wy∏àcznie za skutki
takiego zdarzenia,
4) awariach i uszkodzeniach maszyn, urzàdzeƒ lub aparatów
powsta∏ych wskutek przyczyn zwiàzanych z ich eksploatacjà,
konstrukcjà i obs∏ugà, chyba ˝e w ich nast´pstwie wystàpi∏o
inne zdarzenie niewy∏àczone z zakresu ubezpieczenia;
wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoÊç wy∏àcznie
za skutki takiego zdarzenia; za awari´ i uszkodzenie uwa˝a si´
stan techniczny maszyny, urzàdzenia lub aparatu, który
ogranicza lub uniemo˝liwia jego dalszà eksploatacj´, oraz
zmniejszenie sprawnoÊci lub niesprawnoÊç maszyny,
urzàdzenia lub aparatu ograniczajàce jego zdatnoÊç do
dzia∏ania.
4. Ochrona nie obejmuje szkód powsta∏ych w:
1) budowlach i budynkach przeznaczonych do rozbiórki oraz
znajdujàcym si´ w nich mieniu, a tak˝e maszynach,
urzàdzeniach i wyposa˝eniu przeznaczonych do likwidacji
przed powstaniem szkody,
2) drzewach, krzewach, uprawach i zwierz´tach,
3) mieniu o przekroczonym terminie wa˝noÊci lub wycofanym 
z obrotu przed powstaniem szkody oraz mieniu, którego zakup
potwierdzony jest dowodem uznanym przez w∏aÊciwe organy
za fa∏szywy,
4) budynkach i budowlach podczas robót budowlanych lub
remontowych, na które zgodnie z ustawà Prawo budowlane
wymagane jest zezwolenie, chyba ˝e umówiono si´ inaczej,

5) Êrodkach obrotowych lub mieniu osób pozostajàcych poza
stosunkiem ubezpieczenia przekazanych w celu wykonania
us∏ugi podczas obróbki, wytwarzania, testowania, naprawy,
czyszczenia, przywracania do pierwotnego stanu lub
renowacji, jeÊli szkoda powsta∏a bezpoÊrednio wskutek
przeprowadzania tych dzia∏aƒ,
6) Êrodkach obrotowych, spowodowanych zmianà temperatury
ich przechowywania wskutek awarii urzàdzeƒ ch∏odniczych.
5. Ubezpieczyciel nie pokrywa strat poÊrednich, zwiàzanych
mi´dzy innymi z opóênieniami, utratà rynku, utratà zysku,
zwi´kszonymi kosztami prowadzenia dzia∏alnoÊci.

SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA

§ 8
1. Umow´ ubezpieczenia zawiera si´ na podstawie wniosku
ubezpieczeniowego, sporzàdzonego w formie pisemnej.
2. Wniosek powinien zawieraç co najmniej:
1) dane Ubezpieczajàcego i Ubezpieczonego, w tym ich
nazw´, adres i NIP,
2) miejsce ubezpieczenia,
3) rodzaj prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej,
4) przedmiot i zakres ubezpieczenia,
5) sum´ ubezpieczenia i sposób jej ustalenia,
6) okres ubezpieczenia,
7) liczb´ i wielkoÊç szkód w okresie ostatnich 3 lat, z rozbiciem
na poszczególne lata.
3. Ubezpieczyciel mo˝e uzale˝niç zawarcie umowy
ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych informacji
zwiàzanych z umowà.
4. Je˝eli wniosek nie zawiera wszystkich danych okreÊlonych
w ust. 2 i 3 albo zosta∏ sporzàdzony wadliwie lub niezgodnie 
z niniejszymi warunkami, Ubezpieczajàcy powinien na
wezwanie Ubezpieczyciela odpowiednio go uzupe∏niç lub
sporzàdziç nowy wniosek w terminie 14 dni od daty otrzymania
pisma Ubezpieczyciela.
5. Je˝eli w odpowiedzi na z∏o˝ony wniosek ubezpieczeniowy
Ubezpieczyciel dor´cza Ubezpieczajàcemu dokument
ubezpieczenia zawierajàcy postanowienia, które odbiegajà na
niekorzyÊç Ubezpieczajàcego od treÊci z∏o˝onego przez niego
wniosku, Ubezpieczyciel zobowiàzany jest zwróciç
Ubezpieczajàcemu na to uwag´ na piÊmie przy dor´czeniu tego
dokumenty, wyznaczajàc mu co najmniej 7-dniowy termin do
zg∏oszenia sprzeciwu. W razie niewykonania tego obowiàzku
zmiany dokonane na niekorzyÊç Ubezpieczajàcego nie sà
skuteczne, a umowa jest zawarta zgodnie z warunkami
okreÊlonymi we wniosku. W przypadku braku sprzeciwu umowa
dochodzi do skutku zgodnie z treÊcià dokumentu ubezpieczenia
nast´pnego dnia po up∏ywie terminu wyznaczonego do z∏o˝enia
sprzeciwu.

SUMA UBEZPIECZENIA I SK¸ADKA

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

§ 9
1. Suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia lub
uzgodniony w umowie limit odpowiedzialnoÊci stanowi górnà
granic´ odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela, z zastrze˝eniem
ust. 2 i 3 oraz §§ 10–12. Sum´ ubezpieczenia ustala
Ubezpieczajàcy wed∏ug wartoÊci ubezpieczonego mienia
zgodnie z zasadami okreÊlonymi w §§ 10–12. 
2. W ubezpieczeniu mienia od kradzie˝y z w∏amaniem 
i rabunku górnà granicà odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela
jest okreÊlona w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia
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lub limit odpowiedzialnoÊci. W ubezpieczeniu wartoÊci
pieni´˝nych i przedmiotów wartoÊciowych od kradzie˝y 
z w∏amaniem i rabunku granicà odpowiedzialnoÊci
Ubezpieczyciela jest okreÊlony w umowie lub uzgodniony przez
strony umowy limit, z zastrze˝eniem, ˝e w odniesieniu do
wartoÊci pieni´˝nych nie przekracza on limitów dla
przechowywania wartoÊci pieni´˝nych okreÊlonych w § 19 ust.
3. W przypadku, gdy suma ubezpieczenia wartoÊci pieni´˝nych
jest wy˝sza, granic´ odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela
stanowi podany w § 19 ust. 3 limit wyra˝ony w jednostkach
obliczeniowych.
3. Sum´ ubezpieczenia ustala si´ bez podatku od towarów 
i us∏ug podlegajàcego odliczeniu zgodnie z obowiàzujàcymi
przepisami, chyba ˝e umówiono si´ inaczej.
4. W ramach limitu okreÊlonego w umowie Ubezpieczajàcy
mo˝e ustaliç dodatkowà, prewencyjnà sum´ ubezpieczenia 
w celu ograniczenia ewentualnego niedoubezpieczenia.
Prewencyjna suma ubezpieczenia ma zastosowanie do tych
pozycji mienia, w których po szkodzie stwierdzono
niedoubezpieczenie. Prewencyjna suma ubezpieczenia
powinna zostaç wymieniona jako odr´bna pozycja, która nie
powi´ksza sumy ubezpieczenia.
5. Sumy ubezpieczenia sà zawsze ustalane przez
Ubezpieczajàcego. 

UBEZPIECZENIE NA SUMY STA¸E

§ 10
1. Sum´ ubezpieczenia dla budynków, budowli, maszyn,
urzàdzeƒ i wyposa˝enia ustala Ubezpieczajàcy dla
poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia wed∏ug:
1) wartoÊci ewidencyjnej:
a) brutto, 
b) netto, 
2) wartoÊci rzeczywistej,
3) wartoÊci odtworzeniowej, 
przy czym przez sum´ ubezpieczenia przedmiotu w przypadku,
gdy odpowiada ona wartoÊci ewidencyjnej brutto lub netto,
rozumie si´ wartoÊç danej pozycji okreÊlonà zgodnie 
z ewidencjà Êrodków trwa∏ych, a w przypadku wartoÊci
odtworzeniowej lub rzeczywistej – zgodnie z wykazem
za∏àczonym do umowy ubezpieczenia. W przypadku braku
wykazu ubezpieczonego mienia przyjmuje si´, 
˝e ubezpieczeniem obj´ta jest ca∏oÊç mienia znajdujàcego si´
w ubezpieczonej lokalizacji.
2. Podstaw´ okreÊlenia sumy ubezpieczenia w pozosta∏ych
grupach mienia stanowi:
1) dla Êrodków obrotowych – najwy˝sza przewidywana 
w okresie ubezpieczenia wartoÊç odpowiadajàca cenie ich
nabycia lub kosztom wytworzenia,
2) dla nak∏adów inwestycyjnych – wartoÊç odpowiadajàca
poniesionym lub przewidywanym w okresie ubezpieczenia
wydatkom, 
3) dla wartoÊci pieni´˝nych i przedmiotów wartoÊciowych 
– najwy˝sza przewidywana w okresie ubezpieczenia wartoÊç
nominalna, z zastrze˝eniem:
a) dla bi˝uterii, kamieni szlachetnych, metali szlachetnych,
pere∏, bursztynu – najwy˝sza przewidywana w okresie
ubezpieczenia wartoÊç dzienna odpowiadajàca cenie ich
zakupu lub kosztom wytworzenia,
b) dla dzie∏ sztuki oraz innych przedmiotów o charakterze
artystycznym, zabytkowym lub unikatowym – wartoÊç
rynkowa, rozumiana jako wartoÊç odpowiadajàca cenie zakupu
lub sprzeda˝y na rynku,
c) dla pozosta∏ych wartoÊci pieni´˝nych i przedmiotów
wartoÊciowych – wartoÊç nominalna,

4) dla mienia przyj´tego w celu wykonania us∏ugi lub
sprzeda˝y od osób pozostajàcych poza stosunkiem
ubezpieczeniowym – najwy˝sza przewidywana w okresie
ubezpieczenia wartoÊç rzeczywista. 

UBEZPIECZENIE NA SUMY ZMIENNE

§ 11
1. Ârodki obrotowe mogà zostaç ubezpieczone na sumy
zmienne, jeÊli ich wartoÊç w okresie ubezpieczenia ulega
zmianom. 
2. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadaç najwy˝szej
przewidywanej w okresie ubezpieczenia dziennej wartoÊci
Êrodków obrotowych, ustalonej zgodnie z postanowieniem 
§ 10 ust. 2 pkt 1.
3. Ubezpieczajàcy op∏aca sk∏adk´ zaliczkowà w wysokoÊci 
co najmniej 50% sk∏adki naliczonej w oparciu o wartoÊç
okreÊlonà w ust. 2.
4. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest w terminie do 30 dni od
daty zakoƒczenia okresu ubezpieczenia przedstawiç
Ubezpieczycielowi wartoÊci stanów Êrodków obrotowych 
z ostatniego dnia ka˝dego miesiàca kalendarzowego tego
okresu. Sk∏adk´ ostatecznà otrzymuje si´ przez pomno˝enie
Êredniej arytmetycznej przedstawionych wartoÊci Êrodków
obrotowych przez stawk´ przyj´tà w umowie ubezpieczenia dla
Êrodków obrotowych.
5. Je˝eli sk∏adka ostateczna przekracza sk∏adk´ zaliczkowà,
Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do op∏acenia powsta∏ej
ró˝nicy w ciàgu 14 dni od dnia otrzymania od Ubezpieczyciela
rachunku. W przypadku niedokonania rozliczenia w trybie
okreÊlonym w ust. 4 Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest op∏aciç
sk∏adk´ w wysokoÊci sk∏adki naliczonej.

