
OGÓLNE ZASADY UBEZPIECZENIA

§ 1

1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia majà
zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych
przez Concordia Wielkopolska Towarzystwo
Ubezpieczeƒ Wzajemnych, zwane dalej
„ubezpieczycielem“, z przedsi´biorcami oraz innymi
jednostkami organizacyjnymi, osiàgajàcymi w roku
podatkowym ∏àczny przychód z dzia∏alnoÊci
gospodarczej nie wy˝szy ni˝ 15.000.000,- z∏otych 
i ubezpieczajàcymi mienie od ognia i innych zdarzeƒ
losowych oraz od kradzie˝y z w∏amaniem i rabunku na
∏àcznà sum´ nie wy˝szà ni˝ 5.000.000,- z∏otych, zwanymi
dalej „ubezpieczajàcym“.

2. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje wy∏àcznie w zakresie
ryzyk okreÊlonych w umowie ubezpieczenia, klauzulach,
uzupe∏nieniach lub za∏àcznikach do niej, zgodnie 
z postanowieniami niniejszych ogólnych warunków
ubezpieczenia.

3. Umowa ubezpieczenia mo˝e regulowaç prawa 
i obowiàzki stron w sposób odbiegajàcy od niniejszych
ogólnych warunków ubezpieczenia. Wprowadzenie do
umowy ubezpieczenia postanowieƒ dodatkowych lub
odmiennych od niniejszych ogólnych warunków
ubezpieczenia wymaga przyj´cia tych postanowieƒ przez
obie strony umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewa˝noÊci. Ubezpieczyciel przedstawi
ubezpieczajàcemu ró˝nice pomi´dzy umowà
ubezpieczenia a ogólnymi warunkami ubezpieczenia,
wyznaczajàc mu co najmniej siedmiodniowy termin do
zg∏oszenia sprzeciwu. W braku sprzeciwu uwa˝a si´, 
˝e umowa dosz∏a do skutku zgodnie z treÊcià dokumentu
ubezpieczenia nast´pnego dnia po up∏ywie
wyznaczonego terminu do z∏o˝enia sprzeciwu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych
warunkach ubezpieczenia majà zastosowanie przepisy
ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, kodeksu
cywilnego oraz inne bezwzgl´dnie obowiàzujàce
przepisy prawa.

§ 2 

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia obejmujà:
1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeƒ

losowych,
2) ubezpieczenie mienia od kradzie˝y z w∏amaniem 

i rabunku,
3) ubezpieczenia mienia od dewastacji,
4)  ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od st∏uczenia,
5)  ubezpieczenie sprz´tu elektronicznego,
6)  ubezpieczenie rzeczy w przewozie krajowym (cargo),
7)  ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej,
8)  ubezpieczenie ochrony prawnej,
9)  ubezpieczenie kosztów zak∏óceƒ w dzia∏alnoÊci,

10) ubezpieczenie kosztów wycofania produktów z rynku.

§ 3 

1. Ubezpieczenie mo˝na zawrzeç na rzecz przedsi´biorcy
lub innej jednostki organizacyjnej, która prowadzi
ewidencj´ mienia w jednej z nast´pujàcych form: ksi´ga
rachunkowa, podatkowa ksi´ga przychodów i rozchodów,
ewidencja Êrodków trwa∏ych, ewidencja wyposa˝enia,
spis z natury towarów, wykaz Êrodków trwa∏ych oraz
wartoÊci niematerialnych i prawnych, ksià˝ka zamówieƒ,
wykaz przyj´cia i wydania Êrodków obrotowych.

2. Ubezpieczenie mo˝e zostaç zawarte równie˝ na rzecz
przedsi´biorcy, nie prowadzàcego ewidencji, o której
mowa w ust. 1, pod warunkiem sporzàdzenia, przy
zawarciu umowy, wykazu ubezpieczanego mienia.

3. Warunkiem uzyskania mo˝liwoÊci wykupienia na
podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczeƒ,
o których mowa w § 2 pkt. 3-9, jest uprzednie zawarcie
umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeƒ
losowych oraz od kradzie˝y z w∏amaniem i rabunku.

§ 4

1. Umow´ ubezpieczenia mo˝na zawrzeç na rzecz innej
osoby (ubezpieczonego). W takim wypadku
postanowienia niniejszych ogólnych warunków
ubezpieczenia majà odpowiednie zastosowanie tak˝e
wobec tej osoby.

2. Ubezpieczyciel mo˝e podnieÊç przeciwko wszystkim
ubezpieczonym  osobom zarzuty dotyczàce
niewykonania lub nienale˝ytego wykonania obowiàzków
wynikajàcych z umowy ubezpieczenia.

CO OBEJMUJE UBEZPIECZENIE

UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZE¡
LOSOWYCH

§ 5

CZEGO DOTYCZY UBEZPIECZENIE

1. Ubezpieczenie obejmuje okreÊlone w umowie:
1) zewidencjonowane mienie wykorzystywane 

w zwiàzku z prowadzonà dzia∏alnoÊcià, które stanowi
w∏asnoÊç ubezpieczajàcego lub jest w jego
posiadaniu na podstawie tytu∏u prawnego:
a) budynki i budowle,
b) maszyny, urzàdzenia oraz wyposa˝enie,
c) Êrodki obrotowe,
d) wartoÊci pieni´˝ne,

2)  nak∏ady inwestycyjne,
3)  mienie osób trzecich przekazane ubezpieczajàcemu

w celu sprzeda˝y lub wykonania us∏ugi,

4) mienie pracownicze, rozumiane jako mienie
osobistego u˝ytku lub s∏u˝àce wykonywaniu
czynnoÊci zawodowych przez pracowników
ubezpieczajàcego, z wy∏àczeniem wartoÊci
pieni´˝nych.

2. Mienie jest obj´te ochronà ubezpieczeniowà na
terytorium Polski, w miejscu wymienionym w umowie
ubezpieczenia, a mienie pracownicze - równie˝ w innym
miejscu na terytorium Polski, w którym praca jest
Êwiadczona na polecenie ubezpieczajàcego.

§ 6

OD CZEGO CHRONI UBEZPIECZENIE

1. Szkody obj´te ubezpieczeniem to takie, które sà
bezpoÊrednim nast´pstwem zdarzeƒ przewidzianych 
w umowie.

2. Mienie, o którym mowa w § 5 ust. 1 jest ubezpieczone od
szkód powsta∏ych wskutek:
1) po˝aru, 
2) uderzenia pioruna, 
3) wybuchu, 
4) upadku statku powietrznego.
5) szkód wodociàgowych,
6) huraganu, 
7) powodzi, 
8) sp∏ywu wód po zboczach, 
9) gradu, 

10) deszczu nawalnego, 
11) Êniegu, 
12) osuni´cia si´ ziemi, 
13) zapadania si´ ziemi, 
14) lawiny, 
15) trz´sienia ziemi,
16) dymu i sadzy, 
17) huku ponaddêwi´kowego, 
18) uderzenia pojazdu,
19) upadku drzewa, masztu, s∏upa, anteny lub ich cz´Êci, 
20) przepi´cia.

3. Ubezpieczenie obejmuje tak˝e szkody, które powsta∏y
wskutek akcji gaÊniczej, ratowniczej, wyburzenia lub
odgruzowania, prowadzonych w zwiàzku z wystàpieniem
zdarzeƒ obj´tych zakresem ubezpieczenia.

§ 7

O CO MO˚NA ROZSZERZYå UBEZPIECZENIE

Pod warunkiem op∏acenia dodatkowej sk∏adki ubezpieczenie
mienia od ognia i innych zdarzeƒ losowych mo˝e zostaç
rozszerzone o:
1) klauzul´ reprezentantów,
2) ubezpieczenie szkód powsta∏ych na skutek rozmro˝enia

ubezpieczonych towarów,
3) klauzul´ automatycznego pokrycia.

§ 8

W przypadku rozszerzenia umowy o klauzul´
reprezentantów ubezpieczyciel - odmiennie ni˝ wynika to 
z § 44 - jest wolny od odpowiedzialnoÊci za szkody powsta∏e
wskutek winy umyÊlnej lub ra˝àcego niedbalstwa
reprezentantów ubezpieczajàcego, za których uwa˝a si´: 
1) w przypadku przedsi´biorstw paƒstwowych

- dyrektora, jego zast´pców i innych pe∏nomocników
uprawnionych do sk∏adania i przyjmowania oÊwiadczeƒ
woli w imieniu ubezpieczajàcego w jego sprawach
prawnomajàtkowych w dziedzinie stosunków
zewn´trznych oraz zarzàdc´ i kierowników dzia∏ów,

2) w przypadku spó∏ek z ograniczonà
odpowiedzialnoÊcià i spó∏ek akcyjnych - cz∏onków
zarzàdu, prokurentów i pe∏nomocników uprawnionych
odpowiednio jak w pkt 1) dyrektorów i kierowników
dzia∏ów,

3) w przypadku spó∏ek jawnych i komandytowych
- wspólników, prokurentów i pe∏nomocników
uprawnionych odpowiednio jak w pkt 1) oraz dyrektorów
i kierowników dzia∏ów, 

4) w przypadku spó∏ek cywilnych - wspólników oraz
umocowane przez nich osoby trzecie a tak˝e dyrektorów
i kierowników dzia∏ów, 

5) w przypadku osób fizycznych - pe∏nomocników oraz
dyrektorów i kierowników dzia∏ów.

§ 9

1. Ubezpieczenie szkód powsta∏ych na skutek rozmro˝enia
obejmuje wy∏àcznie towary, których w∏aÊciwoÊci
naturalne nakazujà przechowywane ich  w urzàdzeniach
ch∏odniczych w temperaturze minus 18 stopni Celsjusza
lub ni˝szej.

2. OdpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela ograniczona jest do
kwoty 5.000,- z∏ na jeden i na wszystkie wypadki 
w okresie ubezpieczenia.

3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoÊci za
rozmro˝enie ubezpieczonego mienia, powsta∏e wskutek
niew∏aÊciwego przechowywania lub mechanicznego
uszkodzenia opakowania towarów.

§ 10

1. W przypadku rozszerzenia umowy o klauzul´
automatycznego pokrycia ubezpieczyciel obejmuje
automatycznà ochronà ubezpieczeniowà wzrost wartoÊci
Êrodków trwa∏ych, zwiàzany z ich modernizacjà lub
nabyciem, w których posiadanie wejdzie ubezpieczajàcy
w okresie trwania odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela. 

2. OdpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela w stosunku do
automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej
klauzuli mienia ograniczona jest do kwoty
odpowiadajàcej 20% sumy ubezpieczenia Êrodków
trwa∏ych, aktualnej na dzieƒ zawarcia umowy
ubezpieczenia. 

3. Wzrost wartoÊci przekraczajàcy przyj´ty w ust. 2 limit,
mo˝e byç odr´bnie ubezpieczony na zasadach
okreÊlonych w niniejszych ogólnych warunkach
ubezpieczenia.

4. Ubezpieczajàcy jest obowiàzany zg∏aszaç zwi´kszenie
sumy ubezpieczenia oraz zap∏aciç stosownà sk∏adk´ za
doubezpieczenie w terminie 30 dni po zmianie wartoÊci
Êrodków trwa∏ych.

5. Sk∏adka za doubezpieczenie naliczana jest przy
zastosowaniu stawki ustalonej w umowie ubezpieczenia
oraz zasady pro rata temporis tj. proporcjonalnie do
d∏ugoÊci okresu ubezpieczenia, poczàwszy od daty
poniesienia wydatków zwiàzanych ze wzrostem wartoÊci
Êrodka trwa∏ego, przy czym za rok uwa˝a si´ 360 dni. 

6. W przypadku zaistnienia szkody obj´tej ochronà na
podstawie zapisów niniejszej klauzuli, ubezpieczyciel
uprawniony jest do potràcenia z kwoty odszkodowania
sk∏adek niezap∏aconych, naliczonych w sposób okreÊlony
w ust. 5, za ca∏y okres ubezpieczenia.  

UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIE˚Y
Z W¸AMANIEM I RABUNKU

§ 11 

CZEGO DOTYCZY UBEZPIECZENIE

1. Ubezpieczenie obejmuje okreÊlone w umowie:
1) zewidencjonowane mienie wykorzystywane 

w zwiàzku z prowadzonà dzia∏alnoÊcià, które stanowi
w∏asnoÊç ubezpieczajàcego lub jest w jego
posiadaniu na podstawie tytu∏u prawnego:
a) maszyny, urzàdzenia oraz wyposa˝enie,
b) Êrodki obrotowe,
c) wartoÊci pieni´˝ne,

2) nak∏ady inwestycyjne,
3) mienie osób trzecich przekazane ubezpieczajàcemu

w celu sprzeda˝y lub wykonania us∏ugi,
4) mienie pracownicze, rozumiane jako mienie

osobistego u˝ytku lub s∏u˝àce wykonywaniu
czynnoÊci zawodowych przez pracowników
ubezpieczajàcego, z wy∏àczeniem wartoÊci
pieni´˝nych.

2. Mienie jest obj´te ochronà ubezpieczeniowà na
terytorium Polski, w miejscu wymienionym w umowie
ubezpieczenia, a mienie pracownicze - równie˝ w innym
miejscu na terytorium Polski, w którym praca jest
Êwiadczona na polecenie ubezpieczajàcego.

§ 12 

OD CZEGO CHRONI UBEZPIECZENIE

1. Szkody obj´te ubezpieczeniem to takie, które sà
bezpoÊrednim nast´pstwem zdarzeƒ przewidzianych 
w umowie.

2. Mienie, o którym mowa w § 11 ust. 1, jest ubezpieczone
od szkód powsta∏ych wskutek:
1) kradzie˝y z w∏amaniem,
2) rabunku.

3. Ubezpieczenie danej grupy mienia od szkód powsta∏ych
wskutek kradzie˝y z w∏amaniem obejmuje równie˝ koszty
naprawy zniszczonego lub uszkodzonego w zwiàzku 
z kradzie˝à z w∏amaniem lub jej usi∏owaniem mienia
danej grupy (w ramach sumy ubezpieczenia danej grupy
mienia), a tak˝e zniszczonych lub uszkodzonych
zabezpieczeƒ, ∏àcznie z kosztami usuni´cia uszkodzeƒ
Êcian, stropów, dachów, okien i drzwi (do kwoty 3.000 ,-
z∏ na jeden i na wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia).

§ 13

O CO MO˚NA ROZSZERZYå UBEZPIECZENIE

Pod warunkiem op∏acenia dodatkowej sk∏adki ubezpieczenie
mienia od kradzie˝y z w∏amaniem i rabunku mo˝e zostaç
rozszerzone o ubezpieczenie:
1) wartoÊci pieni´˝nych w czasie transportu od szkód

powsta∏ych bezpoÊrednio wskutek:
a)  rabunku,
b) zniszczenia lub uszkodzenia Êrodka transportu 

w wyniku wypadku drogowego,
c) wystàpienia zdarzenia powodujàcego Êmierç,

uszkodzenie cia∏a lub rozstrój zdrowia osoby
sprawujàcej piecz´ nad ubezpieczonym mieniem,
uniemo˝liwiajàcego jego ochron´,

3) klauzul´ automatycznego pokrycia w brzmieniu
okreÊlonym w § 10, przy czym rozszerzenie to nie
dotyczy mienia ubezpieczonego w systemie na pierwsze
ryzyko.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD DEWASTACJI

§ 14

CZEGO DOTYCZY UBEZPIECZENIE

1. Ubezpieczenie obejmuje okreÊlone w umowie:
1) zewidencjonowane mienie wykorzystywane 

w zwiàzku z prowadzonà dzia∏alnoÊcià, które stanowi
w∏asnoÊç ubezpieczajàcego lub jest w jego
posiadaniu na podstawie tytu∏u prawnego:
e) budynki i budowle,
f) maszyny, urzàdzenia oraz wyposa˝enie,
g) Êrodki obrotowe,
h) wartoÊci pieni´˝ne,

2) nak∏ady inwestycyjne,
3) mienie osób trzecich przekazane ubezpieczajàcemu

w celu sprzeda˝y lub wykonania us∏ugi,
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4) mienie pracownicze, rozumiane jako mienie
osobistego u˝ytku lub s∏u˝àce wykonywaniu
czynnoÊci zawodowych przez pracowników
ubezpieczajàcego, z wy∏àczeniem wartoÊci
pieni´˝nych.

2. Mienie jest obj´te ochronà ubezpieczeniowà na
terytorium Polski, w miejscu wymienionym w umowie
ubezpieczenia, a mienie pracownicze - równie˝ w innym
miejscu na terytorium Polski, w którym praca jest
Êwiadczona na polecenie ubezpieczajàcego.

§ 15

OD CZEGO CHRONI UBEZPIECZENIE

Mienie, o którym mowa w § 14 ust. 1, jest ubezpieczone od
szkód powsta∏ych wskutek dewastacji.

UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW 
OD ST¸UCZENIA

§ 16

CZEGO DOTYCZY UBEZPIECZENIE

1. Ubezpieczenie obejmuje zainstalowane zgodnie 
z przeznaczeniem i stanowiàce w∏asnoÊç
ubezpieczajàcego lub b´dàce w jego posiadaniu na
podstawie tytu∏u prawnego:
1) sta∏e oszklenia zewn´trzne i wewn´trzne budynków 

i budowli,
2) szklane lub kamienne wyk∏adziny oraz budowle,

neony, reklamy Êwietlne, szyldy, gabloty, lustra 
i witra˝e niezabytkowe, wykonane ze szk∏a,
minera∏ów i ich imitacji lub tworzyw sztucznych.

2. Ochronà ubezpieczeniowà obj´te jest mienie znajdujàce
si´ na terytorium Polski, w miejscu wymienionym 
w umowie ubezpieczenia.

§ 17

OD CZEGO CHRONI UBEZPIECZENIE

1. Przedmioty wymienione w umowie ubezpieczenia
ubezpieczone sà od szkód powsta∏ych wskutek ich
st∏uczenia lub p´kni´cia.

2. Ubezpieczenie - w granicach sumy ubezpieczenia 
- obejmuje tak˝e:
1) koszty ustawienia rusztowaƒ lub drabin

umo˝liwiajàcych wstawienie szyb w przypadku ich
st∏uczenia lub p´kni´cia,

2) demonta˝ lub napraw´ instalacji Êwietlnych 
i neonowych.

UBEZPIECZENIE SPRZ¢TU ELEKTRONICZNEGO

§ 18

CZEGO DOTYCZY UBEZPIECZENIE

Ubezpieczenie obejmuje okreÊlony w umowie:
1) sprz´t elektroniczny, zainstalowany na stanowisku

pracy, nie starszy ni˝ 5 lat, gotowy do u˝ytku zgodnie 
z przeznaczeniem, dla którego testy próbne zosta∏y
zakoƒczone z wynikiem pozytywnym, chyba 
˝e przeprowadzenie tych testów nie by∏o wymagane
przez producenta,

2) zewn´trzne noÊniki danych oraz zapisane na nich
dane (w tym oprogramowanie), stanowiàce w∏asnoÊç
ubezpieczajàcego.

§ 19 

ZAKRES TERYTORIALNY UBEZPIECZENIA

1. Sprz´t elektroniczny obj´ty jest ochronà
ubezpieczeniowà na terytorium Polski, w miejscu
wymienionym w umowie ubezpieczenia, podczas
eksploatacji i transportu wewnàtrzzak∏adowego.

2. Dane oraz zewn´trzne noÊniki danych okreÊlone 
w umowie sà obj´te ochronà ubezpieczeniowà na
terytorium Polski, w miejscu wymienionym w umowie, 
a tak˝e w zewn´trznym (znajdujàcym si´ poza miejscem
ubezpieczenia) archiwum danych oraz podczas
transportu mi´dzy miejscem ubezpieczenia 
a zewn´trznym archiwum danych.

§ 20

OD CZEGO CHRONI UBEZPIECZENIE

1. Z zastrze˝eniem postanowieniƒ ust. 3 sprz´t
elektroniczny ubezpieczony jest od zniszczenia lub
uszkodzenia wskutek zdarzeƒ losowych o charakterze
nag∏ym i nieprzewidzianym, w wyniku których sprz´t
zosta∏ utracony lub nie mo˝e osiàgnàç parametrów
znamionowych – zakres podstawowy.

2. Z zastrze˝eniem postanowieƒ ust. 1 ubezpieczenie
obejmuje w szczególnoÊci szkody wynik∏e z:
1) b∏´dów w obs∏udze, niew∏aÊciwego u˝ytkowania,
2) po˝aru,
3) wybuchu,
4) dzia∏ania wody i wilgoci,
5) b∏´dów pope∏nionych w trakcie konstrukcji, produkcji

lub monta˝u, a tak˝e wad materia∏owych,
6) przepi´cia, przet´˝enia i innych przyczyn

elektrycznych.
3. Za op∏atà dodatkowej sk∏adki ubezpieczenie mo˝e zostaç

rozszerzone o ryzyko kradzie˝y z w∏amaniem, rabunku
lub dewastacji.

4. Ubezpieczenie obejmuje tak˝e szkody, które powsta∏y
wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w zwiàzku 
z wystàpieniem zdarzeƒ obj´tych zakresem
ubezpieczenia, jak równie˝ koszty naprawy zniszczonych
lub uszkodzonych zabezpieczeƒ, ∏àcznie z kosztami
usuni´cia uszkodzeƒ Êcian, stropów, dachów, okien 
i drzwi.

§ 21

Dane oraz zewn´trzne noÊniki danych ubezpieczone sà od
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia, o ile: 
1) z tytu∏u wystàpienia okreÊlonego zdarzenia istnieje

odpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela za szkod´ materialnà
w ubezpieczonym noÊniku, oraz 

2) w wyniku tego zdarzenia dane nie nadajà si´ do odczytu
ani zapisywania.

§ 22

O CO MO˚NA ROZSZERZYå UBEZPIECZENIE

Pod warunkiem op∏acenia dodatkowej sk∏adki ubezpieczenie
sprz´tu elektronicznego mo˝e byç rozszerzone o:
1) klauzul´ automatycznego pokrycia w brzmieniu

okreÊlonym w § 10, przy czym rozszerzenie to nie
dotyczy mienia ubezpieczonego w systemie na pierwsze
ryzyko,

2) klauzul´ ubezpieczenia sprz´tu przenoÊnego,
obejmujàcà szkody w przenoÊnym sprz´cie
elektronicznym u˝ywanym do prac s∏u˝bowych przez
ubezpieczajàcego lub jego pracowników poza miejscem
ubezpieczenia, o ile prace te mia∏y miejsce na terytorium
Polski, przy czym:
a) ubezpieczeniem nie sà obj´te szkody powsta∏e lub

zwi´kszone wskutek wypadku Êrodka transportu
nale˝àcego do ubezpieczajàcego, je˝eli wypadek ten
zosta∏ spowodowany z∏ym stanem technicznym
pojazdu, bàdê te˝ szkoda powsta∏a lub zosta∏a
zwi´kszona wskutek niew∏aÊciwego opakowania
sprz´tu, niezgodnie z zaleceniami producenta lub
wskutek braku takiego opakowania,

b) ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoÊç za szkody
powsta∏e wskutek kradzie˝y z w∏amaniem z pojazdu
pod warunkiem, ˝e:
aa) pojazd ten posiada twardy dach (jednolita

sztywna konstrukcja),
bb) w chwili kradzie˝y by∏ prawid∏owo zamkni´ty na

klucz,
cc) sprz´t pozostawiony w pojeêdzie zosta∏

zamkni´ty w baga˝niku lub w innym schowku,
stanowiàcym seryjne wyposa˝enie pojazdu,

dd) sprz´t zosta∏ skradziony w godzinach: 6.00 -  22.00
- przy czym ograniczenie to nie dotyczy
przypadku kradzie˝y, gdy pojazd zaparkowany
zosta∏ na parkingu strze˝onym i wyposa˝ony by∏
w aktywne urzàdzenie antyw∏amaniowe 
(np. wywo∏ujàce alarm), albo znajdowa∏ si´ 
w gara˝u zamkni´tym.

UBEZPIECZENIE RZECZY W PRZEWOZIE 
KRAJOWYM (CARGO)

§ 23

CZEGO DOTYCZY UBEZPIECZENIE

1. Ubezpieczenie obejmuje rzeczy okreÊlone w umowie
ubezpieczenia, podczas drogowego kolejowego,
lotniczego lub Êródlàdowego przewozu krajowego,
wykonywanego transportem w∏asnym lub obcym, 
w odniesieniu do których ubezpieczajàcy ponosi ryzyko
transportowe.

2. Dla przewozów dokonywanych w zwiàzku ze sprzeda˝à
typu vanselling ubezpieczyciel mo˝e okreÊliç dodatkowe
lub odmienne warunki ubezpieczenia.

3. Ubezpieczenie rzeczy okreÊlonego rodzaju podczas
przewozów dokonywanych w okresie ubezpieczenia
(obrotowa umowa ubezpieczenia).

