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POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 
Ogólne warunki ubezpieczenia ryzyk związanych z prowadzeniem robót budowlanych  
i montażowych mają zastosowanie do stosunków umownych powstałych między 
CONCORDIA POLSKA Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu, 
zwanym dalej Towarzystwem a osobami fizycznymi osobami prawnymi lub jednostkami 
organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej , zwanymi dalej Ubezpieczającymi 
(Ubezpieczonymi), będącymi wykonawcą robót budowlanych i montażowych. 

§ 2 

1. Umowa ubezpieczenia może zawierać postanowienia dodatkowe lub odmienne  
od ustalonych niniejszymi OWU. 

2. W razie wprowadzenia do umowy ubezpieczenia  postanowień szczególnych 
(dodatkowych lub odmiennych), niniejsze OWU mają zastosowanie o tyle, o ile 
wprowadzone do umowy postanowienia szczególne nie stanowią inaczej. 

§ 3 

W sprawach nie uregulowanych umową ubezpieczenia oraz postanowieniami niniejszych 
OWU mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (k.c.) oraz ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej. 

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 
§ 4 

1. Przedmiotem ubezpieczenia ryzyk związanych z prowadzeniem robót budowlanych 
i/lub montażowych są realizowane przez Ubezpieczającego (Ubezpieczonego) obiekty 
budowlane i/lub roboty montażowe na podstawie podpisanego kontraktu wraz  
z materiałami, sprzętem, wyposażeniem i zapleczem budowlano – montażowym oraz 
maszynami budowalno – montażowymi.  

2. Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte obiekty budowlane w trakcie budowy, 
rozbudowy, remontu, renowacji, modernizacji lub adaptacji takie jak: 
1) budynki mieszkalne, biurowe, socjalne, lecznictwa, kultury, itp., 
2) budynki przemysłowe, usługowe, handlowe, transportu, magazynowe, itp., 
3) budowle inżynierii wodnej i lądowej np.: drogi, linie kolejowe, tunele, mosty, zapory, 

kanały, rurociągi, silosy, zbiorniki , itp. 
3. Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte obiekty w trakcie montażu, przez co 

należy rozumieć: 
1) konstrukcje wymagające montażu wszelkiego rodzaju ( np. namiotowe, płytowe, 

struktury przestrzenne), kompletne urządzenia zakładów przemysłowych, 
elektrowni, hut, itp., 

2) pojedyncze maszyny, aparaty i zespoły np. turbiny, generatory, kotły parowe, 
pompy, itp., 

3) linie technologiczne.  
4. Ochroną ubezpieczeniową są również objęte: 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WSZYSTKICH RYZYK ZWIĄZANYCH  
Z PROWADZENIEM ROBÓT BUDOWLANYCH I MONTAŻOWYCH 
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1) obiekty tymczasowe stanowiące tzw. zaplecze budowlano - montażowe, do których 
zalicza się tymczasowe budynki biurowe, socjalne, w tym typu hotelowego, 
magazynowe, budynki i urządzenia związane z produkcją pomocniczą dla potrzeb 
budowy, warsztatowe, rusztowania, ogrodzenia oraz sieci i instalacje 
doprowadzające wodę i energię elektryczną dla potrzeb budowy, 

2) stanowiący własność ubezpieczającego lub dzierżawiony sprzęt budowlano  
- montażowy, tj. maszyny i urządzenia wykorzystywane na placu budowy lub  
w miejscu montażu, wraz z pojazdami mechanicznymi pod warunkiem, że te 
ostatnie nie są dopuszczone do ruchu na drogach publicznych, oraz sprzęt 
budowlany, np. dźwigi, koparki, spycharki, itp., 

3) mienie osobiste pracowników zatrudnionych przez wykonawcę na placu budowy 
pod warunkiem wykazania wartości mienia w oddzielnej pozycji polisy. 