UBEZPIECZENIE NA PIERWSZE RYZYKO

§ 12
1. Sum´ ubezpieczenia mienia pracowniczego przypadajàcà
na jednego pracownika ustala Ubezpieczajàcy w wysokoÊci
prawdopodobnej maksymalnej straty, jaka mo˝e powstaç
wskutek jednego zdarzenia obj´tego zakresem ubezpieczenia.
Ca∏kowita suma ubezpieczenia mienia pracowniczego
odpowiada iloczynowi kwoty przyj´tej jako suma ubezpieczenia
przypadajàca na jednego pracownika i liczby pracowników.
2. Sum´ ubezpieczenia nak∏adów inwestycyjnych
Ubezpieczajàcy mo˝e ustaliç w wysokoÊci prawdopodobnej
maksymalnej straty, jaka mo˝e powstaç wskutek jednego
zdarzenia obj´tego zakresem ubezpieczenia.
3. Mienie okreÊlone w § 5 ust. 1 punktach: 1b), 1c), 1d), 1e),
2), 3) mo˝e zostaç ubezpieczone na pierwsze ryzyko od
kradzie˝y z w∏amaniem i rabunku. Sum´ ubezpieczenia w takim
przypadku ustala Ubezpieczajàcy, kierujàc si´ szacowanà
wysokoÊcià maksymalnej straty, jaka mo˝e powstaç wskutek
jednego zdarzenia, przy zachowaniu zasad okreÊlonych w § 10.
W odniesieniu do pojazdów pracowników ustala si´ jednà
∏àcznà sum´ ubezpieczenia dla wszystkich ubezpieczonych
pojazdów.

§ 13
1. Sk∏adk´ ubezpieczeniowà oblicza si´ na podstawie taryfy
obowiàzujàcej w dniu zawarcia umowy po dokonaniu oceny
ryzyka.
2. Sk∏adk´ oblicza si´ za czas trwania odpowiedzialnoÊci
Ubezpieczyciela.
3. Sk∏adka mo˝e ulec zni˝ce ze wzgl´du na:
a) stopieƒ bezpieczeƒstwa po˝arowego budynków,
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b) stosowanie urzàdzeƒ s∏u˝àcych do wykrywania 
i alarmowania o po˝arze,
c) stosowanie si∏ i Êrodków s∏u˝àcych do gaszenia po˝aru,
d) wysokoÊç franszyzy redukcyjnej,
e) bezszkodowy przebieg ubezpieczenia,
f) krótszy ni˝ 12-miesi´czny okres ubezpieczenia.
4. Sk∏adka mo˝e ulec podwy˝szeniu ze wzgl´du na:
a) stopieƒ bezpieczeƒstwa po˝arowego budynków,
b) roz∏o˝enie p∏atnoÊci sk∏adki na raty.
5. Ubezpieczyciel mo˝e w przypadkach uzasadnionych
rodzajem ubezpieczonego mienia, Êrodkami jego
zabezpieczenia, zg∏oszonymi szkodami lub innymi wa˝nymi
czynnikami majàcymi wp∏yw na ocen´ ryzyka wyznaczyç
sk∏adk´ ubezpieczeniowà, uwzgl´dniajàc powy˝sze czynniki.
6. W przypadku okreÊlenia sumy ubezpieczenia w walucie
obcej wartoÊç sk∏adki okreÊlonej w walucie obcej przelicza si´
na PLN wed∏ug Êredniego kursu og∏oszonego przez Prezesa
NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.
7. Sk∏adka jest p∏atna jednorazowo w terminie okreÊlonym 
w umowie ubezpieczenia, jednak˝e na wniosek
Ubezpieczajàcego sk∏adka mo˝e byç roz∏o˝ona na raty. Terminy
p∏atnoÊci kolejnych rat i ich wysokoÊç okreÊla si´ w umowie
ubezpieczenia.
8. Rozliczenia sk∏adki dokonywane b´dà zgodnie z zasadà pro
rata temporis, to znaczy Ubezpieczycielowi nale˝na jest
sk∏adka w takiej proporcji, w jakiej iloÊç dni udzielanej ochrony
ubezpieczeniowej pozostaje do okresu ubezpieczenia
wskazanego w umowie, z zastrze˝eniem postanowieƒ § 34.
9. Obowiàzek zap∏aty sk∏adki obcià˝a Ubezpieczajàcego.

OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA
ODPOWIEDZIALNOÂCI UBEZPIECZYCIELA

§ 14
1. Okres ubezpieczenia oznacza si´ w umowie.
2. Za poczàtek okresu ubezpieczenia uwa˝a si´ dat´
uzgodnionà przez strony umowy.
3. Okres ubezpieczenia trwa jeden rok, chyba ˝e umow´
zawarto na okres krótszy (ubezpieczenie krótkoterminowe).

§ 15
1. OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela rozpoczyna si´ od dnia 
i godziny wskazanej w umowie jako poczàtek okresu
ubezpieczenia, pod warunkiem ˝e sk∏adka lub jej pierwsza rata
zostanie zap∏acona w terminie wskazanym w umowie
ubezpieczenia, z zastrze˝eniem postanowieƒ ust. 2 i ust. 3.
2. W przypadku gdy Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoÊç
przed zap∏aceniem sk∏adki lub jej pierwszej raty, a sk∏adka nie
zostanie zap∏acona w terminie, Ubezpieczyciel mo˝e
wypowiedzieç umow´ ze skutkiem natychmiastowym i ˝àdaç
zap∏aty sk∏adki za okres, przez który ponosi∏ odpowiedzialnoÊç.
W przypadku braku wypowiedzenia umowa wygasa z koƒcem
okresu, na który przypada∏a niezap∏acona sk∏adka lub rata
sk∏adki.
3. Niezap∏acenie kolejnej raty sk∏adki w podanej przez
Ubezpieczyciela wysokoÊci i terminie powoduje ustanie
odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela,tylko wtedy, gdy po
up∏ywie terminu zap∏aty raty sk∏adki Ubezpieczyciel wezwie
Ubezpieczajàcego do zap∏aty, a rata sk∏adki nie zostanie
zap∏acona w terminie 7 dni od daty dor´czenia wezwania. 
4. Je˝eli zap∏ata dokonywana jest w formie przelewu
bankowego lub przekazu pocztowego, za dzieƒ zap∏aty uwa˝a
si´ dzieƒ zlecenia zap∏aty w banku lub w urz´dzie pocztowym
na w∏aÊciwy rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem ˝e na
rachunku Ubezpieczajàcego by∏y zgromadzone wystarczajàce
Êrodki; w odmiennym przypadku za dzieƒ zap∏aty uwa˝a si´

dzieƒ uznania rachunku Ubezpieczyciela odpowiednià kwotà.
Za zap∏at´ sk∏adki lub raty sk∏adki uwa˝a si´ zap∏at´ kwoty
wynikajàcej z umowy ubezpieczenia.
5. OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela koƒczy si´ z up∏ywem
okresu ubezpieczenia, chyba ˝e stosunek ubezpieczeniowy
wygas∏ przed tym terminem.

PRAWA I OBOWIÑZKI STRON UMOWY

§ 16
1. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest podaç do wiadomoÊci
Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okolicznoÊci, o które
Ubezpieczyciel zapytywa∏ w formularzu oferty albo przed
zawarciem umowy w innych pismach. Je˝eli ubezpieczajàcy
zawiera umow´ przez przedstawiciela, obowiàzek ten cià˝y
równie˝ na przedstawicielu i obejmuje ponadto okolicznoÊci
jemu znane. W razie zawarcia przez Ubezpieczyciela umowy
ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne
pytania pomini´te okolicznoÊci uwa˝a si´ za nieistotne
2. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczajàcy
obowiàzany jest niezw∏ocznie zg∏aszaç Ubezpieczycielowi 
w formie pisemnej wszelkie zmiany okolicznoÊci, o których
mowa w ust. 1, o które Ubezpieczyciel zapytywa∏ we wniosku
ubezpieczeniowym albo przed zawarciem umowy w innych
pismach.
3. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest stosowaç si´ do wymogów
zawartych w umowie ubezpieczenia, a tak˝e poinformowaç
Ubezpieczyciela o zaprzestaniu prowadzenia dzia∏alnoÊci.
4. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek
obowiàzki okreÊlone w ust. 1–3 spoczywajà zarówno na
Ubezpieczajàcym, jak i na Ubezpieczonym, chyba 
˝e Ubezpieczony nie wiedzia∏ o zawarciu umowy na jego
rachunek.

§ 17
1. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest informowaç Ubezpieczyciela
o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby.
2. Je˝eli Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony dzia∏a∏ przez
przedstawiciela, to obowiàzek okreÊlony w ust. 1 cià˝y równie˝
na przedstawicielu i obejmuje tak˝e okolicznoÊci znane
przedstawicielowi.

§ 18
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoÊci za skutki
okolicznoÊci, które z naruszeniem § 16 nie zosta∏y podane do
jego wiadomoÊci. Je˝eli do naruszenia postanowieƒ § 16
dosz∏o z winy umyÊlnej, w razie wàtpliwoÊci przyjmuje si´, 
˝e wypadek przewidziany umowà i jego nast´pstwa sà
skutkiem okolicznoÊci, o których mowa w zdaniu
poprzedzajàcym.