§ 24

OD CZEGO CHRONI UBEZPIECZENIE

1. Ubezpieczenie obejmuje utrat´, ubytek lub uszkodzenie
przewo˝onych rzeczy wynik∏e z nast´pujàcych ryzyk:
1) wypadku Êrodka transportu,
2) rabunku, 
3) dewastacji, 
4) po˝aru, 
5) uderzenia pioruna, 
6) wybuchu, 
7) huraganu, 
8) powodzi, 
9) sp∏ywu wód po zboczach

10) deszczu nawalnego,
11) gradu,
12) osuni´cia si´ ziemi,
13) zapadania si´ ziemi,
14) lawiny, 
15) upadku statku powietrznego.

2. Ubezpieczeniem obj´ta jest równie˝ utrata, ubytek lub
uszkodzenie przewo˝onych rzeczy na skutek upadku,
uderzenia, uszkodzenia przez urzàdzenia za∏adowcze, 
z zastrze˝eniem postanowieƒ ust. 3-4:
1) podczas i w zwiàzku z operacjami za∏adunkowymi na

Êrodek transportu, dokonywanymi w miejscu
nadania, przed rozpocz´ciem przewozu oraz 

2) podczas i w zwiàzku z operacjami wy∏adunkowymi ze
Êrodka transportu, dokonywanymi w miejscu
przeznaczenia, po zakoƒczeniu przewozu.

3. Za poczàtek operacji za∏adunkowych uwa˝any jest
moment gdy przedmiot ubezpieczenia zostanie uniesiony
w miejscu sk∏adowania nadawcy w celu bezpoÊredniego
umieszczenia na Êrodku transportu, a za zakoƒczenie 
- moment jego umieszczenia i zamocowania na Êrodku
transportu. 

4. Za poczàtek operacji wy∏adunkowych uwa˝any jest
moment rozpocz´cia usuwania mocowaƒ
transportowych, a za zakoƒczenie - moment
umieszczenia przedmiotu ubezpieczenia w miejscu
sk∏adowania odbiorcy, bezpoÊrednio po zdj´ciu 
ze Êrodka transportu.

§ 25

1. Przy dokonywaniu przewozu transportem w∏asnym
ubezpieczenie obejmuje równie˝ ryzyko kradzie˝y
rzeczy z pojazdu, jak równie˝ rzeczy wraz z pojazdem 
z p∏atnego parkingu, je˝eli urzàdzenie i organizacja
parkingu prowadzi jednoznacznie do oceny, 
˝e samochody sà ca∏odobowo pilnowane przez obs∏ug´
parkingu i chronione przed kradzie˝à, przy czym:
1) parking jest ogrodzony ze wszystkich stron sta∏ym

ogrodzeniem i posiada zamykanà bram´ wjazdowà
lub szlaban wjazdu obs∏ugiwany przez wartownika,

2) przy wjeêdzie otrzymuje si´ kwit parkingowy 
z wpisanym numerem rejestracyjnym pojazdu, datà 
i godzinà wjazdu,

3) za pobyt pojazdu na parkingu uiszczana jest
stosowna op∏ata,

4) przy wyjeêdzie wartownicy sprawdzajà, czy osoba
wyprowadzajàca samochód jest do tego uprawniona,

5) kierowca pozostawiajàcy na parkingu pojazd 
z towarem zobowiàzany jest wy∏àczyç silnik,
zamknàç pojazd na klucz, zabraç ze sobà kluczyki do
pojazdu, dowód rejestracyjny, prawo jazdy oraz
dokumenty ∏adunkowe.

2. Ubezpieczajàcy powinien udzieliç wszystkim osobom
którymi pos∏uguje si´ przy dokonywaniu przewozów
pisemnej instrukcji zgodnej z warunkami okreÊlonymi 
w niniejszej klauzuli

3. Udzia∏ w∏asny ubezpieczajàcego w ka˝dej szkodzie
powsta∏ej wskutek kradzie˝y wynosi 5%, nie mniej jednak
ni˝ 300,- z∏.

§ 26

Ubezpieczenie obejmuje tak˝e utrat´, ubytek lub
uszkodzenie przewo˝onych rzeczy, powsta∏e wskutek akcji
ratowniczej prowadzonej w zwiàzku z wystàpieniem zdarzeƒ
obj´tych zakresem ubezpieczenia.

§ 27

O CO MO˚NA ROZSZERZYå UBEZPIECZENIE

Pod warunkiem op∏acenia dodatkowej sk∏adki ubezpieczenie
mo˝e zostaç rozszerzone o ryzyko kradzie˝y w zakresie
okreÊlonym, o którym mowa w § 25, przy dokonywaniu
przewozu transportem obcym.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ

§ 28

CZEGO DOTYCZY UBEZPIECZENIE

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialnoÊç cywilnà osób
obj´tych ubezpieczeniem za szkody w mieniu lub na osobie,
wyrzàdzone osobom trzecim na terytorium Polski, niezale˝nie
od êród∏a obowiàzku odszkodowawczego (czyny
niedozwolone, niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie
zobowiàzania): 
1) w zwiàzku z posiadaniem i u˝ytkowaniem nieruchomoÊci

oraz stacjonarnych maszyn, urzàdzeƒ i instalacji
wszelkiego typu,

2) w zwiàzku z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej
okreÊlonej w umowie ubezpieczenia.

§ 29

Ubezpieczenie obejmuje szkody, które wystàpi∏y w okresie
ubezpieczenia na terytorium Polski, niezale˝nie od daty
zg∏oszenia roszczeƒ przez poszkodowanych (o ile roszczenia
to nie sà przedawnione), z zastrze˝eniem postanowieƒ 
§ 54 ust. 2 pkt 4).

§ 30

Osoby obj´te ubezpieczeniem:
1) ubezpieczajàcy, a w razie zawarcia umowy na rzecz innej

osoby - ubezpieczony,
2) obecni i byli pe∏nomocnicy oraz pracownicy

ubezpieczajàcego albo ubezpieczonego, w zakresie
szkód wyrzàdzonych w zwiàzku z wykonywaniem
obowiàzków s∏u˝bowych na jego rzecz, które wystàpi∏y 
w czasie trwania odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela.

§ 31

O CO MO˚NA ROZSZERZYå UBEZPIECZENIE

1. Pod warunkiem op∏acenia dodatkowej sk∏adki
ubezpieczeniem mo˝na objàç odpowiedzialnoÊç cywilnà
osób obj´tych ubezpieczeniem za szkody, niezale˝nie od
êród∏a obowiàzku odszkodowawczego (czyny
niedozwolone, niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie
zobowiàzania): 
1) w mieniu, wyrzàdzone w nieruchomoÊciach osób

trzecich (OC najemcy) u˝ytkowanych przez osoby
obj´te ubezpieczeniem na podstawie umowy najmu
lub dzier˝awy, albo innego pokrewnego stosunku
prawnego; ubezpieczenie obejmuje szkody
polegajàce na uszkodzeniu lub zniszczeniu
nieruchomoÊci i ich cz´Êci sk∏adowych, przy czym
ubezpieczenie OC najemcy nie obejmuje:
a) szkód w gruntach wszelkiego rodzaju,
b) szkód w urzàdzeniach i instalacjach wszelkiego

rodzaju oraz mieniu ruchomym, chyba ˝e stanowi
cz´Êç sk∏adowà u˝ytkowanej nieruchomoÊci,

c) szkód wynik∏ych ze zu˝ycia rzeczy w trakcie ich
u˝ytkowania;

2) na osobie, wynikajàce z wypadków przy pracy
(OC pracodawcy) w rozumieniu Ustawy z dnia
30.10.2002 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym z tytu∏u
wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
(Dz.U. 199, poz. 1673 z pózn. zmianami),
wyrzàdzone pracownikom ubezpieczajàcego, a tak˝e
osobom Êwiadczàcym prac´ na podstawie umowy
cywilnoprawnej, o ile ubezpieczajàcy obowiàzany
jest do odprowadzania z tego tytu∏u sk∏adki na02



ubezpieczenie spo∏eczne, przy czym ubezpieczenie
OC pracodawcy nie obejmuje:
a) szkód wynik∏ych z wypadków majàcych miejsce

przed datà poczàtkowà,
b) szkód powsta∏ych wskutek stanów chorobowych,

nie wynikajàcych z wypadków, o których mowa
powy˝ej,

c) Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych poszkodowanemu na
podstawie ustawy o Êwiadczeniach z tytu∏u
wypadków przy pracy i chorób zakaênych,

3) na osobie lub w mieniu, wyrzàdzone osobom
trzecim przez podwykonawców (OC podwyko-
nawcy) ubezpieczajàcego; podwykonawców tych
uwa˝a si´ za osoby obj´te ubezpieczeniem 
w zakresie dzia∏alnoÊci zg∏oszonej do ubezpieczenia
przez ubezpieczajàcego i tylko w odniesieniu do
szkód wyrzàdzonych przy wykonywaniu
powierzonych im przez ubezpieczajàcego prac, us∏ug
lub innych czynnoÊci, przy czym ubezpieczenie 
OC podwykonawcy nie obejmuje szkód
powodujàcych roszczenia pomi´dzy osobami
obj´tymi ubezpieczeniem,

4) na osobie lub w mieniu, powsta∏e po przekazaniu
przedmiotu wykonanej pracy lub us∏ugi 
w u˝ytkowanie odbiorcy (OC z tytu∏u wadliwego
wykonawstwa), wynik∏e z nienale˝ytego wykonania
pracy lub us∏ugi przez osoby obj´te ubezpieczeniem,
o ile wykonywanie tej pracy lub us∏ugi rozpocz´∏o si´
po dacie poczàtkowej, przy czym ubezpieczenie OC
z tytu∏u wadliwego wykonawstwa nie obejmuje szkód
zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià zawodowà prowadzonà
przez osoby obj´te ubezpieczeniem, w szcze-
gólnoÊci w zakresie projektowania budynków,
budowli i oprogramowania komputerowego,

5) w mieniu ruchomym osób trzecich, poddanym
obróbce, czyszczeniu, naprawie lub innym
czynnoÊciom (OC za szkody w mieniu poddanym
obróbce) przez osoby obj´te ubezpieczeniem, przy
czym ubezpieczenie OC za szkody w mieniu
ruchomym poddanym obróbce nie obejmuje:
a) szkód w rzeczach, z których osoby obj´te

ubezpieczeniem korzysta∏y na podstawie umowy
najmu, dzier˝awy, u˝yczenia, leasingu albo
innego pokrewnego stosunku prawnego,

b) szkód w wartoÊciach pieni´˝nych i wszelkiego
rodzaju dokumentach,

c) szkód wyrzàdzonych podczas prac ∏adunkowych
wszelkiego rodzaju,

6) wyrzàdzone przez pojazdy nie podlegajàce
obowiàzkowemu ubezpieczeniu OC, 
w szczególnoÊci wolnobie˝ne lub specjalne,

7) wyrzàdzone przez rzecz wprowadzonà do obrotu
(OC za produkt).

2. Franszyza redukcyjna dla szkód w mieniu, w zakresie
ryzyk okreÊlonych w ust. 1 pkt. 4), 5) i 7) wynosi  500,- z∏, 
a w zakresie ryzyk okreÊlonych w ust pkt. 3) wynosi
1.000,- z∏ na wszystkie szkody wynik∏e z tego samego
zdarzenia, niezale˝nie od ich liczby, daty i miejsca ich
wystàpienia.  

§ 32

CO OBEJMUJE UBEZPIECZENIE

1. W ubezpieczeniu odpowiedzialnoÊci cywilnej
ubezpieczyciel:
1) wyp∏aca odszkodowanie poszkodowanemu lub 
2) broni osob´ ubezpieczonà przed nieuzasadnionym

roszczeniem.
2. Ubezpieczyciel pokrywa tak˝e:

1) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powo∏anych
w uzgodnieniu z ubezpieczycielem w celu ustalenia
okolicznoÊci lub wartoÊci szkody,

2) niezb´dne koszty obrony sàdowej w sporze
prowadzonym na polecenie ubezpieczyciela lub za
jego zgodà; je˝eli w wyniku wypadku, który powoduje
odpowiedzialnoÊç ubezpieczajàcego, obj´tà ochronà
ubezpieczeniowà, zostanie przeciwko sprawcy
szkody wdro˝one post´powanie karne,
ubezpieczyciel pokrywa koszty obrony, je˝eli za˝àda∏
powo∏ania obroƒcy lub wyrazi∏ zgod´ na pokrycie
zwiàzanych z tym kosztów,

3) niezb´dne koszty dzia∏aƒ podj´tych przez
ubezpieczajàcego po wystàpieniu wypadku w celu
zapobie˝enia szkodzie lub zmniejszenia jej wartoÊci,
je˝eli Êrodki te by∏y w∏aÊciwe, chocia˝by okaza∏y si´
bezskuteczne.

3. Koszty, o których mowa w ust. 1 i 2, pokrywane sà 
w ramach sumy gwarancyjnej.

UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ

§ 33

CO OBEJMUJE UBEZPIECZENIE

1. Ochrona ubezpieczeniowa przys∏uguje ubezpiecza-
jàcemu w zakresie okreÊlonej w umowie ubezpieczenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej lub dzia∏alnoÊci w ramach
wolnego zawodu. Z ochrony ubezpieczeniowej korzystajà
równie˝ pracownicy ubezpieczajàcego w zakresie
wykonywania umowy o prac´ na jego rzecz oraz
cz∏onkowie rodziny ubezpieczajàcego, o ile biorà oni
udzia∏ w jego ubezpieczonej dzia∏alnoÊci.

2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:
1) dochodzenie roszczeƒ odszkodowawczych z tytu∏u

czynów niedozwolonych, których nast´pstwem jest
szkoda osobowa albo majàtkowa, w zakresie
przewidzianym w § 39,

2) obron´ interesów prawnych ze stosunków pracy,
3) obron´ w post´powaniu karnym w zwiàzku 

z zarzutem pope∏nienia przest´pstwa albo

wykroczenia; w przypadku kary pozbawienia
wolnoÊci lub grzywny przekraczajàcej 1000,- z∏
ubezpieczenie obejmuje przy ka˝dym zdarzeniu
obj´tym ubezpieczeniem ∏àcznie dwa wnioski 
o u∏askawienie, odroczenie wykonania kary,
warunkowe przedterminowe zwolnienie lub
roz∏o˝enie sp∏aty na raty,

4) sàdowà obron´ interesów prawnych w zakresie
ubezpieczeƒ spo∏ecznych.

§ 34 

1. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy kosztów wynik∏ych
ze zdarzenia ubezpieczeniowego, które wystàpi∏o 
w okresie ubezpieczenia.

2. Zdarzeniem ubezpieczeniowym jest dla:
1) czynu niedozwolonego - wystàpienie szkody 

w mieniu lub na osobie,
2) pope∏nienia przest´pstwa lub wykroczenia 

- udowodniona lub podejrzewana chwila naruszenia
przepisów prawa.

§ 35 

1. W przypadkach nie wymienionych powy˝ej (w § 34
ust. 2) zdarzeniem ubezpieczeniowym jest chwila, 
w której ubezpieczajàcy, jego przeciwnik lub osoba
trzecia zaczà∏ naruszaç albo podejrzewa si´, ˝e zaczà∏
naruszaç prawa, obowiàzki, zobowiàzania umowne lub
przepisy prawa; w przypadku wystàpienia kilku naruszeƒ
zdarzeniem ubezpieczeniowym jest pierwsze z nich, nie
uwzgl´dnia si´ jednak˝e tych naruszeƒ, które wystàpi∏y 
w okresie wczeÊniejszym ni˝ rok przed rozpocz´ciem
ochrony z obecnej umowy ubezpieczenia. 

2. Ubezpieczenie nie dotyczy zdarzeƒ, o których mowa 
w ust. 1, które:
1) wystàpi∏y przed up∏ywem 3 miesi´cy od daty

rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej albo
2) wystàpi∏y w okresie póêniejszym, ale mia∏y zwiàzek 

z oÊwiadczeniem woli lub zdarzeniem, które
wystàpi∏o przed rozpocz´ciem ochrony
ubezpieczeniowej albo w ciàgu 3 miesi´cy od daty
rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej.

3. Zastrze˝enie, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy
obrony interesów prawnych na podstawie umowy
sprzeda˝y albo leasingu fabrycznie nowego samochodu.

§ 36

W odniesieniu do pope∏nienia przest´pstwa lub wykroczenia
ochrona ubezpieczeniowa dotyczy wy∏àcznie tych czynów, 
w których karalne jest nieumyÊlne pope∏nienie danego czynu;
w przypadku stwierdzenia winy umyÊlnej w prawomocnym
orzeczeniu sàdu, ubezpieczycielowi przys∏uguje roszczenie
regresowe do ubezpieczajàcego o zwrot uprzednio
wyp∏aconych Êwiadczeƒ.

§ 37 

Zakres terytorialny ubezpieczenia dotyczy wy∏àcznie
zdarzeƒ, które wystàpi∏y na terytorium Polski, a za dop∏atà
sk∏adki - równie˝ krajów europejskich.

§ 38 

1. JeÊli osobom trzecim z mocy ustawy przys∏ugujà
roszczenia odszkodowawcze w wyniku Êmierci
ubezpieczajàcego, ubezpieczenie obejmuje równie˝
dochodzenie tych roszczeƒ.

2. Je˝eli nie umówiono si´ inaczej, wykonywanie praw 
z umowy ubezpieczenia przys∏uguje wy∏àcznie
ubezpieczajàcemu. Dopóki ubezpieczajàcy nie z∏o˝y
sprzeciwu, ubezpieczyciel ma prawo zapewniç ochron´
ubezpieczeniowà równie˝ innym ubezpieczonym na
podstawie danej umowy ubezpieczenia. Ubezpieczenie
nie obejmuje obrony interesów prawnych tych osób 
w sporach miedzy sobà oraz w sporach 
z ubezpieczajàcym.

§ 39

1. Ubezpieczyciel pokrywa:
1) koszty wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy

prawnego ustanowionego przez ubezpieczajàcego 
- do wysokoÊci nie wy˝szej ni˝ koszty wynagrodzenia
ustawowego. Ustanowiony adwokat albo radca
prawny musi: 
a) wykonywaç zawód w miejscowoÊci, w której ma

siedzib´ sàd w∏aÊciwy dla rozpatrzenia danej
sprawy oraz, 

b) jeÊli odpowiednie przepisy tak stanowià - byç
uprawniony do wyst´powania przed tym sàdem;
postanowienia powy˝sze stosuje si´
odpowiednio do zagranicznych podmiotów
uprawnionych do Êwiadczenia pomocy prawnej,

2) koszty sàdowe, ∏àcznie z nale˝noÊciami dla
Êwiadków i bieg∏ych w post´powaniu sàdowym oraz
koszty post´powania egzekucyjnego. 

2. Ubezpieczyciel ponosi równie˝: 
1) koszty post´powania przed sàdem polubownym,

a˝ do zakoƒczenia post´powania o stwierdzenie
wykonalnoÊci wyroku sàdu polubownego - do
wysokoÊci 150% kosztów sàdowych, które
powsta∏yby przed w∏aÊciwym sàdem powszechnym
pierwszej instancji,

2) op∏aty i koszty w post´powaniu przed organami
administracji paƒstwowej i samorzàdowej, ∏àcznie 
z nale˝noÊciami dla Êwiadków i bieg∏ych w tym
post´powaniu oraz koszty egzekucji
administracyjnej,

3) koszty por´czenia majàtkowego przewidzianego dla
unikni´cia tymczasowego aresztowania,

4) koszty obrony interesów prawnych strony przeciwnej,
o ile ubezpieczajàcy na mocy prawomocnego
orzeczenia sàdu obowiàzany jest do ich pokrycia.

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW ZAK¸ÓCE¡ 
W DZIA¸ALNOÂCI

§ 40

CO OBEJMUJE UBEZPIECZENIE

Ubezpieczenie obejmuje dodatkowe koszty dzia∏alnoÊci,
które zostanà poniesione przez ubezpieczajàcego w zwiàzku
z zak∏óceniem lub przerwà w dzia∏alnoÊci gospodarczej
spowodowanej szkodà w ubezpieczonym mieniu powsta∏à
wskutek zdarzeƒ okreÊlonych w § 6 ust. 2, za którà
ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoÊç zgodnie 
z niniejszymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia i o ile
zdarzenie to zaistnia∏o w miejscu ubezpieczenia mienia od
ognia i innych zdarzeƒ losowych. 

§ 41

Przez dodatkowe koszty dzia∏alnoÊci nale˝y rozumieç koszty,
które majà bezpoÊredni zwiàzek z powsta∏à szkodà 
i poniesione zosta∏y w celu kontynuowania dzia∏alnoÊci
gospodarczej, takie jak : 
1) koszty zwiàzane z koniecznoÊcià czasowego

u˝ytkowania obcych pomieszczeƒ, maszyn lub urzàdzeƒ, 
2) koszty przeniesienia lub transportu maszyn i urzàdzeƒ,

surowców, towarów itp. do nowych pomieszczeƒ, 
3) dodatkowe koszty pracy (godziny nadliczbowe i dodatki

za prac´ w nocy), 
4) koszty poinformowania klientów i kooperantów 

o zmianach w prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej. 

§ 42

W granicach sumy ubezpieczenia ubezpieczyciel pokrywa
poniesione przez ubezpieczajàcego, udokumentowane
fakturami, dodatkowe koszty powsta∏e w okresie niezb´dnym
do przywrócenia stanu technicznego sprzed powstania
szkody, nie d∏u˝szym ni˝ 6 miesi´cy od daty wystàpienia
szkody. Przez przywrócenie stanu technicznego przed dniem
powstania szkody nale˝y rozumieç dysponowanie takimi
samymi lub podobnymi budynkami, lokalami o zbli˝onym
standardzie oraz maszynami i urzàdzeniami jak przed
powstaniem szkody. 

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW WYCOFANIA 
PRODUKTÓW Z RYNKU

§ 43

CO OBEJMUJE UBEZPIECZENIE

1. Ubezpieczenie obejmuje koszty wycofania z obrotu
produktu lub grupy produktów, które zosta∏y
wprowadzone do obrotu na terytorium Polski w okresie
ubezpieczenia, a które zosta∏y uznane przez w∏aÊciwy
organ administracji paƒstwowej za niebezpieczne i obj´te
decyzjà o wycofaniu ich z rynku na koszt
ubezpieczajàcego. 

2. Kosztami wycofania z obrotu produktu niebezpiecznego
sà: 
1) koszty badaƒ zlecone przez organ nadzoru w celu

okreÊlenia zagro˝eƒ zwiàzanych z produktem, 
2) koszty podania do publicznej wiadomoÊci ostrze˝eƒ

o produkcie, 
3) koszty dotarcia do osób faktycznie w∏adajàcych

produktem, jeÊli zostanà podj´te dzia∏ania
zmierzajàce do wycofania lub odkupienia produktu, 

4) koszty zniszczenia produktu, jeÊli jest to jedyny
Êrodek usuni´cia zagro˝eƒ zwiàzanych z produktem. 

CZEGO NIE OBEJMUJE UBEZPIECZENIE

WE WSZYSTKICH RODZAJACH UBEZPIECZENIA

§ 44

1. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powsta∏ych wskutek
umyÊlnej winy lub ra˝àcego niedbalstwa
ubezpieczajàcego albo osób, z którymi ubezpieczajàcy
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za
które ponosi odpowiedzialnoÊç, przy czym 
w ubezpieczeniu odpowiedzialnoÊci cywilnej nie stosuje
si´ wy∏àczenia ra˝àcego niedbalstwa; zwolnienie 
z odpowiedzialnoÊci, o którym mowa wy˝ej przys∏uguje
zw∏aszcza wtedy, gdy ubezpieczajàcy nie przestrzega
wymogów zabezpieczenia mienia okreÊlonych w § 82.

2. W ubezpieczeniu odpowiedzialnoÊci cywilnej
ÊwiadomoÊç szkodliwego oddzia∏ywania wprowadzonej
do obrotu rzeczy lub wykonanej pracy albo us∏ugi uwa˝a
si´ za równoznacznà z winà umyÊlnà.

3. W ubezpieczeniu ochrony prawnej wy∏àczenie winy
umyÊlnej nie dotyczy obrony w post´powaniach karnych
o pope∏nienie wykroczenia. 

