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KLAUZULA ROZSZERZAJ CA
zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarze  losowych o ryzyko

KRADZIE Y Z W AMANIEM, RABUNKU I WANDALIZMU
Przyj ta Uchwa  Zarz du Commercial Union Polska – Towarzystwo Ubezpiecze  Ogólnych

Spó ka Akcyjna z dnia 8 grudnia 2003 roku z uwzgl dnieniem zmian wprowadzonych Uchwa
Zarz du CUP TUO SA z dnia 9 sierpnia 2007 roku

§1. Postanowienia wst pne

Niniejsza klauzula rozszerzaj ca zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarze  losowych
o ryzyko kradzie y z w amaniem, rabunku i wandalizmu (zwana dalej klauzul ) stanowi
rozszerzenie ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarze  losowych
(zwanych dalej ogólnymi warunkami) i stanowi ich integraln  cz .

§2. Definicje

Ilekro  w niniejszej klauzuli, wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, a tak e w dokumencie
potwierdzaj cym zawarcie umowy ubezpieczenia oraz w innych pismach i o wiadczeniach
sk adanych w zwi zku z zawarciem lub wykonywaniem tej umowy u ywa si  wymienionych
poni ej terminów, nale y przez nie rozumie :
1) Kradzie  z w amaniem

Dokonany lub usi owany zabór mienia z pomieszczenia, do którego sprawca dosta  si  po
uprzednim usuni ciu si  lub przy u yciu narz dzi (w tym podrobionym kluczem lub kluczem
oryginalnym, który zdoby  w wyniku kradzie y z w amaniem lub rabunku) istniej cych
zabezpiecze , lub w którym ukry  si  przed jego zamkni ciem, pod warunkiem, e
opuszczenie pomieszczenia wymaga o od niego usuni cia si  lub przy u yciu narz dzi
istniej cych zabezpiecze .

2) Rabunek
Dokonany lub usi owany zabór mienia przez sprawc , który w tym celu:
a)  przemocy fizycznej lub gro by jej natychmiastowego u ycia wobec

Ubezpieczaj cego lub osób za które ponosi on odpowiedzialno  lub
b) doprowadzi  do stanu nieprzytomno ci lub bezbronno ci lub dzia  w inny sposób

bezpo rednio zagra aj cy yciu Ubezpieczaj cego lub osób, za które ponosi on
odpowiedzialno .

Niniejsze postanowienia maj  równie  zastosowanie do przypadków, w których sprawca
post puje w opisany powy ej sposób bezpo rednio po dokonaniu kradzie y w celu
utrzymania si  w posiadaniu zabranej rzeczy.
Dzia ania sprawcy skierowane wobec osób b cych pracownikami firm ochrony mienia lub
indywidualnie prowadz cych dzia alno  w zakresie ochrony mienia,
z którymi Ubezpieczaj cy zawar  umow  cywilnoprawn , b  traktowane na równi z
dzia aniami wobec Ubezpieczaj cego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialno .

3) Wandalizm
Rozmy lne uszkodzenie lub zniszczenie mienia przez osob  lub osoby trzecie (osoby
nieb ce stronami umowy ubezpieczenia) po ich uprzednim dostaniu si  do wn trza
pomieszczenia.

§ 3. Przedmiot ubezpieczenia

1. Na podstawie niniejszej klauzuli ochron  ubezpieczeniow  mog  zosta  obj te wszelkie
kategorie mienia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2) - 8) i § 3 ust. 2 ogólnych warunków,
z zachowaniem wy cze  zawartych w § 3 ust. 4 ogólnych warunków.
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2. Mienie obj te ochron  ubezpieczeniow  pozostaje wyszczególnione w dokumencie
potwierdzaj cym zawarcie umowy ubezpieczenia.

§ 4. Miejsce ubezpieczenia

1. Mienie, o którym mowa w § 3 ust. 1, pozostaje obj te ubezpieczeniem w miejscu
okre lonym w dokumencie potwierdzaj cym zawarcie umowy ubezpieczenia.

2. W razie rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z postanowieniami § 5  ust.  3,
miejscem ubezpieczenia gotówki podczas transportu jest teren Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5. Zakres ubezpieczenia

1. Z zastrze eniem zap aty dodatkowej sk adki w sposób i w terminie przewidzianym w
dokumencie potwierdzaj cym zawarcie umowy ubezpieczenia, ochron  ubezpieczeniow
mog  zosta  obj te szkody, powsta e bezpo rednio w wyniku zaistnienia w miejscu i w
trakcie okresu ubezpieczenia nast puj cych zdarze  losowych:
a) kradzie  z w amaniem,
b) rabunek,
c) wandalizm.