§ 19
1. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest przestrzegaç
obowiàzujàcych przepisów dotyczàcych ochrony,
przechowywania i eksploatacji mienia oraz majàcych na celu
zapobieganie powstaniu szkody, w szczególnoÊci przepisów 
o ochronie przeciwpo˝arowej, o budowie i eksploatacji
urzàdzeƒ technicznych oraz wykonywaniu dozoru
technicznego, zaleceƒ i wymagaƒ producentów lub dostawców,
a tak˝e utrzymywania ubezpieczonych lokali wraz z ich
zabezpieczeniami w nale˝ytym stanie technicznym oraz
przestrzegania powszechnie przyj´tych Êrodków ostro˝noÊci.
2. W odniesieniu do mienia ubezpieczonego od kradzie˝y 
z w∏amaniem Ubezpieczajàcy obowiàzany jest do
przestrzegania minimalnych wymogów zabezpieczenia mienia,
okreÊlonych poni˝ej:

MP/OW095/07086



1) ubezpieczone mienie powinno byç przechowywane 
w lokalach znajdujàcych si´ w budynkach wykonanych 
w technologii uwzgl´dniajàcej cel u˝ytkowy budynku, 
2) wszystkie elementy konstrukcyjne lokalu, tj. Êciany, dachy,
okna, drzwi itp., powinny byç w nale˝ytym stanie technicznym,
w∏aÊciwie zamontowane, osadzone i konserwowane zgodnie 
z obowiàzujàcymi przepisami, wymogami producenta lub
wykonawcy oraz wewn´trznymi przepisami Ubezpieczajàcego,
3) drzwi, okna i inne otwory zewn´trzne powinny byç
zamykane w sposób przewidziany konstrukcjà danego
zamkni´cia, w tym na wszystkie zamki oraz w sposób
uniemo˝liwiajàcy otwarcie ich lub wywa˝enie bez zniszczenia
lub uszkodzenia, 
4) w przypadku ubezpieczenia mienia osób trzecich
powierzonego w celu sprzeda˝y lub wykonania us∏ugi oraz
Êrodków obrotowych zlokalizowanych w sklepach, sk∏adach,
hurtowniach, magazynach, w tym spedycyjnych, logistycznych
i celnych, uznaje si´, ˝e minimalne zabezpieczenia
przeciwkradzie˝owe powinny spe∏niaç nast´pujàce wymogi:
a) drzwi zewn´trzne do ubezpieczonego lokalu powinny byç
zamykane na co najmniej dwa zamki wielozastawkowe lub
jeden zamek atestowany, 
b) oszklone drzwi zewn´trzne do lokalu, okna lub inne oszklone
zewn´trzne otwory w lokalu powinny byç zabezpieczone na
ca∏ej powierzchni sta∏ymi kratami lub szybami o zwi´kszonej
odpornoÊci na rozbicie lub przebicie, klasy co najmniej P3, lub
˝aluzjami przeciww∏amaniowymi;
postanowienia ppkt. a) i b) powy˝ej nie majà zastosowania,
jeÊli dla danego lokalu ustanowiono sta∏y dozór lub monitoring
czynny,
5) postanowienie pkt 4) nie dotyczy sk∏adowania 
i magazynowania w ramach prowadzonej przez
Ubezpieczonego dzia∏alnoÊci produkcyjnej lub przetwórczej,
6) za nale˝ycie zabezpieczony uznaje si´ równie˝ lokal, 
z wyjàtkiem lokali okreÊlonych w pkt 4), do którego drzwi
zewn´trzne – ze wzgl´du na ich konstrukcj´ – nie sà zamykane
na zamek, pod warunkiem ustanowienia dla danego lokalu
sta∏ego dozoru i wyposa˝enia go w urzàdzenia telewizji
przemys∏owej z rejestracjà obrazu w technice cyfrowej; 
w takim przypadku drzwi do poszczególnych pomieszczeƒ
znajdujàcych si´ w lokalu powinny byç po godzinach pracy
zamykane na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy,
7) w przypadku ubezpieczenia pojazdów samochodowych lub
mechanicznych znajdujàcych si´ poza budynkami za nale˝yte
zabezpieczenie w/w mienia uwa˝a si´ parking pod sta∏ym
dozorem, ogrodzony parkanem, siatkà drucianà lub p∏otem 
z bramà zamykanà na zamek lub k∏ódk´ i oÊwietlony w porze
nocnej; w pojazdach tych nie mogà znajdowaç si´ kluczyki od
stacyjek zap∏onowych, wszystkie posiadane systemy
zabezpieczajàce powinny byç uruchomione, a wszystkie drzwi
powinny byç zamkni´te na zamek fabryczny, 
8) wjazd na parking powinien byç zabezpieczony w sposób
uniemo˝liwiajàcy wyjazd pojazdem mechanicznym przez osob´
nieuprawnionà bez usuni´cia zabezpieczeƒ przy u˝yciu si∏y lub
narz´dzi.
3. Z zastrze˝eniem ust. 2, w ubezpieczeniu wartoÊci
pieni´˝nych i przedmiotów wartoÊciowych od kradzie˝y 
z w∏amaniem (z wyjàtkiem dzie∏ sztuki oraz innych przedmiotów
o charakterze artystycznym, zabytkowym lub unikatowym
eksponowanych w miejscu ubezpieczenia) Ubezpieczajàcy
obowiàzany jest do przestrzegania minimalnych wymogów
zabezpieczenia okreÊlonych poni˝ej:
1) wartoÊci pieni´˝ne i przedmioty wartoÊciowe powinny byç
przechowywane w lokalu zabezpieczonym w sposób okreÊlony
w ust. 2, a ponadto zgodnie z zasadami podanymi 
w postanowieniach pkt 2)–4),

2) gotówka i inne wartoÊci pieni´˝ne powinny byç
przechowywane w odpowiednich urzàdzeniach przeznaczonych
do przechowywania wartoÊci pieni´˝nych:
a) w urzàdzeniach klasy I znajdujàcych si´ w lokalach
chronionych monitoringiem czynnym dopuszcza si´
przechowywanie wartoÊci do kwoty odpowiadajàcej 0,5 j.o.,
b) w urzàdzeniach klasy II znajdujàcych si´ w lokalach
chronionych monitoringiem czynnym dopuszcza si´
przechowywanie wartoÊci pieni´˝nych do kwoty
odpowiadajàcej 1,5 j.o.,
c) w urzàdzeniach nieokreÊlonej klasy odpornoÊci na w∏amanie
o masie minimum 500 kg znajdujàcych si´ w lokalach
chronionych monitoringiem czynnym dopuszcza si´
przechowywanie wartoÊci pieni´˝nych do kwoty
odpowiadajàcej 0,4 j.o.,
d) w urzàdzeniach nieokreÊlonej klasy odpornoÊci na w∏amanie
o masie ni˝szej ni˝ 500 kg znajdujàcych si´ w lokalach
chronionych monitoringiem czynnym dopuszcza si´ przecho-
wywanie wartoÊci pieni´˝nych do kwoty odpowiadajàcej 0,25 j.o.,
e) w urzàdzeniach nieokreÊlonej klasy odpornoÊci na w∏amanie
o masie ni˝szej ni˝ 500 kg znajdujàcych si´ w lokalach
chronionych systemem alarmowym nieokreÊlonej klasy
wywo∏ujàcym alarm lokalny dopuszcza si´ przechowywanie
wartoÊci pieni´˝nych do kwoty odpowiadajàcej 0,1 j.o.,
f) w kasetach stalowych lub kasach fiskalnych dopuszcza si´
przechowywanie wartoÊci pieni´˝nych w kwocie do 5 000 PLN
niezale˝nie od innych posiadanych zabezpieczeƒ
przeciwkradzie˝owych lokalu, 
3) wartoÊci pieni´˝ne mogà si´ znajdowaç poza urzàdzeniami
wymienionymi w pkt 2) wy∏àcznie w przypadku wykonywanych
przez ubezpieczajàcego czynnoÊci liczenia lub transportu
wewnàtrz ubezpieczonego lokalu lub w pomieszczeniu
kasowym w czasie trwania obs∏ugi kasowej; w takim wypadku
Ubezpieczajàcy winien zapewniç specjalne Êrodki ostro˝noÊci
zmierzajàce do ograniczenia ryzyka, np. dodatkowà ochron´
fizycznà, pozostawienie poza urzàdzeniem tylko cz´Êci
wartoÊci pieni´˝nych lub podobne,
4) Ubezpieczyciel zachowuje prawo do okreÊlenia
szczególnych wymagaƒ w odniesieniu do minimalnych Êrodków
zabezpieczenia wartoÊci pieni´˝nych w innych przypadkach ni˝
wymienione w postanowieniach pkt 1)–3). 
4. Na podstawie oceny ryzyka Ubezpieczyciel zachowuje
prawo do okreÊlenia indywidualnych wymagaƒ w odniesieniu
do minimalnych Êrodków zabezpieczenia mienia.
5. Je˝eli Ubezpieczajàcy nie dope∏ni∏ obowiàzków okreÊlonych
w ust. 1, 2, 3 i 4, a ich niedope∏nienie mia∏o wp∏yw na
powstanie szkody lub jej rozmiar, Ubezpieczyciel mo˝e
odmówiç wyp∏aty odszkodowania w ca∏oÊci lub w odpowiedniej
cz´Êci w zakresie w jakim niedope∏nienie mia∏o wp∏yw na
powstanie szkody lub jej rozmiar; przy czym dla wartoÊci
pieni´˝nych i przedmiotów wartoÊciowych, przechowywanych
niezgodnie z wymogami okreÊlonymi w ust. 3 i 4,
odpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela ograniczona jest do limitu
okreÊlonego w ust. 3.

§ 20
1. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest do prowadzenia ksiàg
rachunkowych, przechowywania i chronienia dokumentacji
finansowej oraz prowadzenia ewidencji ubezpieczonego mienia
zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami.
2. W razie niedope∏nienia przez Ubezpieczajàcego obowiàzków
wymienionych w ust. 1 Ubezpieczyciel mo˝e odmówiç wyp∏aty
odszkodowania w ca∏oÊci lub w odpowiedniej cz´Êci, w zakresie
jakim niedope∏nienie obowiàzków mia∏o wp∏yw na ustalenie
okolicznoÊci powstania szkody bàdê te˝ na ustalenie wysokoÊci
odszkodowania.
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§ 21
1. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest do usuni´cia szczególnych
zagro˝eƒ ubezpieczonego mienia lub takich, których usuni´cia
domaga∏ si´ Ubezpieczyciel, wyznaczajàc Ubezpieczajàcemu
termin na ich usuni´cie.
2. Je˝eli Ubezpieczajàcy nie wykona∏ powy˝szego obowiàzku
w terminie wskazanym przez Ubezpieczyciela, Ubezpieczyciel
zwolniony jest z odpowiedzialnoÊci za szkody powsta∏e po
wyznaczonym terminie w zakresie, w jakim niewykonanie
obowiàzku mia∏o wp∏yw na powstanie lub rozmiar szkody.