§ 45

Ponadto z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wy∏àczone sà
szkody spowodowane przez:
1)  sytuacje nadzwyczajne: dzia∏ania wojenne, stan

wojenny, stan wyjàtkowy, wojn´ domowà, zamieszki,
rozruchy, niepokoje spo∏eczne, trz´sienia ziemi, strajki,
lokauty oraz akty terroryzmu i sabota˝u, a tak˝e
konfiskat´, nacjonalizacj´, przetrzymywanie lub
zarekwirowanie mienia przez w∏adz´, 

2) wyjàtkowe czynniki: dzia∏anie energii jàdrowej lub
ska˝enie radioaktywne, promienie laserowe i maserowe
oraz pole magnetyczne i elektromagnetyczne,

3) inne: 
a) systematyczne dzia∏anie ha∏asu, wibracji, ciep∏a,

wody lub innych czynników,
b) zagrzybianie lub przemarzanie,
c) wyciek lub inne formy przedostania si´ do powietrza,

wody lub gruntu jakichkolwiek substancji,
d) osiadanie gruntu,
e) szkody pokrywane na podstawie prawa

geologicznego i górniczego.
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W UBEZPIECZENIU MIENIA OD OGNIA I INNYCH
ZDARZE¡ LOSOWYCH

§ 46

1. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód:
1) w budynkach i budowlach przeznaczonych do

rozbiórki oraz w znajdujàcym si´ w nich mieniu,
2) w  nieu˝ytkowanych lokalach oraz w znajdujàcym si´

w nich mieniu, jeÊli by∏y one wy∏àczone z eksploatacji
przez okres d∏u˝szy ni˝ 30 dni,

3) w namiotach oraz w znajdujàcym si´ w nich mieniu, 
4) w szklarniach, inspektach oraz w znajdujàcym si´ 

w nich mieniu, a tak˝e drzewach, krzewach,
uprawach na pniu,

5) w zwierz´tach,
6) w mieniu  sk∏adowanym niezgodnie z wymaganiami

producenta lub dostawcy, chyba ˝e sposób
sk∏adowania nie mia∏ wp∏ywu na powstanie lub
wysokoÊç szkody,

7) w mieniu, powsta∏e podczas jego roz∏adunku lub
za∏adunku,

8) w mieniu o przekroczonym terminie wa˝noÊci lub
wycofanym z obrotu przed powstaniem szkody,

9) w pojazdach mechanicznych podlegajàcych
rejestracji, chyba ˝e stanowià Êrodki obrotowe lub
mienie osób trzecich przekazane ubezpieczajàcemu
w celu wykonania us∏ugi lub sprzeda˝y,

10) w aktach, dokumentach, danych na noÊnikach
wszelkiego rodzaju, prototypach, wzorach 
i eksponatach muzealnych lub zabytkowych,

11) w programach komputerowych, chyba ˝e stanowià
Êrodki obrotowe.

2. Ubezpieczenie nie obejmuje równie˝ szkód
powsta∏ych wskutek:
1) wybuchu:

a) wywo∏anego przez ubezpieczajàcego w celach
produkcyjnych, eksploatacyjnych lub innych,

b) w silniku, gdy wybuch zwiàzany jest z jego
naturalnà funkcjà,

c) lampy kineskopowej u producenta lamp,
2) dzia∏ania pràdu elektrycznego w urzàdzeniach,

instalacjach i sieciach elektrycznych
(elektroenergetycznych) lub elektronicznych, chyba
˝e zawarto ubezpieczenie sprz´tu elektronicznego,

3) dzia∏ania wody na budowle i urzàdzenia wodne, 
z wyjàtkiem szkód spowodowanych wyst´pujàcà 
w obr´bie koryta rzeki lub innego naturalnego lub
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,

4) zapadania si´ ziemi, gdy sà to szkody powsta∏e 
w zwiàzku z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka,

5) prowadzonych w miejscu ubezpieczenia robót
budowlanych, monta˝owych oraz demonta˝owych 
w rozumieniu prawa budowlanego,

6) powodzi, deszczu nawalnego oraz szkód
wodociàgowych, w Êrodkach obrotowych oraz
pozosta∏ym mieniu ruchomym wy∏àczonym 
z u˝ytkowania, w przypadku przechowywania ni˝ej
ni˝ 14 cm nad pod∏ogà znajdujàcà si´ nie wy˝ej ni˝
poziom gruntu, chyba ˝e zalanie ww. mienia
nastàpi∏o z góry,

7) gradu, deszczu nawalnego, Êniegu, 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 lokalach najmowanych, je˝eli w obowiàzkach
ubezpieczajàcego nie znajduje si´ dbanie o stan
techniczny budynku a do dnia szkody nie wiedzia∏ 
o istniejàcych zaniedbaniach w tym zakresie lub 
o nich wiedzia∏ i posiada dowody wyst´powania do
wynajmujàcego z ˝àdaniem ich usuni´cia,  

8) dzia∏ania ciÊnienia gazu w cz´Êciach u˝ytkowych
∏àczników elektrycznych.

W UBEZPIECZENIU MIENIA OD KRADZIE˚Y 
Z W¸AMANIEM I RABUNKU

§ 47

Ubezpieczenie nie obejmuje:
1) akt, dokumentów, r´kopisów i danych na noÊnikach

wszelkiego rodzaju, prototypów, wzorów i eksponatów
muzealnych lub zabytkowych,  

2) programów komputerowych, chyba ˝e stanowià Êrodki
obrotowe,

3) wszelkiego rodzaju kart p∏atniczych, kredytowych, charge
i debetowych,

4) pojazdów mechanicznych podlegajàcych rejestracji,
chyba ˝e stanowià Êrodki obrotowe lub mienie osób
trzecich przekazane ubezpieczajàcemu w celu
wykonania us∏ugi lub sprzeda˝y,

5) mienia znajdujàcego si´ w nieu˝ytkowanym lokalu, jeÊli
by∏ on wy∏àczony z eksploatacji przez okres d∏u˝szy ni˝
30 dni, 

6) szkód w przedmiotach ze z∏ota, srebra, wyrobach z tych
metali oraz kamieniach szlachetnych, pó∏szlachetnych,
syntetycznych, per∏ach, platynie i pozosta∏ych metalach 
z grupy platynowców, powsta∏ych bez wejÊcia sprawcy
do ubezpieczonego lokalu,

7) szkód w lokalach zabezpieczonych niezgodnie 
z postanowieniami dotyczàcymi minimalnych wymogów
zabezpieczenia okreÊlonych w §§ 83-90, je˝eli mia∏o to
wp∏yw na powstanie lub wartoÊç szkody,

8) mienia o przekroczonym terminie wa˝noÊci lub
wycofanym z obrotu przed powstaniem szkody.

W UBEZPIECZENIU MIENIA OD DEWASTACJI

§ 48

1. Ubezpieczenie nie obejmuje szyb i innych przedmiotów
szklanych, kamiennych, albo wykonanych z minera∏ów
lub ich imitacji bàdê tworzyw sztucznych, chyba 
˝e zawarto ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od
st∏uczenia.

2. Ubezpieczenie nie obejmuje pokrycia lub spryskania
budynku, budowli lub innego ubezpieczonego mienia
jakàkolwiek substancjà, w szczególnoÊci malowide∏ typu
„graffiti“.

W UBEZPIECZENIU SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW 
OD ST¸UCZENIA

§ 49

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód:
1) w szklanych i kamiennych wyk∏adzinach pod∏ogowych,
2) w szybach zainstalowanych w Êrodkach transportowych,

urzàdzeniach technicznych i ró˝nego rodzaju
instalacjach,

3) w mieniu znajdujàcym si´ w lokalu zamkni´tym i nie
u˝ytkowanym przez okres d∏u˝szy ni˝ 30 dni,

4) polegajàcych na poplamieniu, zmianie barwy,
zadrapaniu, porysowaniu lub odpryÊni´ciu kawa∏ków
powierzchni ubezpieczonych przedmiotów,

5) b´dàcych nast´pstwem niew∏aÊciwego dzia∏ania lub
wady urzàdzeƒ oÊwietleniowych,

6) powsta∏ych wskutek wymiany, wymontowywania
ubezpieczonego przedmiotu, prac konserwacyjnych lub
naprawczych,

7) zaistnia∏ych podczas transportu.

W UBEZPIECZENIU SPRZ¢TU ELEKTRONICZNEGO

§ 50

1. Z ubezpieczenia wy∏àczone sà:
1) szkody bezpoÊrednio lub poÊrednio powsta∏e

wskutek kradzie˝y zwyk∏ej lub zagini´cia,
2) straty poÊrednie wszelkiego rodzaju, w tym: utrata

zysku, kary umowne itp.,
3) szkody spowodowane uszkodzeniami lub wadami

istniejàcymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia,
o których ubezpieczajàcy albo jego przedstawiciele
wiedzieli lub przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci
mogli si´ dowiedzieç, 

4) wszelkie koszty poniesione w celu usuni´cia
funkcjonalnych wad lub usterek (np. skutków
dzia∏ania wirusów komputerowych), chyba ˝e wady
lub usterki powsta∏y w wyniku zdarzenia obj´tego
zakresem ubezpieczenia,

5) wszelkie koszty, które ubezpieczajàcy poniós∏by,
gdyby szkoda si´ nie zdarzy∏a np. zwiàzane 
z konserwacjà ubezpieczonego sprz´tu,

6) szkody, za które na mocy przepisów prawa lub
postanowieƒ umowy odpowiedzialny jest producent,
sprzedawca lub warsztat naprawczy, w tym szkody
obj´te gwarancjà lub r´kojmià,

7) szkody, za które na mocy przepisów prawa lub
postanowieƒ umowy odpowiedzialny jest przewoênik,
spedytor lub podwykonawca,

8) szkody powsta∏e w elementach sprz´tu
elektronicznego wskutek ich zu˝ycia technicznego
lub starzenia si´ w trakcie u˝ytkowania, w∏àczajàc
dzia∏anie czynników atmosferycznych,

9) szkody w wewn´trznych, wymienialnych elementach
elektronicznych b´dàcych cz´Êcià ubezpieczonego
sprz´tu elektronicznego, które powsta∏y bez
jakiegokolwiek dzia∏ania z zewnàtrz, jednak˝e
szkody powsta∏e w ich wyniku w innych
wymienialnych elementach sà obj´te ochronà
ubezpieczeniowà,

10) szkody w ˝arówkach, lampach elektronowych,
taÊmach, bezpiecznikach, uszczelkach, pasach,
kablach, ∏aƒcuchach, oponach, wymiennych
narz´dziach, cylindrach grawerowanych, elementach
ze szk∏a, porcelany lub ceramiki, sitach lub
tkaninach, a tak˝e Êrodkach eksploatacyjnych
jakiegokolwiek rodzaju (olej, smar, paliwo, atrament,
tusz, chemikalia itp.), chyba ˝e szkody sà skutkiem
zdarzenia obj´tego zakresem ubezpieczenia,

11) uszkodzenia estetyczne, takie jak zadrapania na
powierzchniach malowanych, polerowanych lub
emaliowanych, chyba ˝e uszkodzenia sà skutkiem
zdarzenia obj´tego zakresem ubezpieczenia.

2. Ubezpieczenie nie obejmuje ponadto:
1) danych, które zosta∏y wprowadzone lub w jakikolwiek

sposób przetworzone po zajÊciu zdarzenia obj´tego
ochronà ubezpieczeniowà, 

2) dodatkowych kosztów poniesionych (np. kosztów
zakupu nowej licencji) w zwiàzku z tym, 
˝e ubezpieczone dane lub programy by∏y
zabezpieczone przed kopiowaniem lub mia∏y
programy ochrony dost´pu, albo zastosowano
podobne zabezpieczenia (np. dongle),

3) kosztów wynik∏ych z b∏´dnego programowania,
perforacji, etykietowania lub wk∏adania noÊników
danych, nieuwa˝nego usuni´cia informacji lub starcia
danych z noÊnika oraz z utraty informacji wskutek
dzia∏ania pola magnetycznego.

3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód
powsta∏ych w danych znajdujàcych si´ wy∏àcznie 
w jednostce centralnej sprz´tu elektronicznego.

4. W ubezpieczeniu sprz´tu elektronicznego od szkód
materialnych oraz danych i noÊników danych ustala si´
franszyz´ redukcyjnà w kwocie 300,- z∏, a na szkody 
w sprz´cie przenoÊnym - udzia∏ w∏asny w wysokoÊci 25%
nale˝nego odszkodowania, nie mniej ni˝ 300 z∏.

W UBEZPIECZENIU RZECZY W PRZEWOZIE
KRAJOWYM (CARGO)

§ 51

1. Ubezpieczenie nie obejmuje:
1) rzeczy w przewozie zwiàzanym z wykonywaniem

handlu obwoênego lub obnoÊnego,
2) wartoÊci pieni´˝nych, 
3) zwierzàt ˝ywych,
4) dokumentów,
5) przesy∏ek pocztowych (z wyjàtkiem przesy∏ek

kurierskich),
6) baga˝u osobistego,
7) zw∏ok ludzkich,
8) pojazdów kosmicznych, satelitów lub ich cz´Êci,
9) rzeczy podczas sk∏adowania nie zwiàzanego

bezpoÊrednio z ubezpieczonym przewozem,
10) urzàdzeƒ i pojazdów podczas holowania,
11) urzàdzeƒ i pojazdów podczas ruchu o w∏asnym

nap´dzie,
12) urzàdzeƒ trwale przytwierdzonych do pojazdów

transportujàcych.
2. Z ubezpieczenia sà wy∏àczone:

1) ubytki naturalne lub zwyk∏e zu˝ycie ubezpieczonego
mienia,

2) utrata informacji zapisanych na jakiegokolwiek
rodzaju noÊnikach danych i noÊnikach informacji,

3) utrata, ubytek lub uszkodzenie ubezpieczonego
mienia powsta∏e wskutek:
a) jego wady ukrytej lub naturalnych w∏aÊciwoÊci,
b) niew∏aÊciwego opakowania, oznakowania albo

nieprawid∏owego rozmieszczenia lub
zamocowania ubezpieczonego mienia, je˝eli
czynnoÊci tych dokonywa∏ sam ubezpieczajàcy
lub osoby, za które ponosi odpowiedzialnoÊç,

c) z∏ego stanu technicznego Êrodka transportu lub
jego niezdatnoÊci do przewozu ubezpieczonego
mienia, je˝eli ubezpieczajàcy lub osoby, za które
ponosi odpowiedzialnoÊç, o tym wiedzia∏y lub
przy do∏o˝eniu nale˝ytej starannoÊci mog∏y si´
dowiedzieç,

d) opóênienia, nawet gdyby opóênienie to
spowodowane zosta∏o ryzykiem obj´tym
ubezpieczeniem,

e) w przypadku przewozu dokonywanego
transportem w∏asnym - nietrzeêwoÊci lub
odurzenia kierowcy Êrodkami, po u˝yciu których
prowadzenie Êrodka transportu jest
niedozwolone lub niewskazane.

3. Ubezpieczenie rzeczy w przewozie krajowym nie chroni
interesów przewoênika, spedytora, ani ˝adnej innej
osoby, której powierzono rzeczy. 

4. W ubezpieczeniu rzeczy w przewozie krajowym ustala
si´ franszyz´ redukcyjnà w kwocie 300,- z∏, a na szkody
wynik∏e z kradzie˝y rzeczy w czasie transportu w∏asnego
- udzia∏ w∏asny w wysokoÊci 5% nale˝nego
odszkodowania, nie mniej ni˝ 300,- z∏.

W UBEZPIECZENIU ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ

§ 52

1. Na podstawie odr´bnych ogólnych warunków
ubezpieczyciel zawiera umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody:
1) w zakresie obj´tym systemem ubezpieczeƒ

obowiàzkowych,
2) powsta∏e wskutek uchybieƒ w wykonywaniu

czynnoÊci zawodowych przez osoby obj´te
ubezpieczeniem, w szczególnoÊci w zwiàzku 
z wykonywaniem zawodu lekarza, architekta lub
projektanta, nauczyciela, pracownika ochrony,
zarzàdcy nieruchomoÊci, rzeczoznawcy
majàtkowego, komornika, doradcy, konsultanta,
poÊrednika,

3) zwiàzane z u˝ytkowaniem statków oraz urzàdzeƒ
latajàcych i p∏ywajàcych,

4) w ∏adunku, wynik∏e z niewykonania lub nienale˝ytego
wykonania umowy przewozu lub spedycji,

5) wyrzàdzone w zwiàzku z wykonywaniem czynnoÊci
˝ycia prywatnego.

2. OdpowiedzialnoÊç cywilna za szkody okreÊlone w ust. 1
nie jest obj´ta ochronà ubezpieczeniowà na podstawie
niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia.

§ 53

1. Umowà ubezpieczenia nie sà obj´te roszczenia 
o wykonanie umów oraz o zwrot kosztów poniesionych
na poczet wykonania umów, w szczególnoÊci w zakresie
rozliczenia Êwiadczeƒ pomi´dzy osobami obj´tymi
ubezpieczeniem a ich kontrahentami, chyba ˝e dotyczà
one szkód obj´tych ubezpieczeniem.

2. Ubezpieczenie nie obejmuje tak˝e szkód w rzeczy
wprowadzonej do obrotu lub przedmiocie pracy albo
us∏ugi wykonanej przez osoby obj´te ubezpieczeniem, 
w szczególnoÊci pokrywanych na podstawie gwarancji
lub r´kojmi za wady.

§ 54

1. Ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialnoÊci
cywilnej za szkody:
1) za które osoba obj´ta ubezpieczeniem jest

odpowiedzialna wskutek umownego przej´cia
odpowiedzialnoÊci cywilnej osoby trzeciej, albo
wskutek rozszerzenia zakresu w∏asnej
odpowiedzialnoÊci cywilnej wynikajàcej z ustawy,

2) wyrzàdzone osobom bliskim wobec osób obj´tych
ubezpieczeniem,

3) polegajàce na wystàpieniu czystych strat
finansowych,
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4) które mogà byç pokryte z umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnoÊci cywilnej, zawartej z innym
ubezpieczycielem na wczeÊniejszy lub póêniejszy
okres ubezpieczenia,

5) zwiàzane z naruszeniem praw autorskich, patentów,
znaków towarowych i nazw fabrycznych,

6)  w wartoÊciach pieni´˝nych, dokumentach, planach,
zbiorach archiwalnych, filatelistycznych,
numizmatycznych albo dzie∏ach sztuki,

7) w mieniu nale˝àcym do osób zatrudnionych przez
ubezpieczajàcego, bez wzgl´du na podstaw´ prawnà
zatrudnienia,

8) wynik∏ych z przeniesienia chorób zakaênych, 
o których istnieniu osoba obj´ta ubezpieczeniem
wiedzia∏a lub przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci
mog∏a si´ dowiedzieç,

9) powsta∏e wskutek osiadania gruntu, osuni´cia si´
ziemi, zalania przez wody stojàce lub p∏ynàce, 
a tak˝e wskutek cofni´cia si´ cieczy w systemach
kanalizacyjnych,

10) wynik∏e z powolnego dzia∏ania ha∏asu, wibracji,
ciep∏a, wody, zagrzybienia lub innych podobnych
czynników,

11) pokrywane na podstawie prawa geologicznego 
i górniczego,

12) wynik∏e z niedostarczenia energii w jakiejkolwiek
postaci,

13) wynik∏e z oddzia∏ywania energii jàdrowej, ska˝enia
radioaktywnego, promieni laserowych i maserowych
oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego,

14) których przyczynà by∏a jawna wada rzeczy lub
wykonanej pracy albo us∏ugi, w zwiàzku z którà
zosta∏a obni˝ona jej cena,

15) wyrzàdzone przez rzecz nie posiadajàcà wa˝nego
atestu dopuszczajàcego jà do obrotu, o ile atest jest
wymagany przez przepisy obowiàzujàce w danym
kraju,

16) wyrzàdzone przez nie przetworzone produkty rolne,
leÊne lub hodowlane albo zwierzyn´ ∏ownà,

17) wyrzàdzone przez azbest, formaldehyd lub
hormonalne Êrodki antykoncepcyjne,

18) wyrzàdzone przez rzeczy przeznaczone do u˝ytku 
w lotnictwie lub zastosowania na statkach
powietrznych,

19) spowodowane przez wirus HIV,
20) powsta∏e w wyniku uszkodzenia kodu genetycznego,
21) powsta∏e wskutek bezpoÊredniego lub poÊredniego

oddzia∏ywania wyrobów tytoniowych.
2. Z zakresu ubezpieczenia wy∏àczone sà równie˝ szkody:

1) powsta∏e poza terytorium Polski,
2) powodujàce roszczenia pomi´dzy osobami obj´tymi

ubezpieczeniem na podstawie tej samej umowy,
3) szkody w rzeczach ruchomych osób trzecich

u˝ytkowanych przez osoby obj´te ubezpieczeniem,
4) wyrzàdzone przez rzecz wprowadzonà do obrotu

przed datà poczàtkowà lub prac´ albo us∏ug´
wykonanà przed tà datà,

5) w mieniu znajdujàcym si´ w pieczy, pod dozorem lub
kontrolà osób obj´tych ubezpieczeniem, ∏àcznie 
z utratà tego mienia, z wyjàtkiem mienia ruchomego
powierzonego w celu wykonania na nim okreÊlonych
czynnoÊci, o ile zakres ubezpieczenia zosta∏
stosownie rozszerzony zgodnie z § 31 ust. 1 pkt 5),

6) bezpoÊrednio lub poÊrednio wynik∏e z emisji, wycieku
lub innej formy przedostania si´ do powietrza, wody
lub gruntu jakichkolwiek substancji,

7) wynik∏e z dzia∏ania Êrodków wybuchowych, m∏otów
pneumatycznych i kafarów,

8) wyrzàdzone podczas prac ∏adunkowych,
9) wynik∏e z niew∏aÊciwych parametrów wytworzonej lub

dostarczonej energii w jakiejkolwiek postaci,
10) poniesione przez producenta wyrobu finalnego

wskutek wadliwoÊci dostarczonych przez
ubezpieczajàcego komponentów lub cz´Êci
sk∏adowych, powsta∏ych wskutek ich zmieszania lub
po∏àczenia z rzeczami pochodzàcymi od
poszkodowanego,

11) poniesione przez producenta wyrobu finalnego
wskutek wadliwoÊci dostarczonych przez
ubezpieczajàcego wyrobów poddanych dalszej
obróbce przez poszkodowanego, bez ich mieszania
lub ∏àczenia z rzeczami pochodzàcymi od
poszkodowanego,

12) spowodowane kosztami usuni´cia i zastàpienia
wadliwej rzeczy przez rzecz wolnà od wad,

13) poniesione przez u˝ytkownika maszyn lub urzàdzeƒ
wyprodukowanych, naprawionych, dostarczonych lub
konserwowanych przez ubezpieczajàcego,
powsta∏ych wskutek wadliwoÊci rzeczy wytworzonych
lub poddanych obróbce z u˝yciem tych maszyn lub
urzàdzeƒ,

14) wyrzàdzone w podziemnych instalacjach lub
urzàdzeniach,

15) wyrzàdzone przez rzecz wprowadzonà do obrotu
(OC za produkt) chyba, ˝e umowa zosta∏a
rozszerzona o to ryzyko.

3. Ubezpieczenie nie pokrywa grzywien, nawiàzek i kar
administracyjnych lub sàdowych oraz innych kar 
o charakterze pieni´˝nym, w tym równie˝ odszkodowaƒ
o charakterze karnym (exemplary & punitive damages),
na∏o˝onych na osoby obj´te ubezpieczeniem.

4. Zakresem ubezpieczenia nie sà równie˝ obj´te koszty
poniesione przez osoby obj´te ubezpieczeniem lub
osoby trzecie na wycofanie wadliwej rzeczy z rynku
(chyba ˝e zawarto ubezpieczenie kosztów wycofania
produktów z rynku), a tak˝e na wymian´ wadliwej rzeczy
i zastàpienie jej rzeczà wolnà od wad.