§ 5 
Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej na prowadzone roboty budowlane i/lub 
montażowe w określonym w umowie miejscu ubezpieczenia znajdującym się na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 6 
1.Towarzystwo obejmuje ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia od ognia  
i innych zdarzeń losowych – zakres podstawowy – szkody materialne powstałe  
w ubezpieczonych obiektach budowlanych i/lub robotach montażowych i innym 
ubezpieczonym mieniu na skutek: 

1) pożaru – to jest działania ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał 
poza paleniskiem i mógł rozprzestrzenić się o własnej sile, 

2) eksplozji – za którą uważa się nagłą zmianę stanu równowagi układu związaną  
z gwałtownym wyzwoleniem się gazu, pyłu, pary lub cieczy, wywołane ich 
właściwością rozprzestrzeniania się. W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych  
i innych tego typu zbiorników warunkiem uznania szkody za spowodowana 
wybuchem jest, aby ściany naczyń i zbiorników uległy zniszczeniu w takich 
rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe 
wyrównanie ciśnień. Za wybuch uważa się również implozję, czyli uszkodzenie 
ciśnieniem zewnętrznym zbiornika lub aparatu różnicowego, 

3) uderzenia pioruna – to jest wyładowania atmosferycznego, którego normalnym 
następstwem było zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonej rzeczy, mimo 
zamontowania należytych urządzeń odgromowych, 

4) upadku lub przymusowego lądowania obiektu latającego lub jego części oraz 
przewożonego ładunku, 

5) katastrofy budowlanej – za którą uważa się nie przewidziane i gwałtowne 
uszkodzenie, zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w rozumieniu 
przepisów obowiązującego prawa budowlanego, 

6) akcji ratowniczej – to jest akcji prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami 
losowymi objętymi umową ubezpieczenia, mającej na celu zmniejszenie strat lub 
niedopuszczenie do ich zwiększenia, 

7) huraganu – to jest działania wiatru o prędkości przekraczającej 24,5 m/s, 
8) obsuwania się ziemi – przez co rozumie się ruch mas ziemnych na skutek 

zachwiania się równowagi statycznej gruntu oraz usuwanie się ziemi wskutek 
ruchów mas ziemi na zboczach, 
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9) zalania – za które uważa się zalanie wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych, 
z urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej, zraszaczowej lub 
tryskaczowej, jeżeli zalanie nastąpiło w wyniku awarii tych urządzeń lub 
pozostawienia otwartych kranów, oraz zalanie wodą lub innym płynem przez osoby 
trzecie, w tym także podczas prowadzenia akcji ratowniczej, 

10) powodzi – przez którą rozumie się zalanie terenu na skutek podniesienia się stanu 
wody w korytach wód płynących i stojących, a także na skutek opadów, spływu wód 
po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych,  

11) gradu – przez który rozumie się opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu, 
12) lawiny – przez co rozumie się gwałtowne zsuwanie lub staczanie mas śniegu, lodu 

lub kamieni ze stoków górskich, 
2. W ramach ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku Towarzystwo obejmuje 

ochroną ubezpieczeniową – zakres rozszerzony – szkody materialne powstałe  
w ubezpieczonych obiektach budowlanych i/lub robotach montażowych i innym 
ubezpieczonym mieniu, na skutek: 
1) kradzieży z włamaniem – przez co rozumie się dokonanie lub usiłowanie dokonania 

zaboru mienia z pomieszczeń lub placu budowlanego i/lub montażowego po 
uprzednim usunięciu siłą zabezpieczenia lub otworzeniu wejścia przy użyciu 
narzędzi albo podrobionego lub dopasowanego klucza bądź klucza oryginalnego,  
w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia 
lub w wyniku rabunku, 

2) rabunku – przez co rozumie się zabór mienia dokonany : 
a) przy użyciu lub groźbie natychmiastowego użycia gwałtu na osobie wobec 

Ubezpieczającego (Ubezpieczonego) albo osób u niego zatrudnionych lub 
doprowadzenia do stanu nieprzytomności lub bezbronności, 

b) przy zastosowaniu przemocy fizycznej lub groźby, poprzez doprowadzenie do 
miejsca objętego ubezpieczeniem osoby posiadającej klucze i zmuszenie jej do 
otworzenia zamków drzwi albo samodzielne ich otwarcie zrabowanymi 
kluczami, 

3) wandalizmu – gdy sprawca dostał się do ubezpieczonych pomieszczeń w sposób 
określony w pkt.1) i zniszczył lub uszkodził ubezpieczone przedmioty. 