§ 22
1. W razie zajÊcia zdarzenia ubezpieczeniowego obj´tego
ochronà ubezpieczeniowà Ubezpieczajàcy obowiàzany jest
u˝yç dost´pnych mu Êrodków w celu ratowania przedmiotu
ubezpieczenia oraz zapobie˝enia szkodzie lub zmniejszenia jej
rozmiarów.
2. Ponadto do obowiàzków Ubezpieczajàcego nale˝y:
1) niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu 3 dni od daty
powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomoÊci, zawiadomiç
Ubezpieczyciela o szkodzie; je˝eli umowa ubezpieczenia jest
zawarta na cudzy rachunek, niniejszy obowiàzek obcià˝a
zarówno Ubezpieczajàcego, jak i Ubezpieczonego, chyba 
˝e Ubezpieczony nie wie o zawarciu umowy na jego rachunek,
2) niezw∏ocznie powiadomiç miejscowà jednostk´ policji 
o ka˝dej szkodzie, która mog∏a powstaç w wyniku
przest´pstwa,
3) pozostawiç bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia
przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba ˝e zmiana jest
niezb´dna w celu zabezpieczenia mienia pozosta∏ego po
szkodzie lub zmniejszenia szkody; Ubezpieczyciel nie mo˝e
powo∏ywaç si´ na to postanowienie, je˝eli nie rozpoczà∏
likwidacji szkody w ciàgu 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o szkodzie,
4) umo˝liwiç Ubezpieczycielowi dokonanie czynnoÊci
niezb´dnych do ustalenia okolicznoÊci powstania szkody,
zasadnoÊci i wysokoÊci roszczenia oraz udzieliç w tym celu
pomocy i wyjaÊnieƒ, a w szczególnoÊci udost´pniç pe∏nà
dokumentacj´ ksi´gowà ubezpieczonego mienia,
5) dostarczyç Ubezpieczycielowi i wyznaczonemu przez niego
ekspertowi wszystkie dokumenty, które Ubezpieczyciel lub
wyznaczony ekspert uwa˝a za niezb´dne do rozpatrzenia
wniosku o wyp∏at´ odszkodowania.
3. Je˝eli Ubezpieczajàcy umyÊlnie lub wskutek ra˝àcego
niedbalstwa nie zastosowa∏ Êrodków okreÊlonych w ust. 1,
Ubezpieczyciel wolny jest od odpowiedzialnoÊci za szkody
powsta∏e z tego powodu. 
4. W razie naruszenia z winy umyÊlnej lub ra˝àcego
niedbalstwa obowiàzków okreÊlonych w ust. 2 pkt 1
Ubezpieczyciel mo˝e odpowiednio zmniejszyç Êwiadczenie,
je˝eli naruszenie przyczyni∏o si´ do zwi´kszenia szkody lub
uniemo˝liwi∏o Ubezpieczycielowi ustalenie okolicznoÊci 
i skutków wypadku.
5. Skutki braku zawiadomienia Ubezpieczyciela o wypadku nie
nast´pujà, je˝eli Ubezpieczyciel w terminie wyznaczonym do
zawiadomienia otrzyma∏ wiadomoÊç o okolicznoÊciach, które
nale˝a∏o podaç do jego wiadomoÊci.
6. W razie niedope∏nienia przez Ubezpieczajàcego
obowiàzków wymienionych w ust. 2 pkt 2)–5) Ubezpieczyciel
mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania w ca∏oÊci lub 
w odpowiedniej cz´Êci, w zakresie, w jakim niedope∏nienie
obowiàzków mia∏o wp∏yw na ustalenie okolicznoÊci powstania
szkody bàdê te˝ na ustalenie wysokoÊci odszkodowania.
7. Ubezpieczajàcy winien podjàç bez nieuzasadnionej zw∏oki
dzia∏ania w celu naprawy zniszczonych zabezpieczeƒ lub

naprawy bàdê odtworzenia uszkodzonego, zniszczonego lub
utraconego mienia. JeÊli naprawa zniszczonych zabezpieczeƒ
trwa d∏u˝ej ni˝ 3 dni, Ubezpieczyciel pokrywa koszty
ponoszone bezpoÊrednio w celu ochrony zagro˝onego szkodà
ubezpieczonego mienia nie d∏u˝ej ni˝ przez 3 dni. 

USTALENIE ROZMIARU SZKODY I WYSOKOÂCI
ODSZKODOWANIA

§ 23
1. Rozmiar szkody dla poszczególnych przedmiotów
ubezpieczenia okreÊla si´ wg cen z dnia ustalenia
odszkodowania:
1) dla budynków i budowli – wed∏ug wartoÊci kosztów remontu
lub odbudowy w tym samym miejscu, z uwzgl´dnieniem
dotychczasowych wymiarów, konstrukcji i materia∏ów,
potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacjà
poszkodowanego:
a) przy ubezpieczeniu wed∏ug wartoÊci odtworzeniowej 
– w pe∏nej wysokoÊci poniesionych wy˝ej wymienionych
kosztów,
b) przy ubezpieczeniu wed∏ug wartoÊci ewidencyjnej brutto 
– w pe∏nej wysokoÊci poniesionych wy˝ej wymienionych
kosztów,
c) przy ubezpieczeniu wed∏ug wartoÊci rzeczywistej 
– z potràceniem stopnia technicznego zu˝ycia,
d) przy ubezpieczeniu wed∏ug wartoÊci ewidencyjnej netto 
– z potràceniem stopnia umorzenia,
2) dla maszyn, urzàdzeƒ i wyposa˝enia – wed∏ug ceny zakupu
wzgl´dnie kosztów naprawy rzeczy tego samego rodzaju, typu
lub mocy powi´kszonej o koszty transportu i monta˝u 
z uwzgl´dnieniem zasad podanych w pkt 1),
3) dla Êrodków obrotowych – wed∏ug cen ich nabycia lub
kosztów wytworzenia,
4) je˝eli suma ubezpieczenia zadeklarowana wed∏ug wartoÊci
ewidencyjnej brutto lub ewidencyjnej netto przewy˝sza t´
wartoÊç, Ubezpieczyciel odpowiada do wartoÊci ewidencyjnej
brutto lub ewidencyjnej netto wynikajàcej z ksiàg
rachunkowych Ubezpieczajàcego,
5) dla nak∏adów inwestycyjnych – wed∏ug wartoÊci kosztów
remontu lub odbudowy w tym samym miejscu, 
z uwzgl´dnieniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji 
i materia∏ów, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub
kalkulacjà poszkodowanego, 
6) dla wartoÊci pieni´˝nych i przedmiotów wartoÊciowych:
a) dla bi˝uterii, kamieni szlachetnych, metali szlachetnych,
pere∏, bursztynu – wed∏ug wartoÊci odpowiadajàcej cenie ich
zakupu lub kosztom wytworzenia,
b) dla dzie∏ sztuki oraz innych przedmiotów o charakterze
artystycznym, zabytkowym lub unikatowym – wed∏ug wartoÊci
rynkowej, rozumianej jako wartoÊç odpowiadajàca cenie
zakupu lub sprzeda˝y na rynku,
c) dla pozosta∏ych wartoÊci pieni´˝nych i przedmiotów
wartoÊciowych – wg wartoÊci nominalnej,
7) dla mienia przyj´tego od osób pozostajàcych poza
stosunkiem ubezpieczenia, w celu wykonania us∏ugi lub
sprzeda˝y – wed∏ug wartoÊci kosztów naprawy uszkodzonych
przedmiotów z potràceniem technicznego zu˝ycia, 
a w przypadku ich zniszczenia lub utraty – wed∏ug wartoÊci
rzeczywistej mienia, nie wi´cej jednak ni˝ w wartoÊci
oznaczonej w dowodzie przyj´cia, bez uwzgl´dnienia prowizji 
i mar˝y,
8) dla mienia pracowniczego – wed∏ug kosztów remontu lub
naprawy z potràceniem faktycznego zu˝ycia lub wed∏ug
wartoÊci rzeczywistej z zastrze˝eniem, ˝e w odniesieniu do
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mienia jednego pracownika – w wysokoÊci nieprzekraczajàcej
kwoty przyj´tej jako cz´Êç sumy ubezpieczenia przypadajàcej
na jednego pracownika,
9) dla pojazdów pracowników – wed∏ug kosztów remontu lub
naprawy z potràceniem faktycznego zu˝ycia lub wed∏ug
wartoÊci rynkowej, rozumianej jako wartoÊç odpowiadajàca
cenie zakupu lub sprzeda˝y na rynku.
2. Rozmiar szkody zmniejsza si´ o wartoÊç pozosta∏oÊci, które
mogà byç przeznaczone do dalszego u˝ytku, przeróbki lub
sprzeda˝y.
3. Je˝eli Ubezpieczajàcy nie podjà∏ odbudowy lub remontu
mienia, rozmiar szkody ustalony zostanie z potràceniem
stopnia technicznego zu˝ycia. Powy˝sze postanowienie ma
zastosowanie dla mienia, którego suma ubezpieczenia zosta∏a
okreÊlona wg wartoÊci odtworzeniowej lub ewidencyjnej
brutto.
4. W przypadku okreÊlenia sumy ubezpieczenia w walucie
obcej rozmiar szkody i sum´ ubezpieczenia przelicza si´ na
PLN wed∏ug Êredniego kursu og∏oszonego przez Prezesa NBP
z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.
5. Rozmiar szkody ustala si´ na podstawie Katalogów
Nak∏adów Rzeczowych i Katalogów Nak∏adów Pracy oraz
publikowanych cen Êrednich.

§ 24
Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzgl´dnia si´:
1) wartoÊci naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej lub
pamiàtkowej z zastrze˝eniem § 23 ust. 1 pkt 6),
2) podatku od towarów i us∏ug podlegajàcego odliczeniu
zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami, chyba ˝e suma
ubezpieczenia zosta∏a ustalona w wysokoÊci obejmujàcej
podatek od towarów i us∏ug.

§ 25
W granicach sum ubezpieczenia lub uzgodnionych mi´dzy
stronami odr´bnie ustalonych limitów odpowiedzialnoÊci
okreÊlonych w umowie dla poszczególnych przedmiotów
ubezpieczenia odszkodowanie obejmuje udokumentowane
koszty:
1) odpowiadajàce rozmiarowi szkody obliczonemu zgodnie 
z § 23 i §24,
2) zastosowania wszelkich dost´pnych Êrodków w celu
zmniejszenia szkody obj´tej zakresem ubezpieczenia oraz
zabezpieczenia bezpoÊrednio zagro˝onego ubezpieczonego
mienia przed takà szkodà, je˝eli Êrodki te by∏y celowe,
chocia˝by okaza∏y si´ bezskuteczne, z zastrze˝eniem § 6 ust. 4,
3) usuni´cia pozosta∏oÊci po szkodzie w granicach 10%
rozmiaru szkody obj´tej zakresem ubezpieczenia,
4) poszukiwania miejsca powstania uszkodzenia do limitu
odpowiedzialnoÊci 30 000 PLN na wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia,
5) umo˝liwienia dokonania naprawy lub wymiany
uszkodzonego ubezpieczonego mienia, w tym dojazdu do
uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia,
6) polegajàce na naprawie zabezpieczeƒ
przeciwkradzie˝owych uszkodzonych lub zniszczonych wskutek
kradzie˝y z w∏amaniem lub jej usi∏owania do limitu
odpowiedzialnoÊci 20 000 PLN na jedno zdarzenie.