5. Strony mogà uzgodniç wprowadzenie do umowy
ubezpieczenia franszyzy redukcyjnej.

W UBEZPIECZENIU OCHRONY PRAWNEJ

§ 55

1. Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów ochrony prawnej:
1) powsta∏ych w nast´pstwie korzystania z us∏ug osób

nie uprawnionych do Êwiadczenia pomocy prawnej
lub wydawania opinii w danym zakresie, 

2) powsta∏ych w nast´pstwie korzystania z us∏ug osób,
nie posiadajàcych prawa wykonywania zawodu,

3) wynik∏ych wskutek poniesienia - na polecenie
ubezpieczajàcego - kosztów, które nie by∏y
konieczne w celu obrony praw ubezpieczajàcego,
albo dotyczàcych Êrodków dowodowych nieistotnych
z punktu widzenia przebiegu post´powania,

4) zwiàzanych ze Êwiadomym udzieleniem przez
ubezpieczajàcego nieprawdziwych lub
wprowadzajàcych w b∏àd informacji, albo
dostarczeniem sfa∏szowanych dokumentów, 

5) zwiàzanych ze Êwiadomym zatajeniem przez
ubezpieczajàcego informacji lub dokumentów
mogàcych mieç wp∏yw na sposób Êwiadczenia
pomocy prawnej albo przebieg post´powania,

6) dotyczàcej spraw:
a) z zakresu prawa handlowego, prawa spó∏ek

handlowych, umów agencyjnych, prawa
funduszy inwestycyjnych, prawa obligacji,
papierów wartoÊciowych, prawa spó∏dzielczego 
i prawa dotyczàcego spó∏dzielni
mieszkaniowych, prawa o stowarzyszeniach 
i zwiàzkach zawodowych oraz z zakresu
zbiorowego prawa pracy i zbiorowego prawa
regulujàcego status urz´dników paƒstwowych 
i samorzàdowych,

b) wynikajàcych z umów o prac´ lub innych
stosunków prawnych dotyczàcych pe∏nienia
funkcji cz∏onków ustawowych organów osób
prawnych,

c) z zakresu prawa patentowego, autorskiego,
znaków towarowych, pozosta∏ego prawa
w∏asnoÊci intelektualnej i przemys∏owej, prawa
ochrony konkurencji (antymonopolowego) oraz
prawa dotyczàcego zasad konkurencji,

d) pozostajàcymi w zwiàzku z grà i zak∏adem oraz
transakcjami terminowymi i spekulacyjnymi,

e) z umów por´czenia i przej´cia d∏ugów,
f) z zakresu prawa rodzinnego, opiekuƒczego 

i spadkowego, 
g) z zakresu prawa budowlanego oraz

pozostajàcych w zwiàzku z:
aa) nabyciem albo zbyciem nieruchomoÊci

przeznaczonej pod zabudow´,
bb) planowaniem, projektowaniem lub budow´

budynku lub cz´Êci budynku, które sà
w∏asnoÊcià lub znajdujà si´ w posiadaniu
ubezpieczajàcego albo te˝ ubezpieczajàcy
zamierza je nabyç albo objàç w posiadanie,

cc) przebudow´ nieruchomoÊci, budynku lub
cz´Êci budynku, jeÊli do jej dokonania
konieczne jest uzyskanie jakichkolwiek
zezwoleƒ lub pozwoleƒ, a nieruchomoÊç,
budynek lub cz´Êç budynku sà w∏asnoÊcià
lub znajdujà si´ w posiadaniu
ubezpieczajàcego albo te˝ ubezpieczajàcy
zamierza je nabyç albo objàç w posiadanie,

dd) finansowaniem przedsi´wzi´ç okreÊlonych 
w podpunktach aa) – cc),

h) wynikajàcych z praw rzeczowych na
nieruchomoÊciach, budynkach i cz´Êciach
budynków,

i) z zakresu prawa górniczego i geologicznego, 
w szczególnoÊci w zwiàzku ze szkodami na
nieruchomoÊciach, spowodowanymi ruchem
zak∏adu górniczego,

j) z zakresu prawa podatkowego, celnego oraz
dotyczàcego innych op∏at publicznoprawnych,
prawa karnego skarbowego, 

k) z zakresu prawa prasowego i prawa ochrony
danych osobowych,

7) w zakresie stosunków najmu, dzier˝awy i wszelkich
podobnych stosunków prawnych zwiàzanych 
z u˝ywaniem lub u˝ytkowaniem nieruchomoÊci,
budynków lub cz´Êci budynków,

8) w post´powaniu przed Trybuna∏em Konstytucyjnym,
sàdami konstytucyjnymi oraz trybuna∏ami
mi´dzynarodowymi, chyba ˝e post´powanie dotyczy
obrony interesów prawnych pracowników organizacji
mi´dzynarodowych w zakresie stosunków pracy albo
publicznoprawnych stosunków zatrudnienia,

9) w zwiàzku z post´powaniem uk∏adowym albo
upad∏oÊciowym, które zosta∏o albo ma zostaç
wszcz´te w stosunku do ubezpieczajàcego,

10) w zwiàzku z planem zagospodarowania
przestrzennego, podzia∏em, scalaniem 
i wyw∏aszczaniem nieruchomoÊci oraz prywatyzacjà,
reprywatyzacjà i innymi przekszta∏ceniami
w∏asnoÊciowymi o podobnym charakterze,

11) w post´powaniu w zwiàzku z zarzutem naruszenia
zakazu postoju, zakazu zatrzymywania si´ albo te˝ 
w post´powaniu w zwiàzku z parkowaniem pojazdów
w sposób niezgodny z przepisami miejscowymi,

12) które mogà byç pokryte z innej umowy
ubezpieczenia, zawartej na wczeÊniejszy lub
póêniejszy okres ubezpieczenia.

2. Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów ochrony prawnej:
1) w∏aÊcicieli, nabywców, posiadaczy oraz kierujàcych

pojazdami silnikowymi w rozumieniu przepisów
prawa o ruchu drogowym, motorowerów, przyczep
oraz wszelkich innych pojazdów nap´dzanych
silnikiem, przeznaczonych do u˝ytku na drogach
làdowych, na wodzie i w powietrzu,

2) w zakresie stosunków najmu, dzier˝awy i wszelkich
podobnych stosunków prawnych zwiàzanych 
z u˝ywaniem lub u˝ytkowaniem nieruchomoÊci,
budynków lub cz´Êci budynków,

3) wynikajàcych z praw rzeczowych na
nieruchomoÊciach, budynkach i cz´Êciach
budynków.

3. Ubezpieczyciel nie udziela równie˝ ochrony
ubezpieczeniowej w zakresie roszczeƒ:
1) które zosta∏y przeniesione na ubezpieczajàcego po

zaistnieniu zdarzenia obj´tego ubezpieczeniem,
2) osób trzecich, których ubezpieczajàcy dochodzi we

w∏asnym imieniu,
3) wobec „Concordia Wielkopolska“ Towarzystwa

Ubezpieczeƒ Wzajemnych albo dzia∏ajàcemu w jego
imieniu podmiotowi zajmujàcemu si´ likwidacjà
szkód, je˝eli roszczenia te wynikajà z umowy
ubezpieczenia ochrony prawnej.

4. Ubezpieczenie nie pokrywa tak˝e:
1) kosztów ugodowego za∏atwienia sprawy, je˝eli

koszty te nie odpowiadajà stosunkowi, w jakim
uwzgl´dnione zosta∏y roszczenia obu stron, oraz
kosztów, do których poniesienia ubezpieczajàcy nie
by∏ zobowiàzany w danym stanie prawnym,

2) kosztów post´powania egzekucyjnego podj´tego na
podstawie wi´cej ni˝ trzech tytu∏ów wykonawczych
oraz w przypadku, gdy post´powanie o nadanie
klauzuli wykonalnoÊci wszcz´te zostanie po up∏ywie
3 (trzech) lat od uzyskania tytu∏u egzekucyjnego,

3) kosztów, które ubezpieczajàcy musi ponieÊç tylko
dlatego, ˝e jego przeciwnik wystàpi∏ z powództwem
wzajemnym albo te˝ przedstawi∏ zarzut potràcenia, 
a obrona przed tymi roszczeniami nie jest obj´ta
ubezpieczeniem albo te˝ koszty te obowiàzana jest
ponieÊç osoba trzecia,

4) odszkodowaƒ, które musi zap∏aciç ubezpieczajàcy,
grzywien, kar administracyjnych lub sàdowych,
innych kar pieni´˝nych, podatków ani innych
podobnych op∏at natury publicznoprawnej.

W UBEZPIECZENIU KOSZTÓW ZAK¸ÓCE¡ 
W DZIA¸ALNOÂCI

§ 56

1. Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów, które nie sà
bezpoÊrednio zwiàzane z prowadzonà przez
ubezpieczajàcego dzia∏alnoÊcià gospodarczà np.
pochodzàcych z inwestycji, handlu nieruchomoÊciami,
operacji gie∏dowych na gie∏dzie towarowej, papierów
wartoÊciowych, energii albo handlu nieruchomoÊciami. 

2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za dodatkowe koszty,
je˝eli szkoda w mieniu powsta∏a poza miejscem
ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia lub
w czasie innym ni˝ okres ubezpieczenia kosztów
dodatkowych. 

3. Ubezpieczyciel nie odpowiada równie˝ za poniesione
dodatkowe koszty, je˝eli sà one zwiàzane z decyzjà
w∏aÊciwych organów paƒstwowych i samorzàdowych,
które uniemo˝liwiajà lub opóêniajà dalsze prowadzenie
dzia∏alnoÊci gospodarczej ubezpieczajàcego, albo
wynikajà z braku Êrodków niezb´dnych do odtworzenia
zniszczonego mienia. 

4. W ubezpieczeniu kosztów zak∏óceƒ w dzia∏alnoÊci ustala
si´ franszyz´ redukcyjnà w kwocie 1.000,- z∏.

W UBEZPIECZENIU KOSZTÓW WYCOFANIA
PRODUKTÓW Z RYNKU

§ 57

1. W ramach ubezpieczenia kosztów wycofania produktu
niebezpiecznego ubezpieczyciel nie odpowiada za
szkody: 
1) spowodowane b∏´dnà lub nie zawierajàcà wszystkich

danych, istotnych dla charakterystyki produktu 
i oceny stwarzanych przez niego zagro˝eƒ,
informacjà o produkcie, 

2) spowodowane naruszeniem przez ubezpieczajàcego
ustawowych zasad kontroli jakoÊci, 

3) spowodowane umyÊlnym wprowadzeniem przez
ubezpieczajàcego do obrotu produktu
niebezpiecznego, 

4) spowodowane u˝yciem przez ubezpieczajàcego do
produkcji materia∏ów lub komponentów, których
u˝ycie jest prawnie zakazane, 

5) spowodowane wprowadzeniem przez
ubezpieczajàcego do obrotu produktu, którego termin
przydatnoÊci do u˝ytku minà∏, 

6) spowodowane niedostosowaniem si´ przez
ubezpieczajàcego do uprzednich ˝àdaƒ i decyzji
organu nadzoru, 

7) z tytu∏u na∏o˝enia na ubezpieczajàcego kar
pieni´˝nych lub innych kar, grzywien sàdowych lub
administracyjnych, 

8) spowodowane Êwiadomym niszczeniem produktu, 
w tym tak˝e wprowadzeniem przez
ubezpieczajàcego - jego przedstawicieli lub
pracowników do produktu substancji trujàcych,
powodujàcych jego ska˝enie. 

2. W ubezpieczeniu kosztów wycofania produktu z rynku
ustala si´ franszyz´ redukcyjnà w kwocie 1.000,- z∏.
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ZASADY ZAWIERANIA UBEZPIECZENIA

UMOWA UBEZPIECZENIA

§ 58

1. Do zawarcia umowy ubezpieczenia niezb´dne jest
z∏o˝enie pisemnych oÊwiadczeƒ w treÊci i formie
wymaganej przez ubezpieczyciela dla prawid∏owej oceny
ryzyka oraz wype∏nienie i podpisanie przez strony
formularza umowy ubezpieczenia.

2. Ubezpieczyciel mo˝e uzale˝niç zawarcie umowy
ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych informacji
zwiàzanych z umowà.

3. Nienale˝na obni˝ka sk∏adki otrzymana na podstawie
z∏o˝onego dokumentu lub oÊwiadczenia
ubezpieczajàcego uprawnia ubezpieczyciela do: 
1) ˝àdania dop∏aty sk∏adki wraz z nale˝nymi odsetkami

lub
2) wypowiedzenia umowy, albo
3) obni˝enia odszkodowania proporcjonalnie do

zani˝enia sk∏adki lub ca∏kowitej odmowy wyp∏aty
odszkodowania - w przypadku gdy szkoda ju˝
powsta∏a.

SUMA UBEZPIECZENIA (GWARANCYJNA)

ZASADY OGÓLNE

§ 59

1. Suma ubezpieczenia (gwarancyjna) jest górnà granicà
odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela.

2. Suma ubezpieczenia (gwarancyjna) ulega obni˝eniu 
o kwoty wyp∏aconych odszkodowaƒ i Êwiadczeƒ
dodatkowych, np. z tytu∏u pokrycia okreÊlonych kosztów.
Po ca∏kowitym wyczerpaniu sumy ubezpieczenia
(gwarancyjnej) umowa ubezpieczenia okreÊlonego
rodzaju rozwiàzuje si´, z zastrze˝eniem postanowieƒ 
ust. 3.

3. Ubezpieczajàcy za zgodà ubezpieczyciela oraz po
op∏aceniu dodatkowej sk∏adki mo˝e przywróciç sum´
ubezpieczenia (gwarancyjnà) do poprzedniej wysokoÊci.
W takim przypadku naliczenie sk∏adki nast´puje wed∏ug
zasady pro rata temporis, tj. proporcjonalnie do d∏ugoÊci
okresu ubezpieczenia, przy czym za rok uwa˝a si´ 
360 dni.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA 
I INNYCH ZDARZE¡ LOSOWYCH 

§ 60

ZASADY OGÓLNE

1. Sum´ ubezpieczenia ustala ubezpieczajàcy wed∏ug
wartoÊci ubezpieczonego mienia, zgodnie z zasadami
okreÊlonymi w ust. 2-4 oraz § 61, z uwzgl´dnieniem
podatku od towarów i us∏ug (VAT), o ile umowa tak
stanowi.

2. Sum´ ubezpieczenia dla budynków, budowli, maszyn,
urzàdzeƒ i wyposa˝enia ustala ubezpieczajàcy wed∏ug:
1)  wartoÊci ewidencyjnej brutto, je˝eli stopieƒ

umorzenia lub zu˝ycia technicznego nie przekracza
50%, 

2) wartoÊci odtworzeniowej, je˝eli stopieƒ zu˝ycia
technicznego nie przekracza 50%,

3)  wartoÊci rzeczywistej. 
3. Podstaw´ okreÊlenia sumy ubezpieczenia w pozosta∏ych

grupach mienia stanowi:
1) dla Êrodków obrotowych - wartoÊç odpowiadajàca

cenie ich zakupu lub kosztom wytworzenia,
2) dla nak∏adów inwestycyjnych - wartoÊç

odpowiadajàca poniesionym lub przewidywanym w
okresie ubezpieczenia wydatkom na remonty
kapitalne i adaptacyjne oraz na wykoƒczenie
budynków i lokali, 

3) dla z∏ota, srebra, kamieni szlachetnych, pere∏ oraz
platyny i pozosta∏ych metali z grupy platynowców
oraz dokumentów zast´pujàcych w obrocie gotówk´,
b´dàcych przedmiotem obrotu gie∏dowego - wartoÊç
odpowiadajàca cenie sprzeda˝y netto, tj. bez mar˝y 
i prowizji,

4) dla pozosta∏ych wartoÊci pieni´˝nych - wartoÊç
nominalna (wartoÊç nominalnà waluty obcej przelicza
si´ na z∏ote wed∏ug Êredniego kursu og∏oszonego
przez Prezesa NBP),

5) dla mienia przyj´tego od osób trzecich w celu
wykonania us∏ugi lub sprzeda˝y - wartoÊç
rzeczywista (w komisach i lombardach - bez
uwzgl´dnienia prowizji lub mar˝y, nie wy˝sza ni˝
wartoÊç oznaczona w dowodzie przyj´cia),

6) dla mienia pracowniczego - wartoÊç rzeczywista
mienia przypadajàca na jednego pracownika
pomno˝ona przez liczb´ pracowników.

§ 61

W ubezpieczeniu od ryzyka rozmro˝enia suma
ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia wynosi 5.000,- z∏otych.

§ 62

UBEZPIECZENIE NA SUMY STA¸E

Na sumy sta∏e mo˝na ubezpieczyç mienie okreÊlone 
w § 5 ust. 1 pkt 1)-3).

§ 63

W ubezpieczeniu na sumy sta∏e suma ubezpieczenia
powinna odpowiadaç najwy˝szej dziennej wartoÊci mienia
przewidywanej w okresie ubezpieczenia, ustalonej przy
zachowaniu zasad okreÊlonych w § 60.

§ 64

Je˝eli w okresie ubezpieczenia wzrost wartoÊci
ubezpieczonego mienia, ubezpieczajàcy powinien zg∏osiç ten
fakt ubezpieczycielowi i dokonaç podwy˝szenia sumy
ubezpieczenia op∏acajàc dodatkowà sk∏adk´.

§ 65

UBEZPIECZENIE NA PIERWSZE RYZYKO

1. Na pierwsze ryzyko mo˝na ubezpieczyç mienie
okreÊlone w § 5 ust. 1 pkt 2) i 4).

2. W ubezpieczeniu na pierwsze ryzyko sum´
ubezpieczenia mienia ustala ubezpieczajàcy kierujàc si´
szacowanà wysokoÊcià ∏àcznych maksymalnych szkód,
jakie mogà powstaç w okresie ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIE˚Y 
Z W¸AMANIEM I RABUNKU 

§ 66

1. Sum´ ubezpieczenia ustala ubezpieczajàcy kierujàc si´
szacowanà wysokoÊcià ∏àcznych maksymalnych szkód,
jakie mogà powstaç w okresie ubezpieczenia, 
z uwzgl´dnieniem podatku od towarów i us∏ug (VAT), 
o ile umowa tak stanowi.

2. Sum´ ubezpieczenia dla wartoÊci pieni´˝nych ustala si´
odr´bnie dla kradzie˝y z w∏amaniem i rabunku w lokalu
oraz w czasie transportu. 

UBEZPIECZENIE MIENIA OD DEWASTACJI

§ 67

1. Sum´ ubezpieczenia ustala ubezpieczajàcy kierujàc si´
szacowanà wysokoÊcià ∏àcznych maksymalnych szkód,
jakie mogà powstaç w okresie ubezpieczenia, 
z uwzgl´dnieniem podatku od towarów i us∏ug (VAT), 
o ile umowa tak stanowi.

2. Suma ubezpieczenia wynosi, w zale˝noÊci od wyboru
ubezpieczajàcego: 5.000 lub 10.000,- z∏ na jeden i na
wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW 
OD ST¸UCZENIA

§ 68 

1. Sum´ ubezpieczenia ustala ubezpieczajàcy kierujàc si´
szacowanà wysokoÊcià ∏àcznych maksymalnych szkód,
jakie mogà powstaç w okresie ubezpieczenia, 
z uwzgl´dnieniem podatku od towarów i us∏ug (VAT), 
o ile umowa tak stanowi.

2. Suma ubezpieczenia powinna tak˝e uwzgl´dniaç
wartoÊç ubezpieczonych przedmiotów zwi´kszonà 
o koszt demonta˝u, monta˝u i transportu oraz
wykonywania znaków reklamowych i informujàcych.

UBEZPIECZENIE SPRZ¢TU ELEKTRONICZNEGO

§ 69

1. Sum´ ubezpieczenia dla sprz´tu elektronicznego
ubezpieczajàcy ustala wed∏ug:
1)  wartoÊci odtworzeniowej,
2)  wartoÊci ewidencyjnej brutto.

2. Sum´ ubezpieczenia dla danych i zewn´trznych
noÊników danych okreÊla ubezpieczajàcy wed∏ug
kosztów niezb´dnych dla odtworzenia ubezpieczonych
zewn´trznych noÊników danych oraz zapisanych na nich
danych.

3. Suma ubezpieczenia uwzgl´dnia podatek od towarów 
i us∏ug (VAT), o ile umowa tak stanowi.

UBEZPIECZENIE RZECZY W PRZEWOZIE 
KRAJOWYM (CARGO)

§ 70

1. Sum´ ubezpieczenia ustala ubezpieczajàcy kierujàc si´
szacowanà wysokoÊcià ∏àcznych maksymalnych szkód,
jakie mogà powstaç w okresie ubezpieczenia, 
z uwzgl´dnieniem podatku od towarów i us∏ug (VAT), 
o ile umowa tak stanowi.

2. Suma ubezpieczenia wynosi, w zale˝noÊci od wyboru
ubezpieczajàcego: 20.000 lub 50.000,- z∏ na jeden i na
wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ

§ 71

1. W umowie ubezpieczenia ustala si´ ogólnà sum´
gwarancyjnà, która stanowi górnà granic´
odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela, z zastrze˝eniem
postanowieƒ § 72. 

2. O ile umowa nie stanowi inaczej, sum´ gwarancyjnà
ustala si´ dla jednego i dla wszystkich wypadków 
w okresie rocznym, ∏àcznie dla szkód w mieniu i na
osobie. 

3. Suma gwarancyjna wynosi w zale˝noÊci od wyboru
ubezpieczajàcego: 100.000 lub 300.000,- z∏ na jeden i na
wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

§ 72

1. W stosunku do okreÊlonych ryzyk lub rodzajów szkód
mo˝na w umowie okreÊliç indywidualne limity w ramach
ogólnej sumy gwarancyjnej (sublimity), z zastrze˝eniem
ust. 2.

2. W odniesieniu do poni˝szych ryzyk ustala si´
obowiàzkowe sublimity w wysokoÊci:
1)  OC pracodawcy - 50.000,- z∏ na jeden i na wszystkie

wypadki w okresie ubezpieczenia,
2) OC za szkody w mieniu poddanym obróbce 

-  50.000,- z∏ na jeden i na wszystkie wypadki 
w okresie ubezpieczenia.

3. W przypadku wprowadzenia sublimitów, o których mowa
w ust. 1-2, odpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela
ograniczona jest do ich wysokoÊci.

§ 73

1. Po wyp∏acie odszkodowania suma gwarancyjna
zmniejsza si´ o kwot´ wyp∏aconego odszkodowania.

2. Za zgodà ubezpieczyciela ubezpieczajàcy mo˝e
uzupe∏niç sum´ gwarancyjnà op∏acajàc dodatkowà
sk∏adk´.

3. W razie wyczerpania sumy gwarancyjnej umowa
ubezpieczenia rozwiàzuje si´, z zastrze˝eniem
postanowieƒ ust. 2.

4. Zasady okreÊlone w ust. 1-3 stosuje si´ odpowiednio do
sublimitów, o których mowa w § 72, przy czym:
1) wyp∏aty dotyczàce zakresu obj´tego ogólnà sumà

gwarancyjnà powodujà odpowiednià redukcj´
sublimitów, o ile wynika to ze stosunku rozmiaru
szkody i sublimitów do ogólnej sumy gwarancyjnej,

2) wyp∏aty dotyczàce zakresu obj´tego sublimitami
powodujà odpowiednià redukcj´ ogólnej sumy
gwarancyjnej.

UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ

§ 74

1. W ubezpieczeniu ochrony prawnej ustala si´ sum´
ubezpieczenia, stanowiàcà limit odpowiedzialnoÊci
ubezpieczyciela w stosunku do jednego wypadku oraz
∏àczny limit odpowiedzialnoÊci dla wszystkich wypadków
w okresie ubezpieczenia.

2. Suma ubezpieczenia wynosi w zale˝noÊci od wyboru
ubezpieczajàcego: 
1) 20.000 na jedno i na wszystkie  zdarzenia w okresie

ubezpieczenia albo
2) 40.000 na jedno i na wszystkie  zdarzenia w okresie

ubezpieczenia.
3. W zakresie okreÊlonym w § 39 ust. 2 pkt. 3 wprowadza

si´ limit w  ramach ogólnej sumy ubezpieczenia (sublimit)
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
w wysokoÊci po∏owy sumy ubezpieczenia.

4. W przypadku sublimitu okreÊlonego w ust. 3
odpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela ograniczona jest do 
jego wysokosci.

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW ZAK¸ÓCE¡ 
W DZIA¸ALNOÂCI ORAZ KOSZTÓW WYCOFANIA

PRODUKTÓW Z RYNKU

§ 75

1. Sum´ ubezpieczenia okreÊla ubezpieczajàcy, odr´bnie
dla ka˝dego rodzaju kosztów, zgodnie z poni˝szà Tabelà
Nr 1. 

Tabela Nr 1

Suma ubezpieczenia
Rodzaj na jeden i wszystkie 
kosztów wypadki w okresie 

ubezpieczenia

Koszty wycofania z obrotu 50.000,- z∏
produktu niebezpiecznego

Koszty zak∏óceƒ w dzia∏alnoÊci 100.000,- z∏

2. Sumy ubezpieczenia ustalone dla danego rodzaju
kosztów stanowià górnà granic´ odpowiedzialnoÊci
ubezpieczyciela za wszystkie szkody powsta∏e w okresie
ubezpieczenia w odniesieniu do tego rodzaju kosztów. 

SK¸ADKA, ZNI˚KI I ZWY˚KI

§ 76 

1. WysokoÊç sk∏adki ubezpieczeniowej i tryb jej
p∏atnoÊci sà ustalane na podstawie taryfy obowiàzujàcej
w dniu zawarcia umowy.

2. Roz∏o˝enie sk∏adki na raty wymaga wniosku
ubezpieczajàcego. Terminy p∏atnoÊci kolejnych rat i ich
wysokoÊç okreÊla si´ w umowie ubezpieczenia.