3. Ponadto do zakresu ubezpieczenia, za opłatą dodatkowej składki, mogą być włączone: 
1) odpowiedzialność cywilna deliktowa – za szkody wyrządzone osobom trzecim 

podczas wykonywania przez Ubezpieczającego (Ubezpieczonego) codziennych 
czynności związanych bezpośrednio z budową obiektu i/lub robotami montażowymi 
oraz związane z użytkowaniem sprzętu budowlano – montażowego powodujące 
śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia (szkody osobowe) albo zniszczenie 
lub uszkodzenie mienia (szkody rzeczowe), 

2) szkody spowodowane podczas prowadzenia prób montażowych nowych maszyn  
i urządzeń przez okres nie dłuższy niż 4 tygodnie oraz w trakcie wykonywania 
czynności gwarancyjnych w ramach obowiązków wynikających z kontraktu, 

3) wydatki poniesione w związku z naprawą lub wymianą przedmiotów uszkodzonych 
lub skradzionych w wyniku zdarzeń określonych w ust.2 pkt.1 - 3 tj.: za pracę  
w godzinach nadliczbowych i ekspresowego sprowadzenia części zamiennych 
niezbędnych do naprawienia zaistniałej szkody. 
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§ 7 
Miejsce budowy i/lub montażu musi być zabezpieczone co najmniej w sposób niżej 
określony, przy czym powinny być spełnione łącznie wszystkie poniższe warunki: 
1) drzwi zewnętrzne prowadzące do tymczasowych budynków biurowych, socjalnych, 

magazynowych itp. musza być pełne i zamknięte na co najmniej jeden zamek 
wielozapadkowy lub kłódkę, 

2) wszystkie otwory w ścianach i dachach są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający 
dokonanie kradzieży bez włamania,  

3) klucze do zamków i kłódek są w wyłącznym posiadaniu Ubezpieczającego 
(Ubezpieczonego) albo osób upoważnionych przez Ubezpieczającego 
(Ubezpieczonego) do ich przechowywania, 

4) miejsce budowy i/lub montażu otoczone jest ogrodzeniem, a brama wjazdowa jest 
zamknięta co najmniej na kłódkę, 

5) miejsce budowy i/lub montażu oświetlone jest w porze nocnej taką ilością lamp, która 
pozwala na prawidłowe rozpoznanie chronionego mienia. 

§ 8 
1. Towarzystwo nie odpowiada za szkody: 
 1) nie przekraczające wysokości udziału własnego Ubezpieczającego 

(Ubezpieczonego) w każdej szkodzie w wysokości określonej w § 27 ust.1, 
2) spowodowane umyślnie, na skutek rażącego niedbalstwa, lub pod wpływem 

alkoholu czy środków odurzających przez Ubezpieczającego (Ubezpieczonego) 
oraz osoby, z którymi Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie 
domowym lub za które ponosi odpowiedzialność, 

3) powstałe wskutek systematycznego zawilgacania lub zalania wodą z powodu 
nieszczelności instalacji wodno – kanalizacyjnej lub urządzeń odprowadzających 
wodę z dachów (rur spustowych i rynien), lub złego stanu dachu, czy 
niezabezpieczenia otworów dachowych, balkonów, tarasów, okien, jeżeli 
spowodowane zostały zaniedbaniem obowiązku konserwacji tych urządzeń  
i instalacji w obrębie ubezpieczonej budowli, 

4) powstałe w wyniku zalania (powodzi) budów położonych na terenach zalewowych 
(poldery itp.), 