§ 26
1. JeÊli suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczonego jest
ni˝sza od jego wartoÊci ustalonej w systemie sum sta∏ych
wed∏ug zasad okreÊlonych w § 10 lub w systemie sum
zmiennych zgodnie z § 11 ust. 2 (niedoubezpieczenie),
odszkodowanie jest wyp∏acane w takiej proporcji, w jakiej 
w dniu szkody suma ubezpieczenia przedmiotu pozostaje 

do jego wartoÊci, b´dàcej podstawà okreÊlenia sumy
ubezpieczenia, z zastrze˝eniem ust. 2, 3 i 4.
2. Zasada, o której mowa w ust. 1, b´dzie mia∏a zastosowanie,
je˝eli wartoÊç przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody,
ustalona odpowiednio zgodnie z § 10 lub § 11 ust. 2, przekroczy
120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.
3. Je˝eli w umowie ubezpieczenia ustanowiona zosta∏a
prewencyjna suma ubezpieczenia, to jest ona proporcjonalnie
dodawana do sum ubezpieczenia tych przedmiotów, w których
wystàpi∏o niedoubezpieczenie, obliczone zgodnie z ust. 1 i 2.
Po wykonaniu powy˝szego dzia∏ania niedoubezpieczenie jest
obliczane ponownie, zgodnie z zasadami okreÊlonymi w ust 1 
i 2, przy czym suma ubezpieczenia jest powi´kszona 
o proporcjonalnà cz´Êç prewencyjnej sumy ubezpieczenia. 
4. Zasady zawarte w ust´pie 1, 2 i 3 nie majà zastosowania
dla:
1) szkód, których rozmiar okreÊlony zgodnie z § 23 nie
przekracza 5 000 PLN,
2) szkód, których koszt naprawy ustalony wg przeci´tnych cen
towarów i us∏ug jest wi´kszy ni˝ suma ubezpieczenia
przedmiotu w dniu szkody (szkoda ca∏kowita); w takim
przypadku górnà granicà odpowiedzialnoÊci jest suma
ubezpieczenia przedmiotu szkody.

§ 27
Odszkodowanie stanowi kwot´ obliczonà zgodnie 
z postanowieniami §§ 23–26, pomniejszonà o franszyz´
redukcyjnà w wysokoÊci co najmniej 1 000 PLN, chyba 
˝e umówiono si´ inaczej.

§ 28
1. Je˝eli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym
czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub
wi´cej Ubezpieczycieli na sumy, które ∏àcznie przewy˝szajà
jego wartoÊç ubezpieczeniowà, Ubezpieczajàcy nie mo˝e
˝àdaç Êwiadczenia przenoszàcego wysokoÊç szkody. Mi´dzy
Ubezpieczycielami ka˝dy z nich odpowiada w takim stosunku,
w jakim przyj´ta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do
∏àcznych sum wynikajàcych z podwójnego lub wielokrotnego
ubezpieczenia.
2. Je˝eli w którejkolwiek z umów ubezpieczenia, o których
mowa w ust. 1, uzgodniono, ˝e suma wyp∏acona przez
Ubezpieczyciela z tytu∏u ubezpieczenia mo˝e byç wy˝sza od
poniesionej szkody, zap∏aty Êwiadczenia w cz´Êci przenoszàcej
wysokoÊç szkody Ubezpieczajàcy mo˝e ˝àdaç tylko od tego
Ubezpieczyciela. W takim przypadku dla okreÊlenia
odpowiedzialnoÊci mi´dzy Ubezpieczycielami nale˝y przyjàç,
˝e w ubezpieczeniu, o którym mowa w niniejszym paragrafie,
suma ubezpieczenia równa jest wartoÊci ubezpieczonego
mienia.

WYP¸ATA ODSZKODOWANIA

§ 29
1. Uprawniony z umowy ubezpieczenia zobowiàzany jest do
udokumentowania zasadnoÊci zg∏oszonego roszczenia.
2. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest dostarczyç
Ubezpieczycielowi dokumenty niezb´dne do rozpatrzenia
wniosku o wyp∏at´ odszkodowania, sporzàdzone na w∏asny
koszt.
3. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji
przed∏o˝onych przez Ubezpieczajàcego rachunków,
kosztorysów i innych dokumentów zwiàzanych z ustaleniem
rozmiaru szkody.
4. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek
Ubezpieczony jest uprawniony do ˝àdania nale˝nego

MP/OW095/0708 9



Êwiadczenia bezpoÊrednio od Ubezpieczyciela, chyba ˝e strony
uzgodni∏y inaczej; jednak˝e uzgodnienie takie nie mo˝e zostaç
dokonane po zajÊciu wypadku ubezpieczeniowego.

§ 30
1. Ubezpieczyciel wyp∏aca odszkodowanie na podstawie
uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia 
w wyniku ustaleƒ dokonanych w post´powaniu dotyczàcym
ustalenia stanu faktycznego, zasadnoÊci roszczeƒ i wysokoÊci
odszkodowania lub zawartej z nim ugody albo prawomocnego
orzeczenia sàdu.
2. Ubezpieczyciel wyp∏aca odszkodowanie w terminie 30 dni
od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu losowym
obj´tym ochronà.
3. Je˝eli w terminie okreÊlonym w ust. 2 wyjaÊnienie
okolicznoÊci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoÊci
Ubezpieczyciela albo wysokoÊci odszkodowania okaza∏o si´
niemo˝liwe, odszkodowanie powinno byç wyp∏acone w ciàgu
14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale˝ytej
starannoÊci wyjaÊnienie tych okolicznoÊci by∏o mo˝liwe,
jednak˝e bezspornà cz´Êç odszkodowania Ubezpieczyciel
wyp∏aca w terminie okreÊlonym w ust. 2.
4. Suma ubezpieczenia lub ustalone limity odpowiedzialnoÊci
nie zostajà obni˝one o kwoty wyp∏aconych odszkodowaƒ (brak
konsumpcji sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialnoÊci),
chyba ˝e umówiono si´ inaczej.
5. Je˝eli w umowie ubezpieczenia wprowadzono konsumpcj´
sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialnoÊci, wówczas
zostajà one obni˝one o kwot´ wyp∏aconych odszkodowaƒ.
Je˝eli wartoÊç wyp∏aconych odszkodowaƒ jest równa sumie
ubezpieczenia lub limitowi odpowiedzialnoÊci, to powoduje to
wygaÊni´cie ochrony ubezpieczeniowej, której dotyczy ta suma
ubezpieczenia lub limit odpowiedzialnoÊci. Ubezpieczajàcy za
zgodà Ubezpieczyciela oraz po op∏aceniu dodatkowej sk∏adki
mo˝e przywróciç sum´ ubezpieczenia lub limit
odpowiedzialnoÊci do poprzedniej wysokoÊci.

§ 31
W przypadku braku zgody pomi´dzy Ubezpieczycielem 
i Ubezpieczajàcym co do zakresu i/lub wysokoÊci szkody mo˝e
zostaç powo∏any wspólny ekspert, którego koszt zostanie
pokryty po po∏owie przez obie strony. Opinia wydana przez
wspólnego eksperta b´dzie wià˝àca dla Ubezpieczyciela 
i Ubezpieczajàcego. Powo∏any ekspert nie mo˝e pozostawaç 
w stosunku s∏u˝bowym, kapita∏owym lub innej zale˝noÊci 
ze stronami umowy.

§ 32
Je˝eli uprawniony do wystàpienia z roszczeniem nie zgadza si´
z ustaleniami Ubezpieczyciela co do odmowy zaspokojenia
roszczenia albo co do wysokoÊci odszkodowania, mo˝e w ciàgu
30 dni zg∏osiç na piÊmie – za poÊrednictwem
Przedstawicielstwa Ubezpieczyciela – wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy przez Zarzàd Ubezpieczyciela.

REGRES UBEZPIECZENIOWY

§ 33

1. Z dniem wyp∏aty odszkodowania przez Ubezpieczyciela
roszczenie Ubezpieczajàcego przeciwko osobie trzeciej
odpowiedzialnej za szkod´ przechodzi z mocy prawa na
Ubezpieczyciela do wysokoÊci wyp∏aconego odszkodowania.
Je˝eli Ubezpieczyciel pokry∏ tylko cz´Êç szkody,
Ubezpieczajàcemu przys∏uguje co do pozosta∏ej cz´Êci

pierwszeƒstwo zaspokojenia przed roszczeniem
Ubezpieczyciela.
2. Nie przechodzà na Ubezpieczyciela roszczenia
Ubezpieczajàcego przeciwko osobom, z którymi
Ubezpieczajàcy pozostaje we wspólnym gospodarstwie
domowym, chyba ˝e sprawca wyrzàdzi∏ szkod´ umyÊlnie.
3. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest zabezpieczyç mo˝noÊç
dochodzenia roszczeƒ odszkodowawczych wobec osób
odpowiedzialnych za szkod´.
4. W razie zrzeczenia si´ przez Ubezpieczajàcego bez zgody
Ubezpieczyciela praw przys∏ugujàcych mu do osób trzecich 
z tytu∏u szkód lub niespe∏nienia obowiàzków wynikajàcych 
z ust. 3, Ubezpieczyciel mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania
w ca∏oÊci lub w cz´Êci, a je˝eli odszkodowanie ju˝ wyp∏acono
mo˝e ˝àdaç jego zwrotu.
5. Zasady wynikajàce z ust.1–4 stosuje si´ odpowiednio 
w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek.

WYGAÂNI¢CIE STOSUNKU UBEZPIECZENIOWEGO

§ 34
1. Je˝eli umow´ ubezpieczenia zawarto na okres
przekraczajàcy 6 miesi´cy, Ubezpieczajàcy ma prawo
odstàpienia od umowy w okresie 30 dni, a w przypadku gdy
Ubezpieczajàcy jest przedsi´biorcà – w terminie 7 dni od daty
zawarcia umowy; odstàpienie od umowy nie zwalnia
Ubezpieczajàcego z obowiàzku zap∏aty sk∏adki za okres, 
w którym Ubezpieczyciel udziela∏ ochrony ubezpieczeniowej.
2. Je˝eli umowa jest zawarta na czas okreÊlony,
Ubezpieczyciel mo˝e jà wypowiedzieç jedynie w przypadkach
okreÊlonych przepisami prawa, a tak˝e, z zachowaniem 
30-dniowego okresu wypowiedzenia, z wa˝nych powodów, 
za które uwa˝a si´: utrat´ licencji, zezwolenia, koncesji lub
innej decyzji uprawniajàcej do prowadzenia dzia∏alnoÊci,
zmian´ profilu dzia∏alnoÊci Ubezpieczajàcego, a w przypadku
ubezpieczenia na cudzy rachunek – Ubezpieczonego
3. W przypadku rozwiàzania umowy ubezpieczenia przed
up∏ywem okresu ubezpieczenia, na jaki zosta∏a zawarta,
Ubezpieczajàcemu przys∏uguje zwrot sk∏adki za okres
niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

§ 35
W razie ujawnienia okolicznoÊci, która pociàga za sobà istotnà
zmian´ prawdopodobieƒstwa wypadku, ka˝da ze stron mo˝e
˝àdaç odpowiedniej zmiany wysokoÊci sk∏adki, poczynajàc od
chwili, w której zasz∏a ta okolicznoÊç, nie wczeÊniej jednak ni˝
od poczàtku bie˝àcego okresu ubezpieczenia. W razie
zg∏oszenia takiego ˝àdania druga strona mo˝e w terminie 
14 dni wypowiedzieç umow´ ze skutkiem natychmiastowym.