§ 77 

1. Ubezpieczyciel udziela nast´pujàcych zni˝ek sk∏adki:
1) we wszystkich rodzajach ubezpieczenia:

a) za kontynuacj´ ubezpieczenia, 
b) za liczb´ wykupionych ryzyk ,
c) za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia; 

2) w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeƒ
losowych:
a) za dodatkowe zabezpieczenia przeciwpo˝arowe

ponad wymagane w ogólnych warunkach
ubezpieczenia, 

3) w ubezpieczeniu mienia od kradzie˝y z w∏amaniem 
i rabunku:
a) za dodatkowe zabezpieczenia

przeciwkradzie˝owe ponad wymagane 
w ogólnych warunkach ubezpieczenia,

b) za ubezpieczenie wyposa˝enia b´dàcego
sprz´tem elektronicznym w ramach
ubezpieczenia sprz´tu elektronicznego;

4) w ubezpieczeniu sprz´tu elektronicznego:
a) za archiwizacj´ danych; 

5) inne okreÊlone w taryfie zni˝ki.
2. Ubezpieczyciel udziela nast´pujàcych zwy˝ek sk∏adki:

1) we wszystkich rodzajach ubezpieczenia:
a) za roz∏o˝enie sk∏adki na raty, 
b) za szkodowy przebieg ubezpieczenia;

2) inne okreÊlone w taryfie zwy˝ki.
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OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA
ODPOWIEDZIALNOÂCI UBEZPIECZYCIELA

§ 78 

1. Okres ubezpieczenia oznacza si´ w umowie.
2. Poczàtek okresu ubezpieczenia jest datà uzgodnionà

przez strony umowy.

§ 79

1. Rozpocz´cie ochrony ubezpieczeniowej nast´puje 
od dnia i godziny wskazanej w umowie ubezpieczenia
jako poczàtek okresu ubezpieczenia.

2. Niezap∏acenie sk∏adki lub jej pierwszej raty w terminie
wyznaczonym przez ubezpieczyciela powoduje
rozwiàzanie umowy ubezpieczenia z up∏ywem 14 dni
kalendarzowych od wyznaczonego terminu zap∏aty.

3. Rozwiàzanie umowy ubezpieczenia nie pozbawia
ubezpieczyciela prawa ˝àdania zap∏aty sk∏adki
proporcjonalnej do okresu ubezpieczenia, w którym
udziela∏ ochrony ubezpieczeniowej.

4. Ubezpieczyciel uprawniony jest do potràcenia z kwoty
odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych niezale˝nie
od tego, którego rodzaju ubezpieczenia dotyczy wyp∏ata.

5. W razie wyznaczenia terminu zap∏aty sk∏adki lub
pierwszej raty sk∏adki przed poczàtkiem okresu
ubezpieczenia, do skutków opóênienia w zap∏acie majà
odpowiednie zastosowanie postanowienia ust. 1-4.

6. Zap∏ata sk∏adki w formie przelewu bankowego lub
przekazu pocztowego jest uznana za dokonanà w chwili
wp∏ywu na w∏aÊciwy rachunek ubezpieczyciela. 

7. Za zap∏at´ sk∏adki lub raty sk∏adki uznaje si´ wy∏àcznie
zap∏at´ takiej kwoty, która jest nie ni˝sza od kwoty sk∏adki
lub raty sk∏adki wynikajàcej z umowy ubezpieczenia.

8. Ochrona ubezpieczeniowa koƒczy si´ z up∏ywem
okresu ubezpieczenia, chyba ˝e stosunek
ubezpieczeniowy wygas∏ przed tym terminem.

OBOWIÑZKI UBEZPIECZAJÑCEGO

PRZED ZAWARCIEM UMOWY

§ 80 

1. Obowiàzkiem ubezpieczajàcego jest: 
1) udzielenie ubezpieczycielowi odpowiedzi na pytania

zamieszczone w formularzu umowy ubezpieczenia
lub skierowane do niego w innej formie pisemnej,

2) podanie wszystkich znanych okolicznoÊci istotnych
dla oceny ryzyka i ustalenia sk∏adki.

2. Je˝eli ubezpieczyciel zawar∏ umow´ ubezpieczenia mimo
braku odpowiedzi ubezpieczajàcego na poszczególne
pytania, pomini´te okolicznoÊci uwa˝a si´ za nieistotne.

W CZASIE TRWANIA UMOWY

§ 81

1. Ubezpieczajàcy ma obowiàzek niezw∏ocznie zg∏aszaç
ubezpieczycielowi wszelkie zmiany okolicznoÊci, które
mogà mieç wp∏yw na zwi´kszenie prawdopodobieƒstwa
wypadku. Obowiàzek ten dotyczy wszystkich
okolicznoÊci, o które ubezpieczyciel zapytywa∏ 
w formu∏arzu umowy ubezpieczenia albo przed
zawarciem umowy w innych pismach.

2. Pe∏nomocnik dzia∏ajàcy w imieniu ubezpieczajàcego
równie˝ jest obowiàzany do dope∏nienia obowiàzku
okreÊlonego w ust. 1, który - w tym wypadku - obejmuje
tak˝e okolicznoÊci znane pe∏nomocnikowi.

3. Niezgodne z prawdà informacje i okolicznoÊci, 
o których mowa w ust. 1, podane ubezpieczycielowi
przez ubezpieczajàcego albo jego pe∏nomocnika lub
niedope∏nienie obowiàzku, o którym mowa w ust. 2,
zwalniajà ubezpieczyciela od odpowiedzialnoÊci, chyba
˝e okolicznoÊci te nie majà wp∏ywu na zwi´kszenie
prawdopodobieƒstwa wypadku obj´tego umowà.

4. Usuwanie szczególnych zagro˝eƒ, których usuni´cia 
- z uwagi na okolicznoÊci - móg∏ si´ domagaç i domaga∏
si´ ubezpieczyciel, nale˝y tak˝e do obowiàzków
ubezpieczajàcego. Za szczególne zagro˝enie uwa˝a si´
zw∏aszcza przyczyn´ zaistnia∏ej szkody.

5. Niewykonanie powy˝szego obowiàzku w terminie
wskazanym przez ubezpieczyciela, zwalnia go 
z odpowiedzialnoÊci za szkody powsta∏e po tym terminie
wskutek nieusuni´cia wskazanego zagro˝enia.

OBOWIÑZEK ZABEZPIECZENIA 
UBEZPIECZONEGO MIENIA

§ 82

1. Obowiàzkiem ubezpieczajàcego jest zapewnienie
nale˝ytego zabezpieczenia mienia, w tym przestrzeganie
obowiàzujàcych przepisów majàcych na celu
zapobieganie powstaniu szkody.

2. Mienie jest nale˝ycie zabezpieczone, je˝eli spe∏nione
zosta∏y ∏àcznie nast´pujàce warunki:
1) ubezpieczajàcy stosuje si´ do obowiàzujàcych

przepisów o ochronie przeciwpo˝arowej, o budowie 
i eksploatacji urzàdzeƒ technicznych, o wykonywaniu
dozoru technicznego nad tymi urzàdzeniami oraz do
innych przepisów majàcych na celu zapobieganie
powstaniu szkody, a tak˝e do wymogów zawartych 
w umowie ubezpieczenia,

2) ubezpieczajàcy przestrzega wymogów
zabezpieczenia mienia w lokalu przed kradzie˝à 
z w∏amaniem okreÊlonych w §§ 80-87, utrzymuje
ubezpieczone budynki, budowle i lokale wraz z ich
zabezpieczeniami w nale˝ytym stanie technicznym
oraz stosuje powszechnie przyj´te Êrodki
ostro˝noÊci, a tak˝e przepisy dotyczàce ochrony
mienia, a w szczególnoÊci przepisy Ustawy 
o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.1997 r. 
(Dz. U. Nr 114, poz. 740, z póêniejszymi zmianami 
i przepisami wykonawczymi).

3. W ubezpieczeniu od szkód wodociàgowych do
obowiàzków ubezpieczajàcego nale˝y w szczególnoÊci:
1) dbanie o konserwacj´ przewodów i urzàdzeƒ

doprowadzajàcych i odprowadzajàcych wod´,
2) zastosowanie w terminie odpowiednich Êrodków

ochronnych w celu zabezpieczenia przed mrozem
w∏aÊciwych przewodów i urzàdzeƒ.

4. W ubezpieczeniu wartoÊci pieni´˝nych obowiàzkiem
ubezpieczajàcego jest tak˝e przestrzeganie zasad
dotyczàcych ich zabezpieczenia, okreÊlonych 
w Rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trznych 
i Administracji z dnia 14.10.1998 r. (z póêniejszymi
zmianami) w sprawie szczegó∏owych zasad i wymagaƒ,
jakim powinna odpowiadaç ochrona wartoÊci pieni´˝nych
przechowywanych i transportowanych przez
przedsi´biorców i inne jednostki organizacyjne.

5. Niedope∏nienie obowiàzków okreÊlonych w ust. 1-4,
je˝eli mia∏o wp∏yw na powstanie szkody lub jej wartoÊç,
uprawnia ubezpieczyciela do odmowy wyp∏aty
odszkodowania w ca∏oÊci lub w cz´Êci.

MINIMALNE WYMOGI ZABEZPIECZENIA MIENIA 
PRZED KRADZIE˚Ñ Z W¸AMANIEM

§ 83

Konstrukcja Êcian, sufitów, pod∏óg i dachów

1. Âciany, sufity, pod∏ogi i dachy lokalu, w którym
znajduje si´ ubezpieczone mienie, powinny byç
wykonane z materia∏ów odpornych na:
1) zniszczenie,
2) wywa˝enie za pomocà prostych, ogólnie dost´pnych

narz´dzi. 
2. Nie sà uwa˝ane za nale˝ycie zabezpieczone lokale 

wykonane w ca∏oÊci lub w cz´Êci z:
1) siatki drucianej,
2) innych konstrukcji a˝urowych, 
3) brezentu i pow∏ok z tworzyw sztucznych (np. budowle

pneumatyczne, tunele foliowe, namioty).

§ 84

Zabezpieczenie okien i innych zewn´trznych otworów

1. Wszystkie okna i inne zewn´trzne oszklone otwory 
w lokalu, w którym znajduje si´ ubezpieczone mienie,
powinny byç w nale˝ytym stanie technicznym, w∏aÊciwie
osadzone i zamkni´te.

2. Okna i inne zewn´trzne otwory w lokalach znajdujàcych
si´ w piwnicach, suterenach i na parterach, a tak˝e 
w lokalach znajdujàcych si´ na wy˝szych kondygnacjach,
do których jest dost´p z po∏o˝onych pod nimi lub obok
nich przybudówek, balkonów, tarasów i dachów, 
w których znajduje si´ ubezpieczone mienie, powinny byç
na ca∏ej powierzchni zabezpieczone w jeden 
z nast´pujàcych sposobów:
1)  kratami, 
2)  antyw∏amaniowymi roletami,
3) ˝aluzjami majàcymi Êwiadectwo kwalifikacyjne

Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, 
4) szybami o zwi´kszonej odpornoÊci na przebicie 

i rozbicie co najmniej klasy P3,
5) okiennicami 
w taki sposób, aby przedostanie si´ do wn´trza lokalu nie
by∏o mo˝liwe bez u˝ycia si∏y lub narz´dzi.

3. Kraty, antyw∏amaniowe rolety lub ˝aluzje oraz
okiennice powinny byç prawid∏owo osadzone 
i zamkni´te na co najmniej jeden zamek
wielozastawkowy lub k∏ódk´ wielozastawkowà.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 nie majà zastosowania
w lokalach:
1) dla których ustanowiono sta∏y fizyczny dozór po

godzinach pracy,  
2) zaopatrzonych w czynne urzàdzenia sygnalizacyjno-

-alarmowe obejmujàce swoim zasi´giem wszystkie
otwory w lokalu (pomieszczeniu), sygnalizujàce
w∏amanie.

5. Osoba sprawujàca dozór lokalu w przypadku opisanym 
w ust. 4 pkt 1, powinna posiadaç okreÊlony zakres
obowiàzków, z wyszczególnieniem zadaƒ dotyczàcych
sposobu zachowania i czynnoÊci w przypadku próby
w∏amania.

§ 85

Konstrukcja i zabezpieczenie drzwi zewn´trznych

1. Wszystkie drzwi zewn´trzne w lokalu, w którym
znajduje si´ ubezpieczone mienie, powinny byç 
w nale˝ytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane,
osadzone i zamkni´te, aby ich wy∏amanie lub wywa˝enie
nie by∏o mo˝liwe bez u˝ycia si∏y lub narz´dzi, a otwarcie
- bez u˝ycia podrobionych lub dopasowanych kluczy.

2. Je˝eli przepisy wewn´trzne ubezpieczajàcego nie
przewidujà bardziej skutecznych zamkni´ç - drzwi
zewn´trzne powinny byç zamkni´te na co najmniej 
2 zamki wielozastawkowe lub jeden posiadajàcy
Êwiadectwo kwalifikacyjne Instytutu Mechaniki
Precyzyjnej.

3. Drzwi oszklone, poza wymogiem zamkni´cia na co
najmniej 2 zamki wielozastawkowe lub jeden posiadajàcy
Êwiadectwo kwalifikacyjne Instytutu Mechaniki
Precyzyjnej, powinny byç na powierzchni oszklonej
zabezpieczone:
1)  kratami, 
2)  antyw∏amaniowymi roletami, 
3) ˝aluzjami majàcymi Êwiadectwo kwalifikacyjne

Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, 
4) szybami o zwi´kszonej odpornoÊci na przebicie 

i rozbicie, co najmniej klasy P3 lub,
5) w taki sposób, aby przedostanie si´ do wn´trza

lokalu nie by∏o mo˝liwe bez u˝ycia si∏y lub narz´dzi.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 nie majà zastosowania
w lokalach:
1) dla których ustanowiono sta∏y fizyczny dozór po

godzinach pracy,  
2) zaopatrzonych w czynne urzàdzenia sygnalizacyjno-

-alarmowe, obejmujàce swoim zasi´giem wszystkie
otwory w lokalu (pomieszczeniu), sygnalizujàce
w∏amanie.

5. Osoba sprawujàca dozór lokalu w przypadku opisanym 
w ust. 4 pkt 1, powinna posiadaç okreÊlony zakres
obowiàzków, z wyszczególnieniem zadaƒ dotyczàcych
sposobu zachowania i czynnoÊci w przypadku próby
w∏amania.

6. Drzwi oszklone nie mogà byç zaopatrzone w zamki
(zasuwy), które mo˝na otworzyç bez klucza, przez otwór
wybity w szybie.

7. Przy drzwiach dwuskrzyd∏owych jedno skrzyd∏o
powinno byç unieruchomione za pomocà zasuwy u góry
i u do∏u od wewn´trznej strony lokalu lub wewnàtrz drzwi.

§ 86

Zabezpieczenie kluczy

1. Klucze do lokalu obj´tego ubezpieczeniem powinny byç
przechowywane w sposób chroniàcy je przed kradzie˝à 
i uniemo˝liwiajàcy dost´p do nich osobom
nieuprawnionym.

2. W razie zagubienia albo zagini´cia kluczy (tak˝e kluczy
zapasowych) - ubezpieczajàcy po otrzymaniu o tym
wiadomoÊci obowiàzany jest niezw∏ocznie zmieniç zamki.

§ 87 

Konstrukcja zamków, k∏ódek i uchwytów

1. Zamki, k∏ódki i uchwyty zastosowane do zamkni´cia
ubezpieczonego mienia powinny odpowiadaç
nast´pujàcym wymogom:
1) zamki powinny byç wielozastawkowe, czyli takie, do

których klucz posiada w ∏opatce wi´cej ni˝ 1 ˝∏obienie
prostopad∏e do trzonu,

2) k∏ódki, s∏u˝àce zabezpieczeniu krat, ˝aluzji, rolet lub
okiennic, powinny spe∏niaç wymogi zabezpieczenia
w przypadku próby otwarcia ich wytrychem jak przy
zamkach opisanych w pkt. 1) a ich obudowa powinna
byç ca∏kowicie zamkni´ta. W szczególnoÊci wymogi
te spe∏niajà k∏ódki bezkab∏àkowe. W odniesieniu do
k∏ódek kab∏àkowych, kab∏àk k∏ódki powinien byç
wykonany ze stali hartowanej, a otwór w kab∏àku
musi byç tak dopasowany do rozmiarów urzàdzenia
zamykajàcego, aby nie by∏o mo˝liwoÊci wsuni´cia
narz´dzia pomi´dzy kab∏àk, a os∏on´.

3) uchwyty do mocowania k∏ódek powinny byç
wykonane z p∏askownika przymocowanego na sta∏e
do drzwi lub krat w sposób uniemo˝liwiajàcy jego
oberwanie, ukr´cenie lub obci´cie. GruboÊç
p∏askownika i otwór do wprowadzenia kab∏àka lub
bolca powinien odpowiadaç parametrom k∏ódki. 

4) W przypadku powstawania na kab∏àku wolnego
miejsca nale˝y wype∏niaç je tulejkà dystansowà lub
specjalnà wk∏adkà wype∏niajàcà.

2. Zamki szyfrowe - mechaniczne i elektroniczne nie
spe∏niajà minimalnych wymogów zabezpieczenia mienia
przed kradzie˝à z w∏amaniem.

§ 88

Zabezpieczenie wartoÊci pieni´˝nych podczas
przechowywania i transportu

WartoÊci pieni´˝ne powinny byç przechowywane 
w specjalnie przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach
lub urzàdzeniach, a tak˝e transportowane, w sposób
odpowiadajàcy wymogom technicznym okreÊlonym 
w poni˝szych postanowieniach: 

Przechowywanie

1. Ze wzgl´du na wartoÊç przechowywanych wartoÊci
pieni´˝nych, zabezpieczenia pomieszczeƒ i urzàdzeƒ
muszà odpowiadaç wymogom zawartym w Tabeli nr 2. 
W drodze wyjàtku ubezpieczyciel mo˝e przyjàç do
ubezpieczenia wartoÊci pieni´˝ne nie chronione
systemem alarmowym, w takim przypadku jednak
odpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela ograniczona jest 
do 0,2 j.o.   

Tabela nr 2

Dopuszczalny limit wartoÊci pieni´˝nych
[w jednostkach obliczeniowych] przechowy-
wanych w pomieszczeniach i urzàdzeniach

Klasa Pomieszczenie i urzàdzenie chronione 
odpornoÊci systemem alarmowym klasy:

na w∏amanie ni˝szej od SA3 co najmniej SA3
Pomie- Urzàdzenia Pomie- Urzàdzenia

szczenia [j.o.] szczenia [j.o.]
[j.o.] [j.o.]

I 0 do 0,2 0 do 0,5
II 0 do 1 0 do 1,5
III 0 do 2 0 do 3
IV 0 do 4 0 do 6
V do 6 do 6 do 8 do 8

2. Dla pomieszczeƒ i urzàdzeƒ klas VI - XIII limit
przechowywanych wartoÊci okreÊla ubezpieczyciel.

3. System alarmowy klasy SA3 to taki, który spe∏nia
wymagania PN-93/E-08390 (PN - Polska Norma).

4. Ubezpieczyciel mo˝e w drodze wyjàtku przyjàç do
ubezpieczenia wartoÊci pieni´˝ne przechowywane 
w urzàdzeniach, dla których brak jest mo˝liwoÊci
okreÊlenia klasy odpornoÊci na w∏amanie; w takim
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przypadku odpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela
ograniczona jest do 0,2 j.o., przy czym do urzàdzeƒ tych
nie zalicza si´ kaset stalowych i kas fiskalnych. Brak
mo˝liwoÊci okreÊlenia dla urzàdzenia klasy odpornoÊci
na w∏amanie, o którym mowa powy˝ej, oznacza brak
dokumentów (atestów, informacji na tabliczce
znamionowej urzàdzenia) Êwiadczàcych o klasie
urzàdzenia 

5. Limit odpowiedzialnoÊci za gotówk´ przechowywanà 
w kasetach stalowych i kasach fiskalnych wynosi 
1.500 z∏.

6. Urzàdzenia o masie do 1t s∏u˝àce do przechowywania
wartoÊci pieni´˝nych powinny byç trwale przymocowane
do Êciany lub pod∏o˝a.

7. W indywidualnych przypadkach ubezpieczyciel mo˝e
przyjàç do ubezpieczenia wartoÊci pieni´˝ne znajdujàce
si´ w urzàdzeniach nie przymocowanych do Êciany lub
pod∏o˝a. 

8. Z zachowaniem postanowienia ust. 4, ubezpieczyciel
dopuszcza mo˝liwoÊç przechowywania wartoÊci
pieni´˝nych w urzàdzeniach, których klasa odpornoÊci na
w∏amanie zosta∏a okreÊlona wed∏ug poni˝szej
klasyfikacji, pod warunkiem, ˝e pomieszczenia, w których
znajdujà si´ te urzàdzenia chronione sà sygnalizacjà
alarmowà,  z zachowaniem nast´pujàcych limitów:

Skarbiec - 8 j.o.,
Pokój skarbcowy - 8 j.o.,
Szafa pancerna - 8 j.o.,
Szafa stalowo-betonowa - 4 j.o.,
Szafa stalowa - 1 j.o..

Transport

1. Ze wzgl´du na wartoÊç transportowanych wartoÊci
pieni´˝nych, zabezpieczenia muszà spe∏niaç wymagania
okreÊlone w Tabeli nr 3.

Tabeli nr 3

Dopuszczalny Rodzaj Liczba 
limit wartoÊci transportu konwojentów/pracowników
pieni´˝nych ochrony

do 0,1 j.o. Transport wykonywany pieszo, Osoba transportujàca nie
wy∏àcznie je˝eli ze wzgl´du na musi byç chroniona przez
odleg∏oÊç u˝ycie samochodu pracownika ochrony.
jest nieuzasadnione.

pow. 0,1 Transport  wykonywany pieszo, Osoba transportujàca chro-
do 0,3 j.o. wy∏àcznie je˝eli ze wzgl´du na niona jest przez pracownika

odleg∏oÊç u˝ycie samochodu (dodatkowa osoba); osoba
jest nieuzasadnione. chroniàca nie musi byç

uzbrojona
pow. 0,3 Transport  wykonywany pieszo, Osoba transportujàca chro-

do 1,0 j.o. je˝eli ze wzgl´du na odleg∏oÊç niona jest przez co najmniej
u˝ycie samochodu jest nieuza- jednego pracownika ochrony,
sadnione, a do przenoszenia który mo˝e byç nieuzbrojony.
u˝ywa si´ odpowiedniego
zabezpieczenia technicznego
np. specjalnych walizek
z paralizatorem, sygna∏em
akustycznym lub substancjà
niszczàcà banknoty.

pow. 1 Transport wykonuje si´ samo- Transport chroniony jest przez
do 3 j.o. chodami przystosowanymi lub co najmniej jednego uzbrojo-

specjalnymi. nego konwojenta.
pow. 3 Transport wykonuje si´ samo- Transport chroniony jest przez

do 10 j.o. chodami  specjalnymi. co najmniej dwóch uzbrojo-
nych konwojentów.

pow. 10 j.o. Zasady ochrony wartoÊci Zasady ochrony wartoÊci
pieni´˝nych okreÊla ubezpie- pieni´˝nych okreÊla
czyciel. ubezpieczyciel.

2. W przypadku transportowania wartoÊci pieni´˝nych
kolumnà samochodów nale˝y do transportu przydzieliç
dwa samochody ochraniajàce. LiczebnoÊç grupy
konwojowej ustala si´ nast´pujàco: po dwóch
konwojentów na ka˝dy samochód ochraniajàcy i po
jednym konwojencie na ka˝dy samochód przewo˝àcy
wartoÊci pieni´˝ne.

§ 89

Wymagania techniczne dla pojazdów przystosowanych
do przewozu wartoÊci pieni´˝nych

1. Samochód dostawczy przystosowany do transportu
wartoÊci pieni´˝nych powinien byç wyposa˝ony w:
1) okna wykonane z materia∏u o zwi´kszonej

odpornoÊci na przebicie i rozbicie, bez mo˝liwoÊci ich
otwierania,

2) drzwi z mechanizmem automatycznego blokowania,
3)  elektromechaniczny zawór odci´cia dop∏ywu paliwa

lub pràdu,
4) wydzielony przedzia∏ ∏adunkowy do przewozu

wartoÊci pieni´˝nych, wykonany z blachy stalowej 
o gruboÊci co najmniej 1 mm, ∏àczonej w sposób
trwa∏y, z odr´bnymi drzwiami z zamkiem o wysokiej
klasie odpornoÊci na w∏amanie (co najmniej 
klasa „A“),

5) radiowy, optyczny lub akustyczny system alarmowy,
6) Êrodki ∏àcznoÊci wewn´trznej i zewn´trznej,
7) pojemnik stalowy lub walizk´ specjalistycznà ze

stojakiem s∏u˝àcym do przechowywania wartoÊci
pieni´˝nych podczas transportu, zamontowane 
w przedziale ∏adunkowym. Pojemnik stalowy i stojak
powinny byç zamontowane w sposób
uniemo˝liwiajàcy ich od∏àczenie od pod∏o˝a przy
zamkni´tych zamkach i ryglach. Pokrywa pojemnika
powinna byç zamykana co najmniej na jeden zamek

trzypunktowy jednokluczowy, o minimum pi´ciu
zastawkach w pe∏ni zamiennych.

2. Samochód osobowy przystosowany do przewozu
wartoÊci pieni´˝nych powinien spe∏niaç wymagania
okreÊlone w ust. 1 pkt 2), 3) 5), 6) i 7).