2. W razie zaj cia zdarzenia losowego wymienionego w dokumencie potwierdzaj cym
zawarcie umowy ubezpieczenia, Aviva zwraca równie  Ubezpieczaj cemu, w granicach
sumy ubezpieczenia, koszty naprawy lub wymiany zabezpiecze  pomieszczenia,
uszkodzonych w wyniku dzia ania sprawcy.

3. Ochron  ubezpieczeniow  mog  zosta  obj te dodatkowo szkody w gotówce podczas
transportu, b ce wynikiem:
a) rabunku,
b) zniszczenia lub uszkodzenia rodka transportu u ytego do przewozu gotówki wskutek

jego wypadku, po aru lub wybuchu,
c) zdarze  powoduj cych mier , rozstrój zdrowia lub uszkodzenie cia a osoby wykonuj cej

transport lub sprawuj cej nad nim piecz , uniemo liwiaj cych kontynuowanie transportu
lub jego dalsz  ochron .

4. Zakres ubezpieczenia wskazany jest w dokumencie potwierdzaj cym zawarcie umowy
ubezpieczenia.

§ 6. Suma ubezpieczenia

1. Suma ubezpieczenia, odr bna dla poszczególnych kategorii ubezpieczanego mienia,
ustalana jest przez Ubezpieczaj cego.

2. W odniesieniu do gotówki suma ubezpieczenia ustalana jest oddzielnie dla:
a) kradzie y z w amaniem,
b) rabunku,
c) szkód podczas transportu (zgodnie z zakresem okre lonym w § 5 ust. 3).

§ 7. System ubezpieczenia

W ramach niniejszej klauzuli mienie ubezpieczane jest w systemie na pierwsze ryzyko.

§ 8. Wy czenia

Z zachowaniem wy cze  zawartych w §§ 8 i 9 ogólnych warunków, Aviva nie ponosi
odpowiedzialno ci za szkody:
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1) w gotówce podczas transportu je eli szkoda zosta a spowodowana w zwi zku z u yciem
alkoholu, narkotyków, rodków psychotropowych lub innych substancji odurzaj cych przez
osoby uczestnicz ce w realizacji transportu, jak równie  je eli transport by  realizowany
niezgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa odno nie warunków transportu warto ci
pieni nych,

2) powsta e w wyniku niewyja nionego znikni cia lub których powstanie zosta o ujawnione
dopiero podczas przeprowadzania inwentaryzacji,

3) spowodowane b dami w organizacji ochrony i zabezpieczenia antyw amaniowego, a tak e
ym stanem tych zabezpiecze ,

4) powsta e w wyniku oszustwa, wy udzenia, wymuszenia rozbójniczego,
5) wyrz dzone przez sprawc , który dosta  si  do pomieszczenia nie uszkadzaj c

zabezpiecze ,
6) szkody o charakterze wy cznie estetycznym (m.in. takie jak zadrapania, pomalowanie

powierzchni),
7) powsta e w mieniu, którego zakup jest potwierdzony dowodami zakupu wystawionymi

przez nieistniej ce w chwili wystawienia tych dokumentów podmioty gospodarcze,
8) powsta e w mieniu podlegaj cym obowi zkowi dostarczenia i zg oszenia do odprawy

celnej, dla którego obowi zek ten nie zosta  spe niony lub zosta  spe niony na podstawie
danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

§ 9. Zawarcie umowy ubezpieczenia

Wniosek, o którym mowa w § 10 ogólnych warunków, powinien zawiera  dodatkowo opis
organizacji ochrony oraz informacj  o stanie technicznym posiadanych przez Ubezpieczaj cego
zabezpiecze  antyw amaniowych.

§ 10. Sk adka ubezpieczeniowa

Wysoko  sk adki nale nej z tytu u udzielonej przez Aviv  ochrony ubezpieczeniowej obliczana
jest jako iloczyn:
1) przyj tej w umowie ubezpieczenia stawki ustalanej w szczególno ci w oparciu o

nast puj ce kryteria: rodzaj prowadzonej przez Ubezpieczaj cego dzia alno ci, rodzaj
mienia, które ma zosta  obj te ochron  ubezpieczeniow , posiadane zabezpieczenia
antyw amaniowe oraz ich stan techniczny, lokalizacja miejsca ubezpieczenia,
dotychczasowa szkodowo  oraz

2) zadeklarowanej przez Ubezpieczaj cego sumy ubezpieczenia.

§ 11. Postanowienia ko cowe

We wszystkich kwestiach, które nie zosta y odmiennie uregulowane w niniejszej klauzuli,
zastosowanie maj  odpowiednie postanowienia ogólnych warunków.

1 czerwca 2009 r. Commercial Union Polska – Towarzystwo Ubezpiecze  Ogólnych SA zmieni o
nazw  na Aviva Towarzystwo Ubezpiecze  Ogólnych SA.