POSTANOWIENIA KO¡COWE

§ 36
1. Wszystkie zawiadomienia i oÊwiadczenia stron umowy
powinny byç sk∏adane na piÊmie za pokwitowaniem lub
przes∏ane listem poleconym.
2. Je˝eli strona umowy zmieni∏a adres i nie zawiadomi∏a o tym
drugiej strony umowy, to pismo skierowane na ostatni znany
adres strony wywiera skutki prawne od chwili, w której by∏oby
dor´czone, gdyby strona nie zmieni∏a adresu. Postanowienia
powy˝sze majà równie˝ zastosowanie do siedziby strony.
3. W umowie ubezpieczenia strony mogà postanowiç, 
˝e zawiadomienia i oÊwiadczenia sk∏adane przez strony umowy
b´dà dostarczane drugiej stronie za pomocà listu
elektronicznego (e-mail), wiadomoÊci tekstowej SMS, faksu
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lub telefonu odpowiednio na: wskazany przez strony adres
poczty elektronicznej, numer infolinii ubezpieczyciela lub
numer telefonu komórkowego bàdê stacjonarnego wskazany
przez Ubezpieczajàcego.

§ 37
1. Prawem w∏aÊciwym dla umowy ubezpieczenia jest prawo
polskie.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia majà zastosowanie przepisy ustawy
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, Kodeksu cywilnego i inne
obowiàzujàce przepisy prawa polskiego.

§ 38
1. Skargi i za˝alenia Ubezpieczajàcego lub uprawnionego 
z umowy ubezpieczenia rozpatrywane sà niezw∏ocznie przez
Zarzàd Ubezpieczyciela lub upowa˝nionego pracownika po
przes∏aniu ich drogà pisemnà na adres siedziby
Ubezpieczyciela.
2. Po rozpatrzeniu skargi lub za˝alenia, stanowisko
Ubezpieczyciela przes∏ane b´dzie pisemnie listem poleconym
na adres wskazany w treÊci skargi lub za˝alenia.

§ 39
1. Spory wynikajàce z umowy ubezpieczenia zawartej na
podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
mogà byç rozstrzygane przez sàdy wed∏ug w∏aÊciwoÊci ogólnej
albo przez sàd w∏aÊciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby
Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub uprawnionego 
z umowy ubezpieczenia. 
2. Strony umowy ubezpieczenia mogà poddaç pod
rozstrzygni´cie sàdu polubownego wynikajàce z niej spory.

§ 40
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia wchodzà w ˝ycie 
z dniem 10 sierpnia 2007 r. i majà zastosowanie do umów
ubezpieczenia zawartych od tej daty.
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Za∏àcznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
Kompleksowego Przedsi´biorstw od Wszystkich Ryzyk
z dnia 10 sierpnia 2007 r. – opcjonalne klauzule
dodatkowe:

KLAUZULA NR 501

KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA 
POZA LOKALIZACJAMI WSKAZANYMI 
W UMOWIE UBEZPIECZENIA

Z zachowaniem pozosta∏ych niezmienionych niniejszà klauzulà
postanowieƒ umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia ustala si´, ˝e:
1. Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na
ubezpieczone mienie znajdujàce si´ we wszystkich lokalach
niewymienionych w umowie ubezpieczenia u˝ytkowanych 
i administrowanych przez Ubezpieczajàcego na terenie RP.
2. Postanowienie zawarte w pkt 1 odnosi si´ równie˝ do
mienia podczas targów, wystaw itp. imprez odbywajàcych si´
poza miejscem wskazanym w umowie ubezpieczenia, 
z zastrze˝eniem, ˝e:
a) limit odpowiedzialnoÊci na szkody powsta∏e w takim mieniu
wynosi 30 000 PLN, chyba ˝e strony umówià si´ inaczej,
b) Ubezpieczajàcego nie obowiàzuje warunek okreÊlony w pkt
3.
3. W odniesieniu do nowo uruchomionego lokalu ochrona
ubezpieczeniowa rozpoczyna si´ od momentu faktycznego
przyj´cia go przez Ubezpieczajàcego do u˝ytku, pod
warunkiem ˝e w ciàgu 30 dni od daty faktycznego przyj´cia
Ubezpieczajàcy poinformuje Ubezpieczyciela o adresie, sumie
ubezpieczenia znajdujàcego si´ tam mienia i innych danych, 
o które zapytywa∏ Ubezpieczyciel we wnioskach i innych
pismach w odniesieniu do lokali wymienionych w umowie
ubezpieczenia.
4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powsta∏ych 
w czasie transportu.
5. Je˝eli strony nie umówià si´ inaczej, do czasu zg∏oszenia
lokalu i/lub mienia limit odpowiedzialnoÊci wynosi 
100 000 PLN, z zastrze˝eniem pkt 2 ppkt a).

KLAUZULA NR 502

KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA

Z zachowaniem pozosta∏ych niezmienionych niniejszà klauzulà
postanowieƒ umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia ustala si´, ˝e:
1. Ubezpieczyciel obejmuje automatycznà ochronà
ubezpieczenia nowo nabyte mienie, z wyjàtkiem Êrodków
obrotowych i mienia osób pozostajàcych poza stosunkiem
ubezpieczenia, lub takie mienie, którego wartoÊç wzros∏a
wskutek dokonania inwestycji lub modernizacji z dniem
przejÊcia na Ubezpieczajàcego ryzyka zwiàzanego 
z posiadaniem tego mienia, z zastrze˝eniem, 
˝e odpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela rozpoczyna si´ po
dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych oraz po
pozytywnym zakoƒczeniu prób i testów maszyn i urzàdzeƒ.
2. Ochronà ubezpieczeniowà automatycznie zostaje obj´te
mienie, o którym mowa w pkt 1, o ile fakt nabycia lub wzrostu
wartoÊci mienia zostanie zg∏oszony Ubezpieczycielowi 
w przeciàgu 60 dni od daty przyj´cia nowo nabytego mienia lub
wykonanej inwestycji do ewidencji Êrodków trwa∏ych
Ubezpieczajàcego. 

3. Je˝eli strony nie umówià si´ inaczej, odpowiedzialnoÊç
Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego
na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do kwoty
odpowiadajàcej 10% ∏àcznej sumy ubezpieczenia lub 
1 000 000 PLN, w zale˝noÊci od tego, która z tych wartoÊci jest
ni˝sza.
4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody 
w mieniu, o którym mowa powy˝ej, w razie niedope∏nienia
obowiàzku zg∏oszenia w okreÊlonym w pkt 2 terminie.
5. W razie przekroczenia limitu ustalonego dla potrzeb
niniejszej klauzuli odpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela
ograniczona jest do sumy ubezpieczenia powi´kszonej o limit
wynikajàcy z Klauzuli automatycznego pokrycia.
6. Obj´cie ochronà ubezpieczeniowà mienia po przekroczeniu
ustalonego w pkt 3 limitu mo˝e mieç miejsce na podstawie
indywidualnego wniosku Ubezpieczajàcego oraz pisemnej
akceptacji Ubezpieczyciela, z zastrze˝eniem, ˝e poczàtek
odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela w odniesieniu do
powy˝szego mienia nastàpiç mo˝e najwczeÊniej od dnia
z∏o˝enia wniosku.
7. Dodatkowa sk∏adka wynikajàca z udzielonej ochrony na
mocy niniejszej klauzuli naliczona zostanie w systemie pro rata
temporis z zastosowaniem stawki wynikajàcej z zawartej
umowy ubezpieczenia.
8. Rozliczenie sk∏adki wynikajàcej z udzielanej ochrony
ubezpieczeniowej nast´puje w przeciàgu 14 dni po zakoƒczeniu
kwarta∏u, w którym nastàpi∏o przekazanie inwestycji do
ewidencji Êrodków trwa∏ych.

KLAUZULA NR 503

KLAUZULA RZECZOZNAWCÓW

Z zachowaniem pozosta∏ych niezmienionych niniejszà klauzulà
postanowieƒ umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia ustala si´, ˝e:
1. Za op∏atà dodatkowej sk∏adki, w granicach limitu
odpowiedzialnoÊci, Ubezpieczyciel pokryje poniesione przez
Ubezpieczajàcego konieczne i uzasadnione koszty ekspertyz
rzeczoznawców zwiàzane z ustaleniem przyczyny, zakresu 
i rozmiaru szkody, z zastrze˝eniem, ˝e powo∏anie rzeczoznawcy
wymaga akceptacji Ubezpieczyciela.
2. Powo∏any ekspert nie mo˝e pozostawaç w stosunku
s∏u˝bowym, kapita∏owym lub innej zale˝noÊci ze stronami
umowy.
3. Limit odpowiedzialnoÊci z tytu∏u udzia∏u Ubezpieczyciela 
w kosztach wynosi 20 000 PLN w okresie ubezpieczenia, chyba
˝e strony umówià si´ inaczej.

KLAUZULA NR 504

USUNI¢CIE POZOSTA¸OÂCI PO SZKODZIE, 
KOSZTY ZABEZPIECZENIA MIENIA PRZED SZKODÑ
PONAD SUM¢ UBEZPIECZENIA

Z zachowaniem pozosta∏ych niezmienionych niniejszà klauzulà
postanowieƒ umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia ustala si´, ˝e:
1. Za op∏atà dodatkowej sk∏adki w wysokoÊci okreÊlonej 
w umowie wprowadza si´ dodatkowy limit odpowiedzialnoÊci,
ponad sum´ ubezpieczenia, obejmujàcy:
a) koszty zastosowania wszelkich dost´pnych Êrodków w celu
zabezpieczenia ubezpieczonego mienia bezpoÊrednio
zagro˝onego wystàpieniem szkody i zmniejszenia szkody
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obj´tej zakresem ubezpieczenia, je˝eli Êrodki te by∏y celowe,
chocia˝by okaza∏y si´ bezskuteczne,
b) usuni´cia pozosta∏oÊci po szkodzie w granicach 10%
rozmiaru szkody obj´tej zakresem ubezpieczenia.
2. Niniejsza klauzula ma zastosowanie w przypadku, gdy
koszty, o których mowa powy˝ej, nie sà pokryte w ramach
sumy ubezpieczenia oraz limitów okreÊlonych w Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia.
3. Limit odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela na koszty obj´te
zakresem niniejszej klauzuli wynosi 100 000 PLN na jedno 
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, chyba ˝e strony
umówià si´ inaczej.