§ 90

Wymagania techniczne dla samochodów specjalnych
(bankowozów):

1. Samochód specjalny powinien spe∏niaç co najmniej
nast´pujàce warunki techniczne:
1) posiadaç seryjnà konstrukcj´ skrzyniowà 

z wyodr´bnionym przedzia∏em ∏adunkowym 
i wzmocnionym zawieszeniem,

2) posiadaç opancerzony przedzia∏ osobowy 
z 5 miejscami oraz ca∏kowicie odr´bny przedzia∏
∏adunkowy, wzmocniony stalà konstrukcyjnà wy˝szej
jakoÊci, ∏àczonà w sposób trwa∏y,

3) przedzia∏ ∏adunkowy powinien posiadaç tylko jedne
drzwi zewn´trzne, np. drzwi tylne dwuskrzyd∏owe 
z blokadà ryglowania jednego skrzyd∏a przez drugie 
i mo˝liwoÊcià mocowania do Êcian przedzia∏u 
w po∏o˝eniu otwartym z zawiasami o sworzniach
zabezpieczonych przed wybiciem; drzwi powinny byç
wyposa˝one w dodatkowy zamek wierzchni
jednostronny przerabialny o minimum siedmiu
p∏askich zastawkach,

4) wy∏o˝enie wewn´trznej powierzchni przedzia∏u
∏adunkowego powinno byç ognioodporne i trwa∏e, 
w szczególnoÊci odporne na uszkodzenia w czasie
za∏adunku i wy∏adunku wartoÊci pieni´˝nych,

5) przedzia∏ ∏adunkowy powinien byç oÊwietlony tak,
aby istnia∏a mo˝liwoÊç jego obserwacji przez szklany
wziernik o Êrednicy 60 mm z przedzia∏u osobowego,

6) samochód powinien byç wyposa˝ony w:
a) sygnalizator alarmowy o zmiennym tonie

mocowany w przedziale silnikowym; w∏àcznik
sygnalizatora powinien byç ∏atwo dost´pny dla
kierowcy lub cz∏onka zespo∏u konwojujàcego
oraz samoczynnie w∏àczajàcy si´ przy próbie
niepowo∏anego otwarcia ka˝dych drzwi,

b) sygnalizacj´ alarmowà po∏àczonà ze Êwiat∏ami
awaryjnymi i sygnalizatorem alarmowym 
o zmiennym tonie oraz w∏àcznikiem rozrusznika 
i blokadà dop∏ywu paliwa,

c) elektromechaniczny zawór odcinajàcy dop∏yw
paliwa lub inne urzàdzenie dajàce taki sam
skutek,

d) urzàdzenia ∏àcznoÊci radiowej,
7) przedzia∏ osobowy, zbiornik paliwa, oszklenie kabiny

powinny byç odporne na przestrzelenie pociskami
kalibru 7,62 mm z rdzeniem stalowym,
wystrzeliwanymi z karabinka AK 47.

2. Silnik powinien mieç system gaÊniczy oraz zbiornik
paliwa wykonany w sposób zabezpieczajàcy przed
wybuchem.

3. System kontroli zamkni´cia drzwi powinien byç
po∏àczony z ogólnym systemem zamkni´cia 
z sygnalizowaniem dla ka˝dych drzwi alarmowym
sygna∏em dêwi´kowym oraz Êwiat∏ami, a tak˝e
elektrycznà blokadà drzwi sterowanà z kabiny kierowcy.

4. Wszystkie urzàdzenia elektryczne powinny posiadaç
instalacj´ uniemo˝liwiajàcà zak∏ócenie przez urzàdzenia
zewn´trzne.

5. Ko∏a powinny posiadaç wk∏adki masywowe
umo˝liwiajàce dalszà jazd´ po zniszczeniu opony 
do 15 km z pr´dkoÊcià 50 km/godz.

6. Samochód do przewozu wartoÊci pieni´˝nych powinien
posiadaç Êwiadectwo homologacji oraz atesty na
opancerzenie i oszklenie przedzia∏u osobowego.

JAK POST¢POWAå W PRZYPADKU SZKODY

§ 91 

ZASADY OGÓLNE

1. Podjàç wszelkie dost´pne Êrodki w celu zmniejszenia
szkody oraz zabezpieczyç bezpoÊrednio zagro˝one
mienie, a w ubezpieczeniu rzeczy podczas przewozu
dodatkowo - zagospodarowaç uszkodzone rzeczy,
uwzgl´dniajàc przy tym ewentualne zalecenia
ubezpieczyciela. CzynnoÊci te sà obowiàzkiem
ubezpieczajàcego w razie wystàpienia zdarzenia
obj´tego ochronà ubezpieczeniowà. 

2. Je˝eli ubezpieczajàcy umyÊlnie lub z powodu ra˝àcego
niedbalstwa nie wykona∏ obowiàzków okreÊlonych w ust.
1, ubezpieczyciel ma prawo odmówiç wyp∏aty
odszkodowania.

§ 92 

W przypadku powstania szkody obowiàzkiem
ubezpieczajàcego jest niezw∏oczne poinformowanie 
o tym fakcie ubezpieczyciela (nie póêniej ni˝ w ciàgu 3 dni
od daty jej powstania lub uzyskania o niej wiadomoÊci).

§ 93

Ubezpieczajàcy ma równie˝ inne obowiàzki zwiàzane 
z wystàpieniem szkody. Zosta∏y one opisane w §§ 94-97.
Nale˝y pami´taç, ˝e w przypadku niedope∏nienia tych
obowiàzków ubezpieczyciel mo˝e odmówiç wyp∏aty
odszkodowania w ca∏oÊci lub w cz´Êci, je˝eli niedope∏nienie
obowiàzków mia∏o wp∏yw na ustalenie przyczyny wypadku,
wartoÊci szkody lub wysokoÊci odszkodowania.

§ 94 

Do obowiàzków ubezpieczajàcego nale˝y:
1) niezw∏oczne, nie póêniejsze jednak ni˝ w ciàgu 

12 godzin (mienie w transporcie) lub 24 godziny
(pozosta∏e ubezpieczenia) po uzyskaniu informacji 

o szkodzie powiadomienie miejscowej jednostki policji 
o ka˝dej szkodzie, która mog∏a powstaç w wyniku
przest´pstwa lub wskutek wypadku Êrodka transportu 
i uzyskanie pisemnego potwierdzenia tego faktu,

2) pozostawienie bez zmian miejsca szkody do czasu
przybycia przedstawiciela ubezpieczyciela, chyba 
˝e zmiana jest niezb´dna w celu zabezpieczenia mienia
pozosta∏ego po szkodzie lub jej zmniejszenia.
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,

3) wype∏nienie wymaganych przez ubezpieczyciela
dokumentów, w szczególnoÊci druku zg∏oszenia szkody,
w którym nale˝y opisaç rzeczywisty przebieg zdarzenia 
i okolicznoÊci powstania szkody,

4) podj´cie aktywnej wspó∏pracy z ubezpieczycielem 
w celu wyjaÊnienia wszelkich okolicznoÊci powstania
szkody i ustalenia jej wartoÊci,

5) stosowanie si´ do zaleceƒ ubezpieczyciela oraz
udzielanie mu informacji i niezb´dnych pe∏nomocnictw,

6) umo˝liwienie ubezpieczycielowi ustalenia
okolicznoÊci powstania szkody, jej rodzaju i wartoÊci,
jak równie˝ udzielenie w tym zakresie wszelkich
wyjaÊnieƒ oraz przedstawienie niezb´dnych dowodów, 
w szczególnoÊci udost´pnienie pe∏nej dokumentacji
ksi´gowej ubezpieczonego mienia, a tak˝e dokumentów
potwierdzajàcych pochodzenie i nabycie mienia.

UBEZPIECZ ENIE RZECZY W PRZEWOZIE 
KRAJOWYM (CARGO) - DODATKOWE OBOWIÑZKI

§ 95

Niezale˝nie od obowiàzków okreÊlonych w § 94 
w ubezpieczeniu rzeczy podczas przewozu ubezpieczajàcy
oraz osoby, za które ponosi on odpowiedzialnoÊç,
zobowiàzani sà:
1) udost´pniç ubezpieczycielowi uszkodzone rzeczy do

ogl´dzin w stanie niezmienionym, chyba ˝e zmiana jest
niezb´dna w celu zabezpieczenia mienia pozosta∏ego po
szkodzie lub zmniejszenia szkody, oraz umo˝liwiç
ubezpieczycielowi dokonanie czynnoÊci niezb´dnych do
ustalenia okolicznoÊci powstania szkody, jej przyczyny 
i rozmiaru oraz zasadnoÊci i wysokoÊci roszczenia, 
a tak˝e:
a) w przypadku szkody jawnej w momencie

dostarczenia rzeczy, we w∏asnym imieniu pisemnie
zg∏osiç przewoênikowi szkod´ przed przyj´ciem
rzeczy i wezwaç przewoênika do sporzàdzenia
protoko∏u wspólnego,

b) w przypadku szkody, nie dajàcej si´ z zewnàtrz
zauwa˝yç w  momencie dostarczenia (odbioru), we
w∏asnym imieniu pisemnie zg∏osiç szkod´
przewoênikowi i wezwaç przewoênika do
sporzàdzenia protoko∏u wspólnego bezzw∏ocznie po
stwierdzeniu szkody, nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu 
7 dni od chwili wydania rzeczy przez przewoênika, 

2) w przypadku przewozu dokonywanego transportem
w∏asnym - sporzàdziç protokó∏ komisyjny nadawcy 
i odbiorcy,

3) zabezpieczyç ubezpieczycielowi prawa regresowe do
osób trzecich, które mogà byç odpowiedzialne za
powstanie szkody (w szczególnoÊci przez wykonanie
obowiàzków przewidzianych w pkt 1)) oraz z∏o˝yç we
w∏asnym imieniu list obcià˝ajàcy osoby trzecie za wynik∏à
szkod´, bezzw∏ocznie po powzi´ciu wiadomoÊci 
o zdarzeniu mogàcym byç przyczynà szkody,

4) udzieliç ubezpieczycielowi wszelkich informacji, które
mogà byç istotne dla oceny odpowiedzialnoÊci osób
trzecich, w stosunku do których mo˝e mu przys∏ugiwaç
roszczenie regresowe,

5) dostarczyç ubezpieczycielowi pe∏nà dokumentacj´
niezb´dnà do identyfikacji rzeczy oraz ustalenia
okolicznoÊci powstania szkody, jej przyczyn i rozmiarów,
w szczególnoÊci: 
a) roszczenie ubezpieczajàcego (obliczenie wysokoÊci

szkody i wezwanie ubezpieczyciela do zap∏aty
okreÊlonej kwoty),

b) dowód ubezpieczenia rzeczy (fotokopi´ polisy),
c) oryginalnà faktur´ zakupu oraz inne dokumenty

niezb´dne dla okreÊlenia wartoÊci rzeczy
znajdujàcych si´ na Êrodku transportu w chwili
wystàpienia zdarzenia,

d) oryginalnà faktur´ handlowà, dotyczàcà przewozu,
podczas którego wystàpi∏a szkoda,

e) umow´ czarteru, oryginalny konosament, list
przewozowy lub inny oryginalny Êródlàdowy
dokument przewozowy, kwity sternika (dotyczy tylko
przewozów Êródlàdowych),

f) protoko∏y portowe (dotyczy tylko przewozów
Êródlàdowych),

g) oryginalny list przewozowy lub inny dokument
przewozowy, a w przypadku transportu w∏asnego
inny zwyczajowo wystawiany dokument
stwierdzajàcy stan, rodzaj i iloÊç rzeczy
za∏adowanych na Êrodek transportu, jak równie˝
dat´, miejsce za∏adunku i przeznaczenia - podpisany
przez osob´ wydajàcà towar i osob´, która przyj´∏a
go do przewozu,

h) protokó∏ policji, w przypadku, gdy szkoda powsta∏a
wskutek przest´pstwa lub wypadku Êrodka
transportu,

i) oryginalne protoko∏y przewoênika lub sporzàdzone
wspólnie z przewoênikiem, 

j) oryginalny protokó∏ komisyjny nadawcy i odbiorcy,
k) wszelkie raporty i protoko∏y sporzàdzone na

okolicznoÊç zg∏oszonej szkody,
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l) dokumentacj´ zabezpieczajàcà roszczenia
regresowe ubezpieczyciela w stosunku do osób
trzecich, w tym tak˝e korespondencj´ z osobami
trzecimi, które mogà byç odpowiedzialne za szkod´.

6) w przypadku szkody podczas za∏adunku i wy∏adunku 
- przed∏o˝yç ubezpieczycielowi dokumenty stwierdzajàce
kto i na czyje zlecenie dokonywa∏ operacji
za∏adunkowych oraz wy∏adunkowych.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ 
– DODATKOWE OBOWIÑZKI

§ 96

1. Niezale˝nie od obowiàzków okreÊlonych w § 94, 
w razie zg∏oszenia roszczenia o naprawienie szkody 
z tytu∏u odpowiedzialnoÊci cywilnej ubezpieczajàcy ma
obowiàzek zaniechania dzia∏aƒ zmierzajàcych do
zaspokojenia poszkodowanego, uznania jego roszczeƒ
bàdê zawarcia z nim ugody, do czasu uzyskania
pisemnej zgody ubezpieczyciela.

2. Je˝eli przeciwko sprawcy wypadku wszcz´te zosta∏o
post´powanie karne, albo je˝eli osoba poszkodowana
wystàpi z roszczeniem o odszkodowanie na drog´
sàdowà, ubezpieczajàcy obowiàzany jest niezw∏ocznie
zawiadomiç o tym ubezpieczyciela.

3. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest dor´czyç
ubezpieczycielowi orzeczenie sàdu w terminie
umo˝liwiajàcym mu zaj´cie stanowiska odnoÊnie
wniesienia Êrodka odwo∏awczego.

4. Zaspokojenie lub uznanie przez ubezpieczajàcego
roszczenia osoby poszkodowanej bez wymaganej
pisemnej zgody nie ma wp∏ywu na odpowiedzialnoÊç
ubezpieczyciela.

UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ 
– DODATKOWE OBOWIÑZKI

§ 97

Niezale˝nie od obowiàzków okreÊlonych w §§ 91-94, 
w ubezpieczeniu ochrony prawnej, w razie koniecznoÊci
wystàpienia z roszczeniem lub obrony praw ubezpieczajàcy
obowiàzany jest ponadto do:
1) przekazania ubezpieczycielowi wszelkich dokumentów

oraz korespondencji dotyczàcej zdarzenia obj´tego
ochronà ubezpieczeniowà oraz wskazanie, a na ˝àdanie
ubezpieczyciela oddanie mu do dyspozycji istniejàcych
dowodów,

2) uzyskanie pisemnej zgody ubezpieczyciela na
ustanowienie okreÊlonego adwokata albo radcy
prawnego, udzielenie takiej osobie pe∏nomocnictwa,
poinformowanie jà wyczerpujàco i zgodnie z prawdà 
o okolicznoÊciach sprawy, wskazanie dowodów,
udzielenie niezb´dnych informacji i dostarczenie
odpowiednich dokumentów,

3) na ˝àdanie ubezpieczyciela poinformowanie go o stanie
sprawy oraz w razie koniecznoÊci przedsi´wzi´cie
niezb´dnych kroków w celu dalszego wyjaÊnienia stanu
faktycznego,

4) uzgodnienie z ubezpieczycielem wszelkich czynnoÊci
wywo∏ujàcych powstanie kosztów, w szczególnoÊci
wnoszenia pozwów i Êrodków zaskar˝enia oraz unikanie
wszystkiego, co mog∏oby si´ przyczyniç do
nieuzasadnionego zwi´kszenia kosztów albo mog∏oby
utrudniç ich zwrot od strony przeciwnej,

5) przed∏o˝enie ubezpieczycielowi bez zb´dnej zw∏oki
otrzymanych od adwokatów, radców prawnych, bieg∏ych
oraz sàdów rachunków, pokwitowaƒ i dokumentów 
o podobnym charakterze, 
a tak˝e, jeÊli nie narusza to uzasadnionych praw
ubezpieczajàcego:

6) z∏o˝enia tylko powództwa cz´Êciowego i wstrzymanie si´
z dochodzeniem pozosta∏ych roszczeƒ do momentu
uprawomocnienia si´ orzeczenia co do cz´Êci
roszczenia,

7) wstrzymania si´ z dochodzeniem swych roszczeƒ na
drodze sàdowej do czasu prawomocnego zakoƒczenia
toczàcego si´ ju˝ innego post´powania sàdowego, o ile
mo˝e mieç ono znaczenie dla rozstrzygni´cia danego
sporu.

ZASADY USTALANIA WYSOKOÂCI ORAZ WYP¸ATY
ODSZKODOWANIA LUB ÂWIADCZENIA

UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH 
ZDARZE¡ LOSOWYCH ORAZ KRADZIE˚Y 

Z W¸AMANIEM I ROZBOJU

§ 98

1. WartoÊç szkody i nale˝ne odszkodowanie jest
ustalane wed∏ug cen z dnia wyznaczenia
odszkodowania.

2. Sposób obliczenia wartoÊci szkody zale˝y od rodzaju
mienia, w którym powsta∏a szkoda:
1) BUDYNKI I BUDOWLE:

a) wartoÊç szkody obliczana jest na podstawie
kosztów odbudowy w tym samym miejscu albo
naprawy przy zachowaniu dotychczasowych
wymiarów, konstrukcji i materia∏ów, 

b) koszty, o których mowa w ppkt a) powinny byç
potwierdzone rachunkiem wykonawcy lub
przygotowanà przez ubezpieczajàcego
kalkulacjà (kosztorysem),

c) przy ubezpieczeniu wed∏ug wartoÊci rzeczywistej
- dodatkowo potràca si´ stopieƒ technicznego
zu˝ycia.

2) MASZYNY, URZÑDZENIA I WYPOSA˚ENIE:
a) wartoÊç szkody obliczana jest wed∏ug kosztów

naprawy bàdê wytworzenia rzeczy tego samego
rodzaju, typu lub mocy, powi´kszonej o koszty
transportu i monta˝u,

b) przy ubezpieczeniu wed∏ug wartoÊci rzeczywistej
- dodatkowo potràca si´ stopieƒ technicznego
zu˝ycia,

3) ÂRODKI OBROTOWE - wed∏ug cen zakupu lub
kosztów wytworzenia,

4) NAK¸ADY INWESTYCYJNE - wed∏ug cen zakupu
bàdê kosztów wytworzenia zniszczonego lub
naprawy uszkodzonego przedmiotu, 
z uwzgl´dnieniem kosztów robocizny,
pomniejszonych o stopieƒ zu˝ycia do dnia szkody,

5) DOKUMENTY ZAST¢PUJÑCE W OBROCIE
GOTÓWK¢ (b´dàce przedmiotem obrotu
gie∏dowego) - wed∏ug wartoÊci odpowiadajàcej cenie
sprzeda˝y netto, tj. bez mar˝y i prowizji,

6) Z¸OTO, SREBRO, KAMIENIE SZLACHETNE 
I PER¸Y (a tak˝e platyna i pozosta∏e metale z grupy
platynowców) -  wed∏ug wartoÊci odpowiadajàcej
cenie sprzeda˝y netto, tj. bez mar˝y i prowizji,
natomiast w wyrobach z tych metali, kamieni
szlachetnych i pere∏ - wed∏ug ceny ich zakupu lub
kosztu wytworzenia,

7) POZOSTA¸E WARTOÂCI PIENI¢˚NE - wed∏ug
wartoÊci nominalnej (wartoÊç nominalnà waluty obcej
przelicza si´ na z∏ote wed∏ug Êredniego kursu
og∏oszonego przez Prezesa NBP, obowiàzujàcego 
w dniu ustalenia wysokoÊci odszkodowania),

8) MIENIE PRZYJ¢TE OD OSÓB TRZECICH (w celu
sprzeda˝y lub wykonania us∏ugi) - wed∏ug wartoÊci
kosztów naprawy uszkodzonych przedmiotów, 
a w przypadku ich zniszczenia lub utraty - wed∏ug
wartoÊci rzeczywistej mienia, bez uwzgl´dnienia
prowizji i mar˝y w przypadku sprzeda˝y w komisie,

9) MIENIE PRACOWNICZE - wed∏ug wartoÊci
rzeczywistej lub kosztów naprawy, z zastrze˝eniem,
˝e w odniesieniu do mienia jednego pracownika 
- do wysokoÊci nie przekraczajàcej kwoty przyj´tej
jako cz´Êç sumy ubezpieczenia przypadajàcej na
jednego pracownika.

§ 99

1. WartoÊç szkody zmniejsza si´ o wartoÊç pozosta∏oÊci,
które mogà byç przeznaczone do dalszego u˝ytku,
przeróbki lub sprzeda˝y.

2. Przy ustalaniu wartoÊci szkody nie uwzgl´dnia si´:
1)  wartoÊci naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej lub

pamiàtkowej,
2)  kosztów wynikajàcych z braku cz´Êci zamiennych lub

materia∏ów potrzebnych do przywrócenia stanu
istniejàcego przed szkodà,

3)  kosztów poniesionych na odka˝enie pozosta∏oÊci po
szkodzie, usuni´cie zanieczyszczeƒ gleby, wody 
i powietrza oraz rekultywacj´ gruntów.

§ 100

CO OBEJMUJE ODSZKODOWANIE

1. WysokoÊç odszkodowania odpowiada wartoÊci szkody,
ale nie mo˝e przekroczyç sumy ubezpieczenia 
(z zastrze˝eniem postanowieƒ ust. 2 i §§ 101-102).
Odszkodowanie obejmuje podatek od towarów i us∏ug
(VAT), o ile suma ubezpieczenia zosta∏a o ten podatek
podwy˝szona przy zawieraniu umowy.

2. Z wrot kosztów remontu lub naprawy nie mo˝e
przekroczyç rzeczywistej wartoÊci ubezpieczonego
przedmiotu.

§ 101

Odszkodowanie - w granicach sum ubezpieczenia 
- obejmuje:
1) utrat´, zniszczenie lub uszkodzenie mienia 

w bezpoÊrednim nast´pstwie zdarzeƒ obj´tych ochronà
ubezpieczeniowà, w kwocie odpowiadajàcej wartoÊci
szkody,

2) udokumentowane koszty wynik∏e z 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,

3) udokumentowane koszty usuni´cia pozosta∏oÊci po
szkodzie w granicach 5% wartoÊci szkody.

§ 102

1. W ubezpieczeniu na sumy sta∏e je˝eli suma
ubezpieczenia mienia jest ni˝sza od jego wartoÊci w dniu
szkody, wówczas kwota odszkodowania zostaje
pomniejszona w takim stosunku, w jakim suma
ubezpieczenia tego mienia pozostaje do jego wartoÊci 
w dniu szkody, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. W przypadku ubezpieczenia mienia na sumy sta∏e
wed∏ug wartoÊci odtworzeniowej zasada, o której mowa
w ust. 1, b´dzie mia∏a zastosowanie jedynie wówczas,
je˝eli wartoÊç ubezpieczonego mienia w dniu szkody
przekroczy 110 % jego sumy ubezpieczenia.

§ 103 

WysokoÊç odszkodowania ustalonà zgodnie z posta-
nowieniami §§ 100-102, pomniejsza si´ o franszyz´
redukcyjnà ustalonà w umowie ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW 
OD ST¸UCZENIA

§ 104

1. WartoÊç szkody i nale˝ne odszkodowanie jest
ustalane wed∏ug cen z dnia ustalenia odszkodowania.
Odszkodowanie obejmuje podatek od towarów i us∏ug
(VAT), o ile suma ubezpieczenia zosta∏a o ten podatek
podwy˝szona przy zawieraniu umowy.

2. WartoÊç szkody obliczana jest wed∏ug cen detalicznych
przedmiotów tego samego lub podobnego rodzaju,
gatunku, materia∏u i wymiarów albo wed∏ug kosztów
naprawy, z uwzgl´dnieniem zakresu rzeczywistych
uszkodzeƒ.

3. Koszty naprawy powinny byç udokumentowane
rachunkiem wykonawcy, albo kalkulacjà
ubezpieczajàcego, je˝eli szkod´ naprawi∏ w∏asnymi
si∏ami,

§ 105

WartoÊç szkody zwi´ksza si´ o:
1) niezb´dne koszty demonta˝u i monta˝u,
2) koszty transportu.

UBEZPIECZENIE SPRZ¢TU ELEKTRONICZNEGO

Sprz´t elektroniczny

§ 106

1. WartoÊç szkody i nale˝ne odszkodowanie jest
ustalane wed∏ug cen z dnia wyznaczenia
odszkodowania. Odszkodowanie obejmuje podatek od
towarów i us∏ug (VAT), o ile suma ubezpieczenia zosta∏a
o ten podatek podwy˝szona przy zawieraniu umowy.