5) powstałe wskutek huraganu, powodzi, zalania lub gradu w ubezpieczonym mieniu 
znajdującym się pod gołym niebem lub wiatą, jeżeli mienie to ze względu na rodzaj 
lub przeznaczenie powinno być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych, 

6) spowodowane błędami projektowymi, wadami materiałowymi, odlewniczymi, 
wadliwym wykonaniem, z wyłączeniem błędów montażowych, 

7) powodujące koszty związane z wymianą lub naprawą wadliwego materiału 
zastosowanego do realizacji kontraktu, 

8) spowodowane korozją, utlenianiem, pogorszeniem stanu technicznego 
spowodowane nie używaniem; normalnym zużyciem oraz spowodowane 
bezpośrednio normalnymi warunkami atmosferycznymi, z którymi należy się liczyć 
uwzględniając porę roku i miejscowe warunki, 

9) eksploatacyjne w sprzęcie, wyposażeniu i maszynach budowlano – montażowych, 
wynikłe z awarii elektrycznej, mechanicznej lub innego zakłócenia w pracy maszyn, 
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sprzętu i wyposażenia chyba, że w następstwie takiej awarii powstały szkody  
w obiekcie budowlanym, robotach montażowych lub innym ubezpieczonym mieniu, 

10) w surowcach i materiałach pomocniczych, takich jak: paliwa, chemikalia, media 
chłodzące, płyny, katalizatory, granulaty, wypełnienia transformatorów, 

11) w dokumentacji technicznej, aktach, rachunkach, gotówce, dokumentach, 
papierach wartościowych, asygnatach; znaczkach, notach, czekach, materiałach 
opakowaniowych, oprogramowaniu, bazach danych, 

12) dotyczące strat ujawnionych i stwierdzonych podczas inwentaryzacji, 
13) w pojazdach dopuszczonych do ruchu drogowego, taborze pływającym lub 

samolotach, 
14) w budowlach wodnych, sprzęcie i maszynach spowodowane działaniem wody,  

z wyjątkiem szkód spowodowanych występującą w obrębie koryta rzeki lub innego 
naturalnego lub sztucznego zbiornika wodnego, falą powodziową o takiej wielkości  
i sile działania, jaka nie została uwzględniona przy projektowaniu budowli wodnej, 
jako zbyt rzadko występująca, 

15) w podziemnych kablach, rurociągach lub innych urządzeniach podziemnych, chyba 
że ubezpieczający przed rozpoczęciem robót uzyskał od kompetentnych władz 
informacje o położeniu tych kabli, rurociągów i innych instalacji podziemnych oraz 
podjął wszelkie środki niezbędne dla uniknięcia ich uszkodzenia. W każdym 
przypadku odszkodowanie ogranicza się do kosztów naprawy takich kabli, 
rurociągów i innych urządzeń podziemnych, przy czym szkody pośrednie i kary 
umowne nie są objęte odszkodowaniem, 

16) powodujące koszty lub straty, jakie mogą wystąpić przy budowie tuneli i sztolni, 
związane: 
- ze wzmacnianiem betonem i /lub innymi dodatkowymi środkami 

zabezpieczającymi miejsc o słabej strukturze skalnej, nawet jeśli potrzeba ich 
zastosowania powstała dopiero w czasie budowy, 

- z zasypaniem wykopów powstałych na skutek przekroczenia głębokości 
wyrobiska ponad minimum przewidziane w projekcie, 

- z odwadnianiem, nawet jeśli okaże się, że ilość wody wymagająca 
wypompowania znacznie przekracza pierwotne przewidywania, 

- z awarią instalacji odwadniającej, jeżeli takiej awarii można było uniknąć przez 
zastosowanie urządzeń rezerwowych, 

- z wykonaniem dodatkowych izolacji i urządzeń do odprowadzania wód 
ściekowych i /lub gruntowych, 

17) spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez ogień i /lub wybuch, jeżeli okaże 
się, jeżeli roboty były prowadzone bez właściwego zabezpieczenia 
przeciwpożarowego na placu budowy i montażu, 

18) jeżeli pomieszczenia, w których znajdowało się ubezpieczone mienie, nie posiadały 
zabezpieczeń przeciwkradzieżowych wymaganych przez Towarzystwo, 

19) w budynkach i /lub mieniu położonych w sąsiedztwie prowadzonych robót 
budowlanych i/lub montażowych , 

20) osobowe poniesione przez pracowników Ubezpieczającego (Ubezpieczonego) oraz 
w ich mieniu osobistym, 

21) wyrządzone osobom trzecim, chyba że umówiono się inaczej,  
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22) powstałe w wyniku trzęsienia ziemi, 
23) będące skutkiem działania energii jądrowej, lub skażeniem czy zanieczyszczeniem 

odpadami przemysłowymi, 
24) górnicze w rozumieniu prawa górniczego, 
25) powstałe wskutek działań wojennych, strajków, rozruchów, zamieszek, konfiskaty 

mienia itp., 
26) całkowitego lub częściowego wstrzymania robót, 
27) powodujące straty pośrednie, tj. kary umowne, straty spowodowane opóźnieniem, 

brakiem wydajności, utratą kontraktu, przerwami w budowie i montażu. 
2. Z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej, oprócz wymienionych w ust. 1, 

wyłączone są szkody: 
1) w zakresie podlegającym ubezpieczeniu obowiązkowemu, 
2) powstałe w drzewostanie lasów i parków narodowych, 
3) rzeczowe, wyrządzone przez powolne działanie temperatury, gazów, wód 

odpływowych, pary, wilgoci, dymu, sadzy, pyłu, wyciekanie, wstrząsy i tworzenie się 
grzyba, samozepsucie, 

4) które mogą być pokryte w ramach ubezpieczenia robót budowlanych  
i/lub montażowych, 

5) w mieniu znajdującym się na terenie prowadzenia robót, a należącym do wykonawców, 
zleceniodawców, a także znajdującym się pod ich kontrolą, pieczą lub przez nich 
przechowywanym, 

6) polegające na uszkodzeniu mienia, gruntu lub budynków spowodowane wibracją oraz 
osunięciem lub osłabieniem elementów nośnych, a także uszkodzenie ciała 
jakiejkolwiek osoby bądź uszkodzenie jakiegokolwiek mienia będących następstwem 
takich zdarzeń, 

7) nie przekraczające 50% kwoty najniższego wynagrodzenia określonego zarządzeniem 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, obowiązującym w dacie powstania szkody. 

 

SUMA UBEZPIECZENIA 
§ 9 

1. Suma ubezpieczenia ustalana jest dla każdego przedmiotu ubezpieczenia i powinna 
odpowiadać: 
1) dla obiektów budowlanych – pełnej wartości określonej w kontrakcie budowlanym 

wraz ze wszystkimi materiałami, robocizną oraz materiałami i urządzeniami 
dostarczonymi przez zleceniodawcę budowy, 

2) dla robót montażowych – wartości maszyn, urządzeń i instalacji będących 
przedmiotem montażu zgodnie z kontraktem, z wyłączeniem kosztów transportu, 
opłat celnych i kosztów montażu, 

3) dla maszyn budowlano – montażowych, sprzętu i wyposażenia – ich wartości 
rzeczywistej: wartością rzeczywistą jest aktualna wartość mienia wynikająca  
z ewidencji księgowej (wartość początkowa po potrąceniu umorzeń), bądź wartości 
odtworzenia lub nabycia w dniu zawarcia umowy po potrąceniu zużycia,  
z uwzględnieniem kosztów dodatkowych jak koszty transportu. 
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2. Ubezpieczający ustala oddzielną sumę ubezpieczenia za odpowiedzialność cywilną 
deliktową za szkodę na osobie lub szkodę na mieniu, która może zostać wyrządzona 
przez Ubezpieczającego (Ubezpieczonego) osobie trzeciej w następstwie czynu 
niedozwolonego. 