KLAUZULA NR 505

KLAUZULA UBEZPIECZENIA RÓ˚NICY POMI¢DZY CENÑ
NABYCIA/KOSZTEM WYTWORZENIA A CENÑ SPRZEDA˚Y 

Z zachowaniem pozosta∏ych niezmienionych niniejszà klauzulà
postanowieƒ umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia ustala si´, ˝e:
1. Za op∏atà dodatkowej sk∏adki Ubezpieczyciel pokrywa
ró˝nic´ pomi´dzy cenà nabycia/kosztem wytworzenia
ubezpieczonych sprzedanych i nieodebranych przez
kupujàcego Êrodków obrotowych a ich cenà sprzeda˝y, jednak
nie wi´cej ni˝ 15% ceny nabycia/wytworzenia, o ile na skutek
zajÊcia zdarzenia losowego obj´tego ochronà ubezpieczenia
ulegnà one zniszczeniu bàdê uszkodzeniu.
2. Z zastrze˝eniem powy˝szego uzgadnia si´, ˝e cena
sprzeda˝y nie obejmuje kosztów transportu.
3. Z zastrze˝eniem pkt 1 limit odpowiedzialnoÊci w okresie
ubezpieczenia wynosi 20% sumy ubezpieczenia Êrodków
obrotowych, chyba ˝e strony umówià si´ inaczej.

KLAUZULA NR 506

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SZKÓD ESTETYCZNYCH
(GRAFFITI)

Z zachowaniem pozosta∏ych niezmienionych niniejszà klauzulà
postanowieƒ umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia ustala si´, ˝e:
1. Za op∏atà dodatkowej sk∏adki ochronà ubezpieczeniowà
obj´te zostanà szkody estetyczne polegajàce na pomalowaniu,
porysowaniu, zarysowaniu powierzchni, umieszczeniu napisów
i innych znaków graficznych na ubezpieczonym mieniu przez
osoby pozostajàce poza stosunkiem ubezpieczeniowym.
2. Limit odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela za szkody obj´te
ubezpieczeniem na podstawie niniejszej klauzuli wynosi 
20 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia, chyba ˝e strony umówià si´ inaczej.

KLAUZULA NR 507

KLAUZULA TERRORYZMU

Z zachowaniem pozosta∏ych niezmienionych niniejszà klauzulà
postanowieƒ umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia ustala si´, ˝e: 
1. Za op∏atà dodatkowej sk∏adki Ubezpieczyciel obejmuje
ochronà szkody powsta∏e wskutek aktów terroryzmu.
2. Za terroryzm uwa˝a si´ dzia∏ania zdefiniowane w § 4 pkt 14)
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód
powsta∏ych wskutek u˝ycia substancji biologicznych lub

chemicznych, dzia∏ania wirusów komputerowych lub pola
elektromagnetycznego, promieniowania jonizacyjnego lub
jàdrowego oraz szkód i kosztów powsta∏ych wskutek gróêb 
i fa∏szywych alarmów. 
4. Limit odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela z tytu∏u niniejszej
klauzuli wynosi 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia, chyba ˝e strony umówià si´ inaczej.
5. Ka˝de odszkodowanie pomniejszone zostanie o udzia∏
w∏asny Ubezpieczajàcego w szkodzie w wysokoÊci 10%, 
nie mniej ni˝ 5 000 PLN.

KLAUZULA NR 508

KLAUZULA UBEZPIECZENIA STRAJKÓW, ZAMIESZEK 
I ROZRUCHÓW

Z zachowaniem pozosta∏ych niezmienionych niniejszà klauzulà
postanowieƒ umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia ustala si´, ˝e:
1. Za op∏atà dodatkowej sk∏adki Ubezpieczyciel obejmuje
szkody w ubezpieczonym mieniu powsta∏e bezpoÊrednio
wskutek strajków, zamieszek lub rozruchów, przy czym przez:
a) strajk rozumie si´ celowà przerw´ w pracy grupy
pracowników w celu wymuszenia spe∏nienia ˝àdaƒ
ekonomicznych lub politycznych,
b) zamieszki rozumie si´ gwa∏towne demonstracje, nielegalne
akcje grupy osób wymierzone przeciwko w∏adzy w celu zmiany
istniejàcego porzàdku prawnego,
c) rozruchy rozumie si´ gwa∏towne demonstracje grupy osób,
które nie mieszczà si´ w kategorii zamieszek.
2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody
wynikajàce z przejÊciowej lub bezterminowej utraty kontroli
nad mieniem powsta∏ej wskutek konfiskaty, zarekwirowania lub
zaj´cia mienia przez prawomocne w∏adze.
3. Granicà odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela z tytu∏u
niniejszej klauzuli jest limit odpowiedzialnoÊci okreÊlony 
w umowie ubezpieczenia.

KLAUZULA NR 509

UBEZPIECZENIE AWARII I USZKODZE¡ MASZYN,
URZÑDZE¡ LUB APARATÓW

Z zachowaniem pozosta∏ych niezmienionych niniejszà klauzulà
postanowieƒ umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia ustala si´, ˝e:
1. Za op∏atà dodatkowej sk∏adki zakres ubezpieczenia zostaje
rozszerzony o szkody polegajàce na awariach lub uszkodzeniach
maszyn, urzàdzeƒ i aparatów zainstalowanych w miejscu
wymienionym w umowie, zdatnych do u˝ytku i u˝ytkowanych
zgodnie z przeznaczeniem, których testy próbne zosta∏y
zakoƒczone z wynikiem pozytywnym; za awari´ i uszkodzenie
uwa˝a si´ stan techniczny maszyny, urzàdzenia lub aparatu, który
ogranicza lub uniemo˝liwia jego dalszà eksploatacj´, oraz
zmniejszenie sprawnoÊci lub niesprawnoÊç maszyny, urzàdzenia
lub aparatu ograniczajàce jego zdatnoÊç do dzia∏ania.
2. Niniejszej klauzuli nie stosuje si´ do mienia o jednostkowej
sumie ubezpieczenia ponad
200 000 PLN, ustalonej w sposób okreÊlony w umowie.
3. W odniesieniu do mienia obj´tego zakresem niniejszej
klauzuli nie stosuje si´ postanowieƒ § 7 ust. 2 pkt 7), 8) i 9)
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
a) za które na mocy przepisów prawa lub postanowieƒ umowy
odpowiedzialny jest producent, sprzedawca lub warsztat
naprawczy, o ile nie uchyla si´ od odpowiedzialnoÊci,
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b) powsta∏ych w wyniku naturalnego zu˝ycia albo d∏ugotrwa∏ej
degradacji w∏aÊciwoÊci u˝ytkowych maszyn lub urzàdzeƒ, 
w tym wskutek kawitacji, erozji, korozji, rozszerzenia si´
kamienia kot∏owego, szlamu i innych osadów, dzia∏ania
Êrodków ˝ràcych lub starzenia si´ izolacji,
c) w sprz´cie elektronicznym; wy∏àczenie to nie dotyczy
elektronicznych cz´Êci maszyn, urzàdzeƒ i aparatów
stanowiàcych integralnà cz´Êç tych maszyn, urzàdzeƒ 
i aparatów,
d) w wymienialnych narz´dziach wszelkiego rodzaju,
wymurówkach oraz obudowach i rusztach pieców oraz
palenisk, a tak˝e dyszach palników oraz innych elementach,
których czas prawid∏owego funkcjonowania jest krótszy od
trwa∏oÊci maszyny,
e) w Êrodkach eksploatacyjnych wszelkiego rodzaju,
f) spowodowanych wadami lub uszkodzeniami istniejàcymi 
w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których
Ubezpieczajàcy wiedzia∏ lub przy zachowaniu nale˝ytej
starannoÊci móg∏ si´ dowiedzieç.
5. Limit odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela za szkody obj´te
ochronà ubezpieczeniowà na podstawie niniejszej klauzuli
wynosi 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia, chyba ˝e strony umówià si´ inaczej.
6. Do szkód obj´tych zakresem niniejszej klauzuli stosuje si´
franszyz´ redukcyjnà w wysokoÊci 2 000 PLN.
7. Niniejsza klauzula ma zastosowanie wy∏àcznie dla
podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç handlowà lub us∏ugowà.

KLAUZULA NR 510

KLAUZULA ROZMRO˚ENIA ÂRODKÓW OBROTOWYCH

Z zachowaniem pozosta∏ych niezmienionych niniejszà klauzulà
postanowieƒ umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia ustala si´, ˝e:
1. Za op∏atà dodatkowej sk∏adki ochronà ubezpieczeniowà
obj´te zostanà szkody w Êrodkach obrotowych powsta∏e 
w wyniku zmiany temperatury ich przechowywania 
w urzàdzeniu ch∏odniczym w bezpoÊrednim nast´pstwie awarii
urzàdzenia ch∏odniczego, w którym przechowywane sà
ubezpieczone Êrodki obrotowe.
2. Klauzula obejmuje wy∏àcznie Êrodki obrotowe, które zgodnie
z wymogami producenta lub dostawcy powinny byç
przechowywane w urzàdzeniach ch∏odniczych.
3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoÊci za wszelkie
szkody powsta∏e wskutek niew∏aÊciwego przechowywania
Êrodków obrotowych.
4. Limit odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela za szkody
powsta∏e wskutek zdarzeƒ obj´tych niniejszà klauzulà wynosi
100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia, chyba ˝e strony umówià si´ inaczej.

KLAUZULA NR 511

UBEZPIECZENIE KATASTROFY BUDOWLANEJ

Z zachowaniem pozosta∏ych niezmienionych niniejszà klauzulà
postanowieƒ umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia ustala si´, ˝e:
1. Za op∏atà dodatkowej sk∏adki, w granicach limitu
odpowiedzialnoÊci, zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony 
o szkody powsta∏e wskutek katastrofy budowlanej.
2. Przez katastrof´ budowlanà rozumie si´ niezamierzone,
gwa∏towne zniszczenie budynku lub budowli badê ich cz´Êci, 

a tak˝e konstrukcyjnych elementów rusztowaƒ, elementów
urzàdzeƒ formujàcych, Êcianek szczelnych i obudowy wykopów,
o którym zosta∏y powiadomione podmioty okreÊlone w art. 75
ust. 1 ustawy Prawo budowlane
3. Za katastrof´ budowlanà nie uznaje si´:
a) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub
budowl´ nadajàcego si´ do naprawy lub wymiany,
b) uszkodzenia lub zniszczenia urzàdzeƒ mechanicznych 
i elektronicznych stanowiàcych funkcjonalnà i integralnà cz´Êç
budynku,
c) awarii instalacji.
4. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie sà obj´te budynki 
i budowle przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia oraz
wy∏àczone z eksploatacji, a tak˝e znajdujàce si´ w nich mienie.
5. Limit odpowiedzialnoÊci za szkody obj´te zakresem
przedmiotowej klauzuli wynosi 100 000 PLN na jedno 
i wszystkie zdarzenia, chyba ˝e strony umówià si´ inaczej.