2. Sposób obliczenia wartoÊci szkody zale˝y od rodzaju
szkody:
1) je˝eli sprz´t nadaje si´ do naprawy (strata

cz´Êciowa) - wartoÊç szkody ustala si´ wed∏ug
kosztów zakupu materia∏u i kosztów robocizny
niezb´dnej w celu naprawienia uszkodzonego
przedmiotu, z uwzgl´dnieniem kosztów transportu,
demonta˝u i monta˝u ponownego oraz op∏at celnych
i innych tego typu nale˝noÊci, z wy∏àczeniem
kosztów transportu ekspresowego i lotniczego,

2) w przypadku dokonywaniai wymiany sprz´tu (strata
ca∏kowita) - wartoÊç szkody ustala si´ wed∏ug
kosztów zakupu identycznego, fabrycznie nowego
przedmiotu lub przedmiotu analogicznego rodzaju 
i jakoÊci, z uwzgl´dnieniem kosztów transportu,
demonta˝u i monta˝u ponownego oraz op∏at celnych
i innych tego typu nale˝noÊci, z wy∏àczeniem
kosztów transportu ekspresowego i lotniczego,

3) je˝eli naprawa jest niemo˝liwa lub ubezpieczony
sprz´t nie b´dzie wymieniany - wartoÊç szkody ustala
si´ wed∏ug kosztów nie wy˝szych ni˝ wartoÊç
rynkowa sprz´tu bezpoÊrednio przed wystàpieniem
szkody.

§ 107

1. WartoÊç szkody zmniejsza si´ o wartoÊç pozosta∏oÊci,
które mogà byç przeznaczone do dalszego u˝ytku,
przeróbki lub sprzeda˝y.

2. Przy ustalaniu wartoÊci szkody nie uwzgl´dnia si´
kosztów jakichkolwiek zmian, uzupe∏nieƒ lub ulepszeƒ.

§ 108

CO OBEJMUJE ODSZKODOWANIE

1. WysokoÊç odszkodowania odpowiada wartoÊci szkody,
ale nie mo˝e przekroczyç sumy ubezpieczenia 
(z zastrze˝eniem postanowieƒ § 109 ).

2. Odszkodowanie - w granicach sum ubezpieczenia 
- obejmuje równie˝:
1) udokumentowane koszty wynik∏e z zastosowania

wszelkich dost´pnych Êrodków w celu zmniejszenia
szkody oraz w celu zabezpieczenia bezpoÊrednio
zagro˝onego mienia przed szkodà, je˝eli Êrodki te
by∏y celowe, chocia˝by okaza∏y si´ bezskuteczne,

2) udokumentowane koszty napraw prowizorycznych,
je˝eli stanowià cz´Êç koƒcowych czynnoÊci
naprawczych i nie zwi´kszajà ca∏kowitej wartoÊci
kosztów naprawy,

3) udokumentowane koszty usuni´cia pozosta∏oÊci po
szkodzie w granicach 10 % wartoÊci szkody obj´tej
zakresem ubezpieczenia.

4) udokumentowane koszty naprawy zniszczonych lub
uszkodzonych zabezpieczeƒ, ∏àcznie z kosztami
usuni´cia uszkodzeƒ Êcian, stropów, dachów, okien 
i drzwi. 

§ 109 

1. Je˝eli w dniu wypadku suma ubezpieczenia utraconego,
zniszczonego lub uszkodzonego sprz´tu jest mniejsza
ni˝ wartoÊç, o której mowa w § 69 ust. 1 pkt 1,
ubezpieczyciel wyp∏aca odszkodowanie w takiej
proporcji, w jakiej suma ubezpieczenia utraconego,
zniszczonego lub uszkodzonego sprz´tu pozostaje do
kosztów jego wymiany.

2. Je˝eli w dniu wypadku suma ubezpieczenia utraconego,
zniszczonego lub uszkodzonego sprz´tu jest mniejsza
ni˝ wartoÊç, o której mowa w § 69 ust. 1 pkt 2,
ubezpieczyciel wyp∏aca odszkodowanie w takiej
proporcji, w jakiej suma ubezpieczenia utraconego,
zniszczonego lub uszkodzonego sprz´tu pozostaje do
jego wartoÊci ewidencyjnej brutto.

§ 110

WysokoÊç odszkodowania ustalonà zgodnie 
z postanowieniami §§ 108-109, pomniejsza si´ o franszyz´
redukcyjnà ustalonà w umowie ubezpieczenia.

§ 111

OdpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela ustaje w odniesieniu do
ubezpieczonego sprz´tu, je˝eli po wystàpieniu szkody jest on
nadal eksploatowany bez przeprowadzenia naprawy 
w sposób okreÊlony przez ubezpieczyciela, albo po
dokonaniu prowizorycznej naprawy bez jego zgody.
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Dane i zewn´trzne noÊniki danych

§ 112

1. WartoÊç szkody stanowià niezb´dne koszty poniesione
przez ubezpieczajàcego w ciàgu 12 miesi´cy od
wystàpienia szkody w celu przywrócenia noÊników
danych oraz zapisanych na nich danych do stanu
identycznego z istniejàcym bezpoÊrednio przed
zdarzeniem, które sà konieczne dla prowadzenia operacji
przetwarzania danych w normalnym trybie.

2. Koszty, o których mowa w ust. 1 obejmujà:
1)  automatyczne wprowadzenie danych lub programów

z archiwum danych,
2)  automatyczne lub r´czne wprowadzenie danych lub

programów  z oryginalnych programów lub 
z dokumentów wcià˝ dost´pnych ubezpieczajàcemu,

3) odtworzenie lub wprowadzenie systemów lub
standardowych programów. 

4) odtworzenie zniszczonych noÊników danych wskutek
zdarzeƒ obj´tych ochronà ubezpieczeniowà na
podstawie niniejszych ogólnych warunków.

3. Je˝eli nie jest konieczne odtworzenie danych, albo je˝eli
odtworzenie danych nie zosta∏o przeprowadzone w ciàgu
12 miesi´cy po wystàpieniu szkody, ubezpieczyciel
pokryje jedynie koszty wymiany zniszczonych lub
uszkodzonych noÊników danych na nowe.

§ 113

1. WysokoÊç odszkodowania odpowiada wartoÊci szkody,
ale nie mo˝e przekroczyç sumy ubezpieczenia 
(z zastrze˝eniem postanowieƒ ust. 2).

2. WysokoÊç odszkodowania pomniejsza si´ o franszyz´
redukcyjnà ustalonà w umowie ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE RZECZY W PRZEWOZIE 
KRAJOWYM (CARGO)

§ 114

1. Podstawà obliczenia rozmiaru szkody jest wartoÊç
przedmiotu ubezpieczenia. Odszkodowanie obejmuje
podatek od towarów i us∏ug (VAT), o ile suma
ubezpieczenia zosta∏a o ten podatek podwy˝szona przy
zawieraniu umowy.

2. Je˝eli przedmiotem ubezpieczenia sà rzeczy
uszkodzone, odszkodowanie z tytu∏u jego utraty, ubytku
lub uszkodzenia zostaje pomniejszone o koszt
przewidywanych napraw. 

3. Odszkodowanie z tytu∏u utraty, ubytku lub uszkodzenia
przedmiotu ubezpieczenia nie mo˝e przekroczyç
wartoÊci przedmiotu ubezpieczenia.

4. Odszkodowanie z tytu∏u utraty, ubytku lub uszkodzenia
przedmiotu ubezpieczenia ustala si´ w kwocie
odpowiadajàcej rozmiarowi szkody spowodowanej
ryzykami obj´tymi ubezpieczeniem, w granicach sumy
ubezpieczenia.

5. Rozmiar szkody zmniejsza si´ o wartoÊç pozosta∏oÊci,
które mogà byç przeznaczone do dalszego u˝ytku,
przeróbki lub sprzeda˝y.

6. W przypadku uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia,
który nadaje si´ do naprawy, odszkodowanie ustala si´
na podstawie poniesionego kosztu naprawy, jednak˝e
nie mo˝e ono przekroczyç wartoÊci uszkodzonego
przedmiotu ubezpieczenia. 

7. Je˝eli przedmiotem ubezpieczenia sà maszyny lub
urzàdzenia, odszkodowanie nie mo˝e przekroczyç kosztu
wymiany lub naprawy cz´Êci, która uleg∏a utracie lub
uszkodzeniu, powi´kszonego o koszty dostarczenia tej
cz´Êci i jej ponownego monta˝u, o ile zosta∏y poniesione,
z zastrze˝eniem, i˝ odszkodowanie nie mo˝e
przekroczyç wartoÊci  ca∏ej maszyny lub urzàdzenia.

8. W razie uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia 
w stopniu kwalifikujàcym go do sprzeda˝y, po obni˝onych
cenach, rozmiar szkody stanowi ró˝nica pomi´dzy
wartoÊcià przedmiotu ubezpieczenia przed wypadkiem 
a cenà ustalonà w drodze przeceny, o której terminie
ubezpieczajàcy zobowiàzany jest powiadomiç
ubezpieczyciela. 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ

§ 115

1. Ubezpieczyciel ma obowiàzek (w granicach udzielonej
ochrony):
1) dokonania oceny sytuacji faktycznej i prawnej,
2) podj´cia decyzji o uznaniu roszczenia i wyp∏acie

odszkodowania albo prowadzeniu obrony
ubezpieczajàcego przed nieuzasadnionym
roszczeniem.

2. Ubezpieczyciel ma prawo w ka˝dej chwili wyp∏aciç
odszkodowanie w wysokoÊci sumy gwarancyjnej
zwalniajàc si´ z obowiàzku dalszego prowadzenia
obrony oraz ponoszenia innych kosztów. Je˝eli
roszczenia mogà byç zaspokojone kwotà ni˝szà ni˝
suma gwarancyjna, ubezpieczyciel wyp∏aca tylko t´
ni˝szà kwot´. 

3. Nale˝ne odszkodowanie ustala si´ wed∏ug zasad
odpowiedzialnoÊci cywilnej osoby obj´tej
ubezpieczeniem w granicach sumy gwarancyjnej lub
okreÊlonego sublimitu.

UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ

§ 116

1. Z zastrze˝eniem postanowieƒ §§ 39 i 97 ubezpieczajàcy
ma prawo wskazaç ubezpieczycielowi adwokata albo
radc´ prawnego, który b´dzie go reprezentowa∏ i którego
wynagrodzenie ubezpieczyciel op∏aci zgodnie 

z postanowieniami §§ 39 i 75 pod warunkiem, 
˝e kompetencje takiej osoby do Êwiadczenia pomocy
prawnej w danej sprawie sà zagwarantowane.
Ubezpieczajàcy mo˝e jednak za˝àdaç, aby to
ubezpieczyciel wskaza∏ mu adwokata albo radc´
prawnego.

2. W przypadku, gdy ubezpieczajàcy udzieli
pe∏nomocnictwa adwokatowi albo radcy prawnemu,
którego wynagrodzenie ubezpieczyciel mia∏by ponosiç na
podstawie § 39, ubezpieczyciel jest wolny od obowiàzku
Êwiadczenia, jeÊli nie zostanie niezw∏ocznie
poinformowany o ustanowieniu tego adwokata albo radcy
prawnego i nie zostanà jednoczeÊnie spe∏nione
obowiàzki wynikajàce z § 97 pkt 1) i 2). Postanowienia 
§ 91 ust. 2  stosuje si´ odpowiednio.

3. Adwokat albo radca prawny ponosi odpowiedzialnoÊç
wy∏àcznie wobec ubezpieczajàcego. Ubezpieczyciel nie
ponosi ˝adnej odpowiedzialnoÊci za czynnoÊci adwokata
albo radcy prawnego.

§ 117 

1. Ubezpieczyciel pokrywa koszty ochrony prawnej
wy∏àcznie wtedy, gdy ubezpieczajàcy zosta∏ pisemnie
wezwany do ich zap∏aty.

2. Ubezpieczyciel mo˝e odmówiç pokrycia ochrony
prawnej, je˝eli 
1) uzna, ˝e nie ma szansy korzystnego dla

ubezpieczajàcego za∏atwienia sprawy, 
2) obrona praw ubezpieczajàcego jest sprzeczna 

z dobrymi obyczajami albo 
3) jej koszty pozostajà w ra˝àcej dysproporcji do

zamierzonego celu. 
3. Decyzj´ o odmowie pokrycia kosztów ochrony prawnej

wraz z uzasadnieniem ubezpieczyciel obowiàzany jest
niezw∏ocznie przekazaç na piÊmie ubezpieczajàcemu. 

4. Je˝eli ubezpieczajàcemu zarzuca si´ pope∏nienie
przest´pstwa albo wykroczenia, ubezpieczyciel nie bada
mo˝liwoÊci korzystnego za∏atwienia sprawy w instancjach
merytorycznych.

§ 118 

1. Je˝eli ubezpieczyciel odmówi∏ pokrycia kosztów ochrony
prawnej, a ubezpieczajàcy nie zgadza si´ z jego
stanowiskiem, ubezpieczajàcy mo˝e zleciç adwokatowi
albo radcy prawnemu ustanowionemu na zasadach
okreÊlonych w niniejszych ogólnych warunkach
ubezpieczenia przeprowadzenie na koszt
ubezpieczyciela ekspertyzy, która potwierdzi, 
˝e okolicznoÊci, o których mowa w § 117 ust. 2 - nie
wyst´pujà. 

2. Opinia adwokata albo radcy prawnego jest wià˝àca dla
obu stron, chyba ˝e w oczywisty sposób odbiega od
stanu faktycznego lub prawnego.

3. Na sporzàdzenie ekspertyzy, o której mowa w ust. 2,
ubezpieczyciel obowiàzany jest wyznaczyç
ubezpieczajàcemu termin nie krótszy ni˝ 30 dni. W tym
czasie ubezpieczajàcy obowiàzany jest wyczerpujàco 
i zgodnie z prawdà poinformowaç adwokata albo radc´
prawnego o okolicznoÊciach sprawy i wskazaç dowody. 

4. Je˝eli w oznaczonym terminie ubezpieczajàcy nie spe∏ni
obowiàzku, o którym mowa w ust. 3, ubezpieczyciel
odmówi spe∏nienia Êwiadczenia. Wyznaczajàc termin
ubezpieczyciel jest obowiàzany wskazaç
ubezpieczajàcemu skutki zwiàzane z bezskutecznym
jego up∏ywem.

§ 119 

JeÊli ubezpieczyciel odmówi pokrycia kosztów ochrony
prawnej, albo ubezpieczajàcy uwa˝a, ˝e ekspertyza
adwokata albo radcy prawnego w oczywisty sposób odbiega
od stanu faktycznego lub prawnego, ubezpieczajàcy ma
prawo dochodzenia spe∏nienia Êwiadczenia przez
ubezpieczyciela na drodze sàdowej.

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW ZAK¸ÓCE¡ 
W DZIA¸ALNOÂCI ORAZ KOSZTÓW WYCOFANIA

PRODUKTÓW Z RYNKU

§ 120

1. Za wysokoÊç szkody przyjmuje si´ udokumentowane
koszty, o których mowa w § 41, które ubezpieczajàcy
faktycznie poniós∏.

2. Odszkodowanie nie obejmuje wydatków poniesionych 
w zwiàzku z ustaleniem, usuni´ciem szkody, wydatków
poniesionych na zakup nowego mienia, kosztów
zwiàzanych z ograniczeniem zatrudnienia. 

3. W odniesieniu do kosztów wycofania z obrotu produktu
niebezpiecznego za wysokoÊç szkody przyjmuje si´
poniesione przez ubezpieczajàcego wydatki zwiàzane 
z wycofaniem z obrotu produktu niebezpiecznego 
w zakresie ustalonym w § 43. 

WYP¸ATA ODSZKODOWANIA LUB ÂWIADCZENIA

§ 121

POST¢POWANIE WYJAÂNIAJÑCE

Po otrzymaniu zawiadomienia o zajÊciu zdarzenia obj´tego
ubezpieczeniem, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego
zawiadomienia, ubezpieczyciel informuje o tym
ubezpieczajàcego i ubezpieczonego oraz przeprowadza
post´powanie dotyczàce ustalenia stanu faktycznego
zdarzenia, zasadnoÊci zg∏oszonych roszczeƒ i wysokoÊci
odszkodowania, a tak˝e pisemnie lub drogà elektronicznà
informuje ubezpieczajàcego, ubezpieczonego lub
uprawnionego z umowy ubezpieczenia, jakie dokumenty sà
potrzebne do ustalenia odszkodowania (Êwiadczenia).

§ 122

NIEZB¢DNE DOKUMENTY

1. W ciàgu 7 dni od daty zg∏oszenia szkody ubezpieczajàcy
obowiàzany jest do dostarczenia dokumentów
niezb´dnych do rozpatrzenia wniosku o wyp∏at´
odszkodowania, w tym w szczególnoÊci:
1) orygina∏ów rachunków dotyczàcych kosztów

obj´tych ubezpieczeniem.
2) wykazu utraconych lub zniszczonych

przedmiotów z podaniem ich liczby oraz wartoÊci;
wykaz taki ubezpieczajàcy sporzàdza na w∏asny
koszt.

2. Ubezpieczajàcy ma obowiàzek udost´pniç inne
dokumenty, które ubezpieczyciel uzna za niezb´dne do
rozpatrzenia wniosku o wyp∏at´ odszkodowania.

3. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji
przed∏o˝onych przez ubezpieczajàcego rachunków,
kosztorysów i innych dokumentów oraz zasi´gni´cia
opinii specjalistów.

4. Ubezpieczyciel ma prawo wyznaczenia niezale˝nego
eksperta w celu okreÊlenia przyczyny, wartoÊci szkody 
i nale˝nego odszkodowania oraz w celu udzielenia
ubezpieczajàcemu instrukcji i wskazówek dotyczàcych
post´powania zmierzajàcego do z∏agodzenia skutków
wypadku lub zminimalizowania wartoÊci szkody. 

5. Ubezpieczajàcy jest obowiàzany dostarczyç
ubezpieczycielowi lub wyznaczonemu przez niego
ekspertowi wszystkie dokumenty, które ubezpieczyciel
lub wyznaczony ekspert uwa˝a za niezb´dne do
rozpatrzenia wniosku o wyp∏at´ odszkodowania.

§  123

ZASADY WYP¸ATY ODSZKODOWANIA

1. Ubezpieczyciel wyp∏aca odszkodowanie lub Êwiadczenie
na podstawie uznania roszczenia uprawnionego 
z umowy ubezpieczenia w wyniku w∏asnych ustaleƒ
dokonanych po otrzymaniu zawiadomienia o wystàpieniu
zdarzenia obj´tego ubezpieczeniem, zawartej 
z uprawnionym ugody lub prawomocnego orzeczenia
sàdu.

2. Ubezpieczyciel obowiàzany jest do wyp∏aty
odszkodowania:
1) w terminie 30 dni od daty otrzymania

zawiadomienia lub
2) w terminie 14 dni od daty wyjaÊnienia

okolicznoÊci zdarzenia, je˝eli w terminie
okreÊlonym w pkt 1) wyjaÊnienie okolicznoÊci
koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoÊci
ubezpieczyciela albo wysokoÊci odszkodowania,
mimo zachowania nale˝ytej starannoÊci okaza∏o si´
niemo˝liwe; bezspornà cz´Êç odszkodowania
ubezpieczyciel wyp∏aca w terminie okreÊlonym 
w pkt 1).

3. Je˝eli w terminach okreÊlonych w umowie lub ustawie
ubezpieczyciel nie wyp∏aci odszkodowania, zawiadamia
pisemnie osob´ zg∏aszajàcà roszczenie o przyczynach
niemo˝noÊci zaspokojenia jej roszczeƒ w ca∏oÊci lub
cz´Êci.

§ 124

1. Ubezpieczyciel ma prawo do potràcenia 
z odszkodowania (Êwiadczenia) rat sk∏adki jeszcze nie
wymagalnych niezale˝nie od tego, którego rodzaju
ubezpieczenia dotyczy wyp∏ata.

2. Odzyskanie utraconych przedmiotów po wyp∏acie
odszkodowania zobowiàzuje ubezpieczajàcego do
zwrotu odszkodowania wyp∏aconego za te przedmioty,
albo zrzeczenia si´ praw do nich na rzecz
ubezpieczyciela.

§ 125 

1. Je˝eli odszkodowanie nie przys∏uguje lub przys∏uguje 
w innej wysokoÊci, ni˝ okreÊlona w zg∏oszonym
roszczeniu, ubezpieczyciel informuje o tym na piÊmie
osob´ wyst´pujàcà z roszczeniem, wskazujàc na
okolicznoÊci oraz na podstaw´ prawnà uzasadniajàcà
ca∏kowità lub cz´Êciowà odmow´ wyp∏aty
odszkodowania.

2. Sprzeciw wobec ustaleƒ ubezpieczyciela w zakresie
odmowy zaspokojenia roszczenia albo wysokoÊci
odszkodowania, uprawniony mo˝e zg∏osiç na piÊmie 
- w ciàgu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
Wniosek taki skutkuje ponownym rozpatrzeniem sprawy
przez zarzàd ubezpieczyciela.

3. Ubezpieczajàcy i ubezpieczony majà prawo wglàdu do
akt szkodowych i sporzàdzania na w∏asny koszt odpisów
lub kserokopii dokumentów akt szkodowych.

SKUTKI WYP¸ATY ODSZKODOWANIA 

§ 126 

1. Z dniem wyp∏aty odszkodowania przys∏ugujàce
ubezpieczajàcemu roszczenie do osoby trzeciej
odpowiedzialnej za szkod´, do wysokoÊci wyp∏aconego
odszkodowania przechodzi na ubezpieczyciela.

2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przechodzi na
ubezpieczyciela, jeÊli sprawcà szkody jest osoba, z którà
ubezpieczajàcy pozostaje we wspólnym gospodarstwie
domowym lub za którà ponosi odpowiedzialnoÊç, chyba
˝e osoba ta wyrzàdzi∏a szkod´ umyÊlnie.

3. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest dostarczyç
ubezpieczycielowi wszelkie informacje i dokumenty oraz
dokonaç czynnoÊci niezb´dnych dla skutecznego
dochodzenia przez ubezpieczyciela praw, okreÊlonych 
w ust. 1.

4. W razie zrzeczenia si´ przez ubezpieczajàcego - bez
zgody ubezpieczyciela - praw, o których mowa w ust. 1,
ubezpieczyciel mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania 
w ca∏oÊci lub w cz´Êci.10



ROZWIÑZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA

§ 127 

ODSTÑPIENIE OD UMOWY

1. Prawo odstàpienia od umowy ubezpieczenia
w terminie 30 dni (osoby fizyczne) lub w terminie 7 dni
(osoby prawne) od daty zawarcia umowy przys∏uguje
ubezpieczajàcemu, je˝eli umowa jest zawarta na okres
d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy. Odstàpienie od umowy nie
zwalnia ubezpieczajàcego z obowiàzku op∏aty sk∏adki za
okres, w którym ubezpieczyciel udziela∏ ochrony
ubezpieczeniowej.

2. Zwrot sk∏adki za nie wykorzystany okres ubezpieczenia
nastàpi po potràceniu kosztów manipulacyjnych 
w wysokoÊci 20% zwracanej sk∏adki.

3. JeÊli nie umówiono si´ inaczej, zwrot sk∏adki nast´puje
po otrzymaniu przez ubezpieczyciela orygina∏u umowy
ubezpieczenia.

§ 128 

WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. Ka˝da ze stron mo˝e w ciàgu miesiàca od daty wyp∏aty
odszkodowania albo daty dor´czenia odmowy jego
wyp∏acenia, wypowiedzieç umow´ ubezpieczenia 
z zachowaniem miesi´cznego okresu wypowiedzenia.

2. W razie wypowiedzenia umowy sk∏adka za
niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi
tylko wtedy, gdy w okresie ubezpieczenia nie wystàpi∏a
szkoda, za którà ubezpieczyciel wyp∏aci∏ lub obowiàzany
jest do wyp∏acenia odszkodowania, postanowienia 
§ 127 ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio.

§ 129

SKUTEK ODSTÑPIENIA LUB WYPOWIEDZENIA

Na potrzeby postanowieƒ niniejszych ogólnych warunków
ubezpieczenia dotyczàcych odstàpienia lub wypowiedzenia
umowy ka˝de z ubezpieczeƒ wymienionych w § 2 traktuje si´
jako odr´bnà umow´ ubezpieczenia.

POSTANOWIENIA KO¡COWE

§ 130 

1. Wszystkie zawiadomienia i oÊwiadczenia kierowane
do ubezpieczyciela powinny byç: 
1) sk∏adane na piÊmie za pokwitowaniem, lub
2) przes∏ane listem poleconym.

2. Zmiana adresu ubezpieczajàcego musi byç zg∏oszona
ubezpieczycielowi. W przeciwnym wypadku pismo
ubezpieczyciela skierowane na ostatni znany adres
ubezpieczajàcego wywiera skutki prawne od chwili, 
w której by∏oby dor´czone, gdyby ubezpieczajàcy nie
zmieni∏ adresu.

§ 131 

Ubezpieczyciel i osoby u niego zatrudnione lub osoby 
i podmioty, za pomocà których ubezpieczyciel wykonuje
czynnoÊci ubezpieczeniowe, sà obowiàzane do zachowania
tajemnicy dotyczàcej poszczególnych umów ubezpieczenia.

§ 132 

Za∏àcznik Nr 1 jest integralnà cz´Êcià niniejszych ogólnych
warunków ubezpieczenia.

§ 133 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszych ogólnych
warunkach ubezpieczenia majà zastosowanie przepisy
ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej i kodeksu cywilnego.

§ 134 

1. Strony umowy ubezpieczenia mogà poddaç pod
rozstrzygni´cie sàdu polubownego wynikajàce z niej
spory.

2. Ewentualne spory, po bezskutecznej próbie ich
polubownego za∏atwienia poddawane b´dà
rozstrzygni´ciom sàdów w∏aÊciwych dla siedziby
ubezpieczajàcego, ubezpieczonego, uposa˝onego lub
uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

§ 135 

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia wchodzà w ˝ycie 
z dniem 1 listopada 2003 roku i majà zastosowanie do umów
ubezpieczenia zwartych po tym dniu.

ZA¸ÑCZNIK NR 1

DEFINICJE

Poni˝ej zdefiniowane zosta∏y niektóre okreÊlenia u˝ywane 
w ogólnych warunkach ubezpieczenia:
BUDOWLE to trwale zwiàzane z gruntem obiekty budowlane
inne ni˝ budynki, wraz z instalacjami i urzàdzeniami,
stanowiàce ca∏oÊç technicznà i u˝ytkowà.

BUDYNKI to trwale zwiàzane z gruntem obiekty budowlane,
wydzielone z przestrzeni za pomocà przegród budowlanych,
posiadajàce fundamenty i dach, wraz z wbudowanymi
instalacjami, urzàdzeniami technicznymi oraz
zainstalowanymi na sta∏e elementami wykoƒczeniowymi,
stanowiàcymi ca∏oÊç technicznà i u˝ytkowà.

CZYSTE STRATY FINANSOWE to straty finansowe  nie
wynikajàce bezpoÊrednio ze szkód w mieniu lub na osobie.

DANE to informacje nadajàce si´ do bezpoÊredniego
przetwarzania przez Elektroniczne Systemy Przetwarzania
Danych (EPD), zgromadzone poza jednostkà centralnà
komputera, to jest:
- dane ze zbiorów danych,
- system operacyjny i programy wchodzàce w jego sk∏ad,
- licencyjne, standardowe programy pochodzàce 

z produkcji seryjnej, 
- programy aplikacyjne pochodzàce z produkcji

jednostkowej (wytworzone na podstawie
oprogramowania licencyjnego).

DATA POCZÑTKOWA to data rozpocz´cia
odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela w pierwszej umowie
ubezpieczenia zawartej przez ubezpieczajàcego 
z ubezpieczycielem, przy zachowaniu takich samych
warunków i ciàg∏oÊci ubezpieczenia; w przypadku istotnej
zmiany warunków lub przerwania ciàg∏oÊci ubezpieczenia za
dat´ poczàtkowà uwa˝a si´ dat´ rozpocz´cia
odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela w nowej lub zmienionej
umowie.

DESZCZ NAWALNY to deszcz o sile nat´˝enia co najmniej 
4 wed∏ug skali stosowanej przez Instytut Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej (IMiGW). Wystàpienie takiego zjawiska
powinno zostaç przez IMiGW potwierdzone. Gdy nie istnieje
mo˝liwoÊç uzyskania opinii IMiGW, ubezpieczyciel mo˝e
stwierdziç fakt wystàpienia deszczu nawalnego na podstawie
stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ubezpieczenia
bàdê w bezpoÊrednim sàsiedztwie.

DYM I SADZA to zawiesina czàsteczek w gazie b´dàca
bezpoÊrednim skutkiem spalania, która nagle wydoby∏a si´
ze znajdujàcych si´ w miejscu ubezpieczenia urzàdzeƒ,
eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami
technicznymi, przy sprawnym funkcjonowaniu urzàdzeƒ
wentylacyjnych i oddymiajàcych.

FRANSZYZA REDUKCYJNA to ustalona w umowie
ubezpieczenia kwota, pomniejszajàca ∏àczne odszkodowanie
za szkody  wynik∏e z jednego zdarzenia.

GRAD to opad atmosferyczny sk∏adajàcy si´ z bry∏ek lodu.

HANDEL OBWOèNY I OBNOÂNY to sprzeda˝ detaliczna
towarów ze skrzyni, walizy, kosza, z samochodu lub innego
pojazdu, albo w inny sposób przenoszonych lub
przewo˝onych z miejsca na miejsce.

HUK PONADDèWI¢KOWY to dzia∏anie fali uderzeniowej
wywo∏anej przez samolot podczas przekraczania pr´dkoÊci
dêwi´ku.

HURAGAN to wiatr o pr´dkoÊci 17,5 m/sek. lub wy˝szej,
wyrzàdzajàcy masowe szkody. Wystàpienie takiego wiatru
powinno byç potwierdzone przez Instytut Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej (IMGiW). Je˝eli nie istnieje mo˝liwoÊç
uzyskania takiego potwierdzenia, uznaje si´ - Êwiadczàcy 
o dzia∏aniu huraganu - stan faktyczny i rozmiar szkód 
w miejscu, w którym one powsta∏y lub w bezpoÊrednim
sàsiedztwie. Pojedyncze szkody sà traktowane jako wynik
dzia∏ania huraganu tylko wtedy, gdy w najbli˝szym
sàsiedztwie stwierdzono Êlady huraganu lub te˝ rodzaj 
i rozmiary szkody Êwiadczà o jego wystàpieniu.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE to urzàdzenia i linie
elektryczne (elektroenergetyczne) wchodzàce w sk∏ad
obiektów budowlanych.

JEDNOSTKA CENTRALNA to cz´Êç sprz´tu
elektronicznego obejmujàca sterowanie, uk∏ady wykonujàce
operacje arytmetyczno-logiczne oraz pami´ç komputera, 
z wy∏àczeniem pami´ci zewn´trznej (dyski twarde, stacje
dysków elastycznych i optycznych, stacje taÊm
magnetycznych itp.).

JEDNOSTKA OBLICZENIOWA to kwota odpowiadajàca
120- krotnoÊci przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia za
ostatni kwarta∏, wed∏ug danych publikowanych przez Prezesa
GUS w Monitorze Polskim.

KONWOJENT to pracownik ochrony wyposa˝ony w broƒ
palnà.

KRADZIE˚ Z W¸AMANIEM to dokonanie albo usi∏owanie
dokonania zaboru mienia z lokalu:
- po uprzednim usuni´ciu si∏à zabezpieczenia lub otwarciu

wejÊcia przy u˝yciu narz´dzi. OkreÊlenie dotyczy tak˝e
sytuacji wykorzystania podrobionego lub dopasowanego
klucza, bàdê klucza oryginalnego, w którego posiadanie

sprawca wszed∏ wskutek w∏amania do innego lokalu lub
w wyniku rozboju,

- w którym sprawca ukry∏ si´ przed jego zamkni´ciem, jeÊli
pozostawi∏ Êlady mogàce s∏u˝yç jako dowód jego ukrycia
si´.

LAWINA to gwa∏towne zsuwanie lub staczanie si´ ze stoków
górskich mas Êniegu, lodu lub kamieni.

LOKAL to przestrzeƒ wydzielona trwa∏ymi Êcianami,
stanowiàca funkcjonalnà lub gospodarczà ca∏oÊç, s∏u˝àca
zaspokojeniu potrzeb ubezpieczajàcego, u˝ytkowana na
mocy posiadanego przez niego tytu∏u prawnego, sk∏adajàca
si´ z jednego lub wi´kszej liczby pomieszczeƒ.

NAK¸ADY INWESTYCYJNE to wydatki poniesione na
remonty kapitalne i adaptacyjne oraz na wykoƒczenie wn´trz.

OBRÓT TOWAROWY to ∏àczna wartoÊç wszystkich rzeczy
ubezpieczonych w ramach ubezpieczenia rzeczy podczas
przewozu, przewo˝onych w okresie ubezpieczenia.

OSOBA BLISKA to wspó∏ma∏˝onek, rodzice, dziadkowie,
dzieci, wnuki, rodzeƒstwo, teÊciowie, zi´ç, synowa, ojczym,
macocha, pasierb oraz konkubent ubezpieczajàcego.

OSOBY TRZECIE to wszystkie osoby pozostajàce poza
stosunkiem ubezpieczeniowym, nawet je˝eli pozostawa∏y lub
pozostajà one w stosunkach umownych z osobami obj´tymi
ubezpieczeniem, z zastrze˝eniem postanowieƒ §§ 53-54.

OSUNI¢CIE SI¢ ZIEMI to nie spowodowane dzia∏alnoÊcià
ludzkà osuwanie si´ ziemi na stokach.

PLACÓWKA to ka˝da jednostka organizacyjna, o ile mienie
takiej jednostki obj´te jest samodzielnà ewidencjà ksi´gowà.

PODWYKONAWCA to podmiot, któremu ubezpieczajàcy
powierzy∏ wykonanie pracy, us∏ugi lub innych czynnoÊci na
innej podstawie ni˝ stosunek pracy.

POWÓDè to zalanie terenów w wyniku podniesienia si´ wody
w korytach wód p∏ynàcych i stojàcych.

PO˚AR to dzia∏anie ognia, który przedosta∏ si´ poza
palenisko lub powsta∏ bez paleniska i móg∏ sam si´
rozprzestrzeniç.

PRACOWNIK to osoba zatrudniona na podstawie umowy 
o prac´, powo∏ania, wyboru, mianowania lub spó∏dzielczej
umowy o prac´.

PRACOWNIK OCHRONY to osoba posiadajàca licencj´
pracownika ochrony fizycznej lub licencj´ pracownika
zabezpieczenia technicznego i wykonujàca zadania ochrony
w ramach wewn´trznej s∏u˝by ochrony albo na rzecz
przedsi´biorcy, który uzyska∏ koncesj´ na prowadzenie
dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.

PRODUKT NIEBEZPIECZNY - to produkt uznany przez
organ nadzoru (Prezes Urz´du Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów) na podstawie przepisów obowiàzujàcego
prawa za niebezpieczny ze wzgl´du na to, i˝ w zwyk∏ych lub
innych dajàcych si´ rozsàdnie przewidzieç warunkach jego
u˝ywania, w∏àczajàc czas korzystania z produktu, stwarza
zagro˝enie dla konsumentów, nie uwzgl´dniajàc wysokiego
poziomu wymagaƒ dotyczàcych ochrony bezpieczeƒstwa
˝ycia i zdrowa ludzkiego, wprowadzony do obrotu przez
producenta, zgodnie z zakresem prowadzonej przez niego
dzia∏alnoÊci gospodarczej. 

PRZEPI¢CIE:
a) w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeƒ losowych to

gwa∏towny wzrost napi´cia w sieci elektrycznej 
i elektronicznej spowodowany wy∏adowaniami
atmosferycznymi,

b) w ubezpieczeniu sprz´tu elektronicznego to gwa∏towny
wzrost napi´cia w sieci elektrycznej i elektronicznej.

PRZEWÓZ w ubezpieczeniu rzeczy w przewozie krajowym
(cargo) to przemieszczenie rzeczy z miejsca nadania, przy
u˝yciu jednego lub kilku Êrodków transportu, w celu
dostarczenia do miejsca przeznaczenia; za przewóz nie
uwa˝a si´ przemieszczenia rzeczy w obr´bie tej samej
nieruchomoÊci.

PRZEWÓZ KRAJOWY to przewóz, w którym miejsce
nadania rzeczy i miejsce ich przeznaczenia po∏o˝one sà 
w granicach terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

PRZYJ¢CIE RZECZY DO PRZEWOZU PRZEZ
PRZEWOèNIKA ZAWODOWEGO to moment przejÊcia
rzeczy spod pieczy nadawcy w piecz´ przewoênika, 
a WYDANIE to moment przejÊcia spod pieczy przewoênika 
w piecz´ odbiorcy.

RABUNEK to zabór mienia przy u˝yciu lub groêbie
natychmiastowego u˝ycia przemocy fizycznej na osobie albo
doprowadzeniu jej do stanu nieprzytomnoÊci lub
bezbronnoÊci.

ROZMRO˚ENIE to utrata przydatnoÊci do spo˝ycia towarów
handlowych na skutek ich zepsucia w wyniku podwy˝szenia
si´ temperatury  przechowywania w urzàdzeniu ch∏odniczym
w bezpoÊrednim nast´pstwie:
- uszkodzenia urzàdzenia ch∏odniczego, w którym

przechowywane sà ubezpieczone towary w wyniku
uderzenia pioruna,
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- przerwy w dostawie pràdu elektrycznego przez zak∏ad
energetyczny trwajàcej nieprzerwanie przynajmniej 
2 godziny. 

RYZYKO TRANSPORTOWE to ryzyko poniesienia
uszczerbku majàtkowego wskutek utraty, ubytku lub
uszkodzenia rzeczy podczas przewozu obj´tego
ubezpieczeniem.

SIEå ELEKTRONICZNA to urzàdzenia wraz z uk∏adami
po∏àczeƒ mi´dzy nimi, s∏u˝àce do przesy∏ania i przetwarzania
wszelkiego rodzaju danych, g∏osu, wizji oraz innych rodzajów
przekazu za pomocà sygna∏ów elektronicznych (napi´cia lub
pràdu o amplitudzie sta∏ej, zmiennej lub nieciàg∏ej).

SIEå ELEKTRYCZNA (ELEKTROENERGETYCZNA) to
cz´Êç systemu elektroenergetycznego obejmujàca linie
przesy∏owe napowietrzne i kablowe oraz stacje
transformatorowo - rozdzielcze.

SP¸YW WÓD PO ZBOCZACH to zalanie terenów wskutek
dzia∏ania wód sp∏ywajàcych po stokach lub zboczach.

SZKODA NA OSOBIE to Êmierç, uszkodzenie cia∏a lub
rozstrój zdrowia a tak˝e utracone korzyÊci poniesione przez
poszkodowanego, które móg∏by osiàgnàç, gdyby nie dozna∏
uszkodzenia cia∏a lub rozstroju zdrowia.

SZKODA to utrata, uszkodzenie lub zniszczenie
ubezpieczonego mienia bezpoÊrednio wskutek obj´tego
umowà ubezpieczenia zdarzenia, majàcego charakter
nadzwyczajny, niespodziewany i niezale˝ny od woli
ubezpieczajàcego.

SZKODA W MIENIU w ubezpieczeniu odpowiedzialnoÊci
cywilnej to uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy ruchomej albo
nieruchomoÊci poszkodowanego , a tak˝e utracone korzyÊci
poszkodowanego, które by móg∏ osiàgnàç, gdyby nie zosta∏o
zniszczone lub uszkodzone jego mienie.

SZKODY WODOCIÑGOWE to szkody powsta∏e w wyniku:
- wydostania si´ wody, pary lub p∏ynów wskutek

uszkodzenia urzàdzeƒ sieci wodociàgowej,
kanalizacyjnej, ogrzewczej lub technologicznej,

- cofni´cia si´ wody lub Êcieków z urzàdzeƒ publicznej
sieci kanalizacyjnej,

- pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów 
w urzàdzeniach sieci okreÊlonych w ppkt a),

- samoczynnego uruchomienia si´ instalacji
tryskaczowych lub zraszaczowych z wy∏àczeniem
przypadków b´dàcych nast´pstwem po˝aru, prób,
naprawy, przebudowy, modernizacji instalacji lub
budynku.

ÂNIEG to bezpoÊrednie dzia∏anie ci´˝aru Êniegu lub lodu
oraz przewrócenie si´ mienia sàsiedniego wskutek dzia∏ania
ci´˝aru Êniegu lub lodu na ubezpieczony budynek lub
budowl´, powodujàce uszkodzenie jego elementów
konstrukcyjnych lub zawalenie si´.

ÂRODKI OBROTOWE to materia∏y, wytworzone lub
przetworzone produkty gotowe albo znajdujàce si´ w toku
produkcji, pó∏produkty, towary i materia∏y nabyte w celu
sprzeda˝y.

TERRORYZM to nielegalne akcje organizowane z pobudek
ideologicznych lub politycznych, indywidualne lub grupowe,
skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu
wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludnoÊci i dezorganizacji
˝ycia publicznego przy u˝yciu przemocy oraz skierowane
przeciw spo∏eczeƒstwu z zamiarem jego zastraszenia dla
osiàgni´cia celów politycznych lub spo∏ecznych.

TRANSPORT OBCY to przewóz wykonywany przez
przewoênika zawodowego na podstawie umowy o przewóz.

TRANSPORT W¸ASNY to przewóz wykonywany przez
samego ubezpieczajàcego oraz osoby, za które ponosi
odpowiedzialnoÊç, a tak˝e ka˝dy transport inny ni˝ transport
obcy.

TRZ¢SIENIE ZIEMI to nie wywo∏ane przez dzia∏alnoÊç
cz∏owieka zaburzenie systemu równowagi we wn´trzu ziemi,
któremu towarzyszà wstrzàsy i drgania gruntu.

UDERZENIE PIORUNA to dzia∏anie elektrycznoÊci
atmosferycznej na ubezpieczone mienie, w tym tak˝e
dzia∏anie polegajàce na spowodowaniu nag∏ego przepi´cia
pràdu o napi´ciu wy˝szym od znamionowego dla danego
urzàdzenia czy instalacji (przepi´cie).

UDERZENIE POJAZDU to uderzenie przez pojazd drogowy
w ubezpieczone mienie; definicja nie obejmuje pojazdu
kierowanego lub eksploatowanego przez ubezpieczajàcego
lub osob´, za którà ponosi on odpowiedzialnoÊç oraz szkód
w pojazdach lub ich ∏adunku.

UPADEK STATKU POWIETRZNEGO to katastrofa lub
przymusowe làdowanie za∏ogowego statku powietrznego, 
a tak˝e upadek jego cz´Êci lub ∏adunku.

URZÑDZENIA ELEKTRYCZNE (ELEKTROENERGETY-
CZNE) to maszyny, osprz´t, aparaty przeznaczone
bezpoÊrednio lub poÊrednio do wytwarzania, przesy∏ania,
przetwarzania, rozdzielania i odbioru energii elektrycznej.

URZÑDZENIA WSPOMAGAJÑCE to urzàdzenia
umo˝liwiajàce utrzymanie w ruchu zespo∏ów elektronicznych,
a w szczególnoÊci: urzàdzenia klimatyzacyjne, agregaty
pràdotwórcze stanowiàce niezale˝ne êród∏a energii, dy˝urne
agregaty pràdotwórcze, UPS (urzàdzenia podtrzymywania
napi´cia w przypadku awarii zasilania elektrycznego) 
i przetworniki cz´stotliwoÊci.

VANSELLING to hurtowa sprzeda˝ bezpoÊrednio 
z samochodu najcz´Êciej dokonywana przez kierowców
(sprzedawców) w imieniu i na rzecz ubezpieczajàcego;
vanselling uwa˝any jest za rodzaj transportu w∏asnego.

DEWASTACJA to rozmyÊlne, bezprawne zniszczenie lub
uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie,
definicja nie obejmuje umieszczania napisów (graffiti) na
przedmiocie ubezpieczenia oraz st∏uczenia szyb, jeÊli nie
zosta∏y ubezpieczone na podstawie warunków ubezpieczenia 
szyb i innych przedmiotów od st∏uczenia.

WARTOÂCI PIENI¢˚NE:
- krajowe i zagraniczne znaki pieni´˝ne,
- 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,

- weksle, z wyjàtkiem weksli opatrzonych indosem
pe∏nomocniczym, zawierajàcym wzmiank´ „wartoÊç do
inkasa“ lub innà o podobnym charakterze,

- inne dokumenty zast´pujàce w obrocie gotówk´ 
z wy∏àczeniem kart p∏atniczych, kredytowych, charge 
i debetowych,

- z∏oto, srebro, platyna i pozosta∏e metale z grupy
platynowców oraz wyroby z tych metali, a tak˝e kamienie
szlachetne i per∏y.

WARTOÂå EWIDENCYJNA BRUTTO to wartoÊç mienia,
która zgodnie z ustawà o rachunkowoÊci odpowiada wartoÊci
poczàtkowej mienia z uwzgl´dnieniem obowiàzujàcych
przeszacowaƒ.

WARTOÂå ODTWORZENIOWA to wartoÊç odpowiadajàca
kosztom odtworzenia mienia do stanu nowego, lecz nie
ulepszonego, tj.: 
- w przypadku budynku lub budowli - wartoÊç

odpowiadajàca kosztom odbudowy w tym samym
miejscu, z uwzgl´dnieniem dotychczasowych technologii,
konstrukcji i standardu wykoƒczenia, przy zastosowaniu
dotychczasowych wymiarów i materia∏ów,

- w przypadku maszyn, urzàdzeƒ i wyposa˝enia s∏u˝àcych
prowadzeniu dzia∏alnoÊci - wartoÊç odpowiadajàca
kosztom zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu
tego samego rodzaju, typu, oraz o tych samych
parametrach z uwzgl´dnieniem kosztów transportu 
i monta˝u,

- w przypadku rzeczy w przewozie krajowym - wartoÊç
odpowiadajàca cenie zakupu netto lub kosztom
wytworzenia takiej samej rzeczy lub najbardziej do niej
zbli˝onej pod wzgl´dem rodzaju, typu i parametrów, jakà
mo˝na nabyç w miejscu i dniu rozpocz´cia przewozu;
jeÊli osiàgalna na rynku jest tylko rzecz podobna, ale ju˝
lepsza, dokonywane sà odpowiednie odliczenia.

WARTOÂå RYNKOWA to wartoÊç odpowiadajàca
najbardziej prawdopodobnej cenie zakupu lub sprzeda˝y na
rynku lokalnym.

WARTOÂå RZECZYWISTA to wartoÊç odtworzeniowa
(nowa) pomniejszona o zu˝ycie techniczne.

WARTOÂå WYTWORZENIA to suma kosztu materia∏ów 
i surowców, robocizny oraz kosztów ogólnych poniesionych 
w celu wytworzenia okreÊlonej rzeczy.

WPROWADZENIE RZECZY DO OBROTU to chwila, w której
posiadanie rzeczy trwale lub na okreÊlony czas zosta∏o
przeniesione na osob´ trzecià.

WYBUCH to gwa∏towna zmiana stanu równowagi uk∏adu 
z jednoczesnym wyzwoleniem si´ gazów, py∏ów lub pary,
wywo∏anym ich w∏aÊciwoÊcià rozprzestrzeniania si´. 
W przypadku naczyƒ ciÊnieniowych i innych zbiorników tego
rodzaju, zdarzenie zostanie uznane za wybuch, je˝eli Êciany
tych naczyƒ lub zbiorników uleg∏y zniszczeniu w takim
zakresie, i˝ wskutek ujÊcia gazów, py∏ów, pary lub cieczy
nastàpi∏o nag∏e wyrównanie ciÊnieƒ. Wybuchem jest równie˝
gwa∏towne zgniecenie i uszkodzenie zbiornika lub aparatu
pró˝niowego ciÊnieniem zewn´trznym (implozja).

WY¸ÑCZENIE Z EKSPLOATACJI to zaprzestanie
prowadzenia w dzia∏alnoÊci gospodarczej, oÊwiatowej,
religijnej itp. albo wykorzystywania na cele mieszkalne lub
biurowe.

WYPADEK w ubezpieczeniu odpowiedzialnoÊci cywilnej to
zdarzenie powodujàce wystàpienie szkody na osobie lub 
w mieniu w czasie trwania odpowiedzialnoÊci
ubezpieczyciela. Wszystkie szkody b´dàce rezultatem tego
samego zdarzenia, albo wynikajàce z tej samej przyczyny,
niezale˝nie od liczby osób poszkodowanych i ∏àcznej kwoty
roszczeƒ, uwa˝a si´ za jeden wypadek i przyjmuje si´, 
˝e mia∏y miejsce w chwili wystàpienia pierwszej szkody.

WYPADEK ÂRODKA TRANSPORTU to zderzenie si´
pojazdu z jakimkolwiek obiektem, a tak˝e przewrócenie si´
lub wypadni´cie z trasy.

WYPOSA˚ENIE to nie stanowiàce cz´Êci sk∏adowej budynku
lub budowli meble, wyk∏adziny, sprz´t elektroniczny lub
biurowy, stanowiàcy typowe elementy do prowadzenia przez
ubezpieczajàcego dzia∏alnoÊci gospodarczej w miejscu
ubezpieczenia.

ZAPADANIE SI¢ ZIEMI to obni˝enie poziomu terenu 
z powodu zawalenia si´ naturalnych, pustych przestrzeni 
w gruncie.

ZEWN¢TRZNE NOÂNIKI DANYCH to elementy
umo˝liwiajàce gromadzenie informacji, nadajàce si´ do
odczytu maszynowego; noÊniki takie sà obj´te
ubezpieczeniem, o ile sà przeznaczone do wymiany przez
u˝ytkownika (np. wymienialne dyski magnetyczne i optyczne,
dyskietki).
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