KLAUZULA NR 512

UBEZPIECZENIE MIENIA PODCZAS TRANSPORTU 
MI¢DZY LOKALIZACJAMI UBEZPIECZONEGO 

Z zachowaniem pozosta∏ych niezmienionych niniejszà klauzulà
postanowieƒ umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia ustala si´, ˝e za op∏atà dodatkowej sk∏adki
Ubezpieczyciel obejmuje ochronà szkody podczas transportu
na poni˝szych warunkach:
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ubezpieczone mienie
podczas transportu pomi´dzy lokalizacjami Ubezpieczonego,
do i z serwisu lub do i z zak∏adu naprawczego, dokonywanego
przez Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi
odpowiedzialnoÊç. 
2. Ubezpieczenie obejmuje utrat´, ubytek lub uszkodzenie
przewo˝onych rzeczy wynik∏e wskutek jednego lub wielu
nag∏ych, niespodziewanych i niezale˝nych od woli
Ubezpieczajàcego zdarzeƒ, z wyjàtkiem szkód wyraênie
wy∏àczonych w pkt 7.
3. Je˝eli nie umówiono si´ inaczej, limit odpowiedzialnoÊci
Ubezpieczyciela za szkody obj´te ochronà na podstawie
niniejszej klauzuli wynosi 200 000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
4. Za poczàtek transportu uwa˝a si´ moment przej´cia
ubezpieczonego mienia do rozpoczynajàcego si´ bezpoÊrednio
po tym transportu, a za koniec transportu – wydanie mienia 
w miejscu docelowym. 
5. Ubezpieczeniem zostaje obj´ty tak˝e ubytek, uszkodzenie
lub utrata przedmiotu ubezpieczenia powsta∏e w czasie
operacji za∏adunkowych lub wy∏adunkowych.
6. Ubezpieczeniem nie sà obj´te szkody w mieniu podczas
transportu dokonywanego przez osoby pozostajàce poza
stosunkiem ubezpieczenia na podstawie umów przewozowych,
spedycyjnych lub umów o Êwiadczenie us∏ug logistycznych.
7. Zakres ubezpieczenia okreÊlony w niniejszym artykule nie
obejmuje szkód powsta∏ych na skutek:
1) utraty informacji zapisanych na jakiegokolwiek rodzaju
noÊnikach danych i noÊnikach informacji,
2) utraty, ubytku lub uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia
powsta∏ego wskutek:
a) wady ukrytej przedmiotu ubezpieczenia lub jego
naturalnych w∏aÊciwoÊci,
b) niew∏aÊciwego opakowania albo nieprawid∏owego
rozmieszczenia lub zamocowania przedmiotu ubezpieczenia, 
c) z∏ego stanu technicznego Êrodka transportu lub jego
niezdatnoÊci do przewozu przedmiotu ubezpieczenia, 
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d) nietrzeêwoÊci lub odurzenia kierowcy Êrodkami, po których
u˝yciu prowadzenie Êrodka transportu jest niedozwolone lub
niewskazane (dotyczy transportu w∏asnego),
e) kradzie˝y zwyk∏ej, przez którà rozumie si´ kradzie˝ bez
Êladów w∏amania,
f) zagini´cia.
8. Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje transportu:
1) Êrodków obrotowych,
2) zwierzàt ˝ywych,
3) dokumentów,
4) przesy∏ek pocztowych,
5) baga˝u osobistego,
6) rzeczy podczas sk∏adowania niezwiàzanego bezpoÊrednio 
z ubezpieczonym przewozem,
7) urzàdzeƒ i pojazdów podczas holowania,
8) urzàdzeƒ i pojazdów podczas ruchu o w∏asnym nap´dzie,
9) urzàdzeƒ trwale przytwierdzonych do pojazdów
transportujàcych,
10) wartoÊci pieni´˝nych i przedmiotów wartoÊciowych.

KLAUZULA NR 513

KLAUZULA UBEZPIECZENIA ZWI¢KSZONYCH KOSZTÓW

Z zachowaniem pozosta∏ych niezmienionych niniejszà klauzulà
postanowieƒ umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia ustala si´, ˝e:
1. Za op∏atà dodatkowej sk∏adki okreÊlonej w umowie
ubezpieczenia zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony 
o koszty dodatkowe zwiàzane z zastosowaniem rozwiàzaƒ
majàcych na celu unikni´cie lub zmniejszenie zak∏óceƒ 
w prowadzeniu dzia∏alnoÊci gospodarczej. 
2. Koszty dodatkowe obj´te sà ochronà ubezpieczeniowà, o ile
sà nast´pstwem szkody materialnej w ubezpieczonym mieniu, 
w zakresie obj´tym umowà ubezpieczenia mienia od wszystkich
ryzyk, za które Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoÊç
odszkodowawczà.
3. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wy∏àczone sà koszty
powsta∏e w wyniku:
a) decyzji w∏aÊciwych organów administracji lokalnej lub
paƒstwowej, które uniemo˝liwiajà lub opóêniajà odtworzenie
zniszczonego mienia, 
b) innowacji i ulepszeƒ wprowadzonych w trakcie odbudowy
zniszczonego mienia, 
c) braku kapita∏u niezb´dnego do odtworzenia zniszczonego
mienia we w∏aÊciwym czasie, 
d) odka˝ania, zniszczenia lub zepsucia surowców,
pó∏fabrykatów lub gotowych produktów. 
4. Ubezpieczyciel pokrywa niezb´dne koszty dodatkowe
(zale˝ne i niezale˝ne od czasu) poniesione przez
Ubezpieczajàcego w maksymalnym okresie odszkodowawczym
wynoszàcym 3 miesiàce, przy czym okres odszkodowawczy
rozpoczyna si´ od daty szkody w mieniu powodujàcej
zak∏ócenie w dzia∏alnoÊci.
5. Za okres odszkodowawczy uwa˝a si´ okres faktycznych
zak∏óceƒ dzia∏alnoÊci, w którym konieczne jest stosowanie
rozwiàzaƒ prowizorycznych w celu ich minimalizacji, jednak nie
d∏u˝szy ni˝ do koƒca okreÊlonego maksymalnego okresu
odszkodowawczego. 
6. Do szkód obj´tych zakresem niniejszej klauzuli stosuje si´
franszyz´ redukcyjnà, okreÊlonà jako kwot´ obliczonà przez
pomno˝enie Êrednich dziennych kosztów stosowania rozwiàzaƒ
prowizorycznych pomno˝onych przez 3 dni.
7. Limit odpowiedzialnoÊci wynosi 100 000 PLN na jedno 
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, chyba ˝e strony
umówià si´ inaczej.

KLAUZULA NR 514

UBEZPIECZENIE WARTOÂCI PIENI¢˚NYCH 
I PRZEDMIOTÓW WARTOÂCIOWYCH 
PODCZAS TRANSPORTU

Z zachowaniem pozosta∏ych niezmienionych niniejszà klauzulà
postanowieƒ umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia ustala si´, ˝e za op∏atà dodatkowej sk∏adki
Ubezpieczyciel obejmuje ochronà szkody powsta∏e 
w wartoÊciach pieni´˝nych i przedmiotach wartoÊciowych
podczas transportu na obszarze RP na nast´pujàcych
warunkach:
1. W granicach ustalonego limitu odpowiedzialnoÊci zakres
ochrony ubezpieczeniowej obejmuje utrat´, uszkodzenie lub
zniszczenie wartoÊci pieni´˝nych i przedmiotów wartoÊciowych
w czasie ich transportu wskutek:
a) rabunku,
b) zniszczenia lub uszkodzenia Êrodka transportu w wyniku
wypadku Êrodka transportu, po˝aru, wybuchu lub uderzenia
pioruna w pojazd,
c) zdarzeƒ powodujàcych Êmierç, ci´˝kie uszkodzenie cia∏a lub
rozstrój zdrowia osoby sprawujàcej piecz´ nad ubezpieczonymi
wartoÊciami pieni´˝nymi, uniemo˝liwiajàcych ochron´
powierzonego mienia.
2. Pod poj´ciem transportu wartoÊci pieni´˝nych 
i przedmiotów wartoÊciowych rozumie si´ czynnoÊç
przenoszenia lub przewo˝enia wykonywanà przez osob´
upowa˝nionà od momentu przyj´cia mienia do transportu do
chwili przekazania go osobie upowa˝nionej do odbioru.
3. Pod poj´ciem wypadku Êrodka transportu rozumie si´
zderzenie pojazdu ze zwierz´tami, osobami lub przedmiotami,
w tym innymi pojazdami.
4. OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela nie obejmuje:
a) szkód powsta∏ych w trakcie wykonywania czynnoÊci
niezwiàzanych bezpoÊrednio z transportem ubezpieczonego
mienia,
b) kwot stanowiàcych nadwy˝k´ ponad limit okreÊlony dla
danego sposobu zabezpieczenia transportu w postanowieniach
pkt 7)–11).
5. Transport wartoÊci pieni´˝nych i przedmiotów
wartoÊciowych mo˝e byç wykonywany pieszo, jeÊli u˝ycie
pojazdu mechanicznego nie jest uzasadnione.
6. Transporty piesze nale˝y wykonywaç mo˝liwie najkrótszà
drogà bez korzystania ze Êrodków komunikacji publicznej oraz
z pomini´ciem miejsc odosobnionych lub uznawanych za
niebezpieczne.
7. JeÊli wartoÊç transportowanego mienia nie przekracza 
0,1 j.o., nie wymaga si´ dodatkowej osoby do ochrony, poza
osobà transportujàcà.
8. JeÊli wartoÊç transportowanego mienia przekracza 0,1 j.o. 
i nie jest wi´ksza ni˝ 0,5 j.o., transport powinien byç chroniony
dodatkowo przez drugà osob´ – poza osobà transportujàcà 
– która mo˝e byç nieuzbrojona.
9. JeÊli wartoÊç transportowanego mienia przekracza 0,5 j.o.,
transport powinien byç chroniony dodatkowo – poza osobà
transportujàcà – przez co najmniej jednà uzbrojonà osob´
wyposa˝onà w Êrodki ∏àcznoÊci umo˝liwiajàce podj´cie
czynnoÊci interwencyjnych.
10. JeÊli wartoÊç transportowanego mienia przekracza 0,3 j.o.,
nale˝y u˝yç do transportu odpowiedniego zabezpieczenia
technicznego, przez które rozumie si´ np. pojemniki
wyposa˝one w mechaniczne, elektroniczne lub inne urzàdzenia
przeciwrabunkowe (np. z paralizatorem elektrycznym),
pojemniki przymocowane do r´ki osoby transportujàcej,
pojemniki z automatycznie uruchamianym systemem
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znakowania itp. Powy˝sze urzàdzenia b´dà w czasie jazdy
umieszczone w bezpiecznym miejscu w pojeêdzie.
Postanowienie nie dotyczy przedmiotów, które ze wzgl´du na
swoje rozmiary lub inne cechy fizyczne nie mogà podlegaç
zabezpieczeniu zgodnie z niniejszym punktem.
11. Limit odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela z tytu∏u niniejszej
klauzuli wynosi 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia, z zastrze˝eniem, ˝e jeÊli
Ubezpieczajàcy nie dope∏ni∏ obowiàzków okreÊlonych 
w pkt 7)–10), odpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela ograniczona
jest do limitu okreÊlonego w wy˝ej wymienionych punktach. 
12. Dla szkód obj´tych zakresem niniejszej klauzuli stosuje si´
franszyz´ redukcyjnà w wysokoÊci 1 000 PLN na ka˝de
zdarzenie.