3. W przypadku zadeklarowania do ubezpieczenia sum ubezpieczenia, o których mowa  
w ust. 1, nieodpowiadających wartości rynkowej ubezpieczonego mienia konsekwencje 
odszkodowawcze ponosi Ubezpieczający (Ubezpieczony). 

4. Górne granice odpowiedzialności Towarzystwa stanowią sumy ubezpieczenia,  
o których mowa w ust.1 i 2. 

5. Sumy ubezpieczenia, o których mowa w ust.1 i 2, ulegają zmniejszeniu o wypłacone 
odszkodowanie. W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia w wyniku wypłaty 
odszkodowania, Towarzystwo na pisemny wniosek Ubezpieczającego 
(Ubezpieczonego) może dokonać zmiany wysokości sumy ubezpieczenia. Ochrona 
ubezpieczeniowa z tego tytułu rozpocznie się po upływie 7 dni od daty zawarcia 
dodatkowej umowy i opłacenia składki. 

6. W przypadku istotnych zmian cen materiałów, robocizny lub innych opłat mających 
wpływ na ostateczną wartość kontraktu – Ubezpieczający (Ubezpieczony) obowiązany 
jest złożyć do Towarzystwa wniosek o podwyższenie lub obniżenie ustalonej wcześniej 
sumy ubezpieczenia. 

7. Towarzystwo może wprowadzić ograniczenia w ustalaniu wysokości sumy 
ubezpieczenia lub odroczyć akceptację sumy ubezpieczenia, jeżeli takie postępowanie 
wynika z zasad reasekuracji przyjętych w Towarzystwie. W przypadku odroczenia 
akceptacji sumy ubezpieczenia Towarzystwo informuje Ubezpieczającego o terminie 
finalizacji umowy. 

§ 10 
1. Niezależnie od odszkodowania Towarzystwo zwraca w granicach sum ubezpieczenia 

udokumentowane koszty związane z: 
1) akcją ratowniczą ( gaszeniem rozbiórką, ewakuacją) ubezpieczonego mienia jeśli 

ratunek miał na celu zmniejszenie strat lub niedopuszczenie do ich zwiększenia – 
do rzeczywistej wartości poniesionych kosztów lecz nie więcej niż do wysokości 3% 
sumy ubezpieczania, 

2) uprzątnięciem pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki lub demontażu 
części nie nadających się do użytku – do rzeczywistej wartości poniesionych 
kosztów lecz nie więcej niż do wysokości 3% sumy ubezpieczenia, 

3) naprawą zabezpieczeń przeciwkradzieżowych uszkodzonych w wyniku szkody - do 
rzeczywistej wartości poniesionych kosztów lecz nie więcej niż wysokości 5% sumy 
ubezpieczenia (tylko przy ubezpieczeniu w zakresie rozszerzonym), 

4) naprawą zabezpieczeń przeciwkradzieżowych jeżeli dzięki nim mienie nie zostało 
skradzione, zrabowane lub uszkodzone; Towarzystwo pokrywa w całości koszty 
naprawy tych zabezpieczeń w granicach sumy ubezpieczenia (tylko przy 
ubezpieczeniu w zakresie rozszerzonym), 

5) obroną prawną, kosztami sądowymi – do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, 
6) powołaniem ekspertów – do wysokości 5% sumy ubezpieczenia. 

2 Wszystkie poniesione koszty i wydatki muszą być uzgodnione z Towarzystwem. 
Towarzystwo pisemnie wyraża zgodę na ich poniesienie. 
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3. W przypadku gdy Ubezpieczający (Ubezpieczony) nie uzyska pisemnej zgody na 
poniesienie kosztów lub wydatków wymienionych w ust.1, Towarzystwo może 
odmówić ich pokrycia w części lub całości. 

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA 

§ 11 
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez 

Ubezpieczającego w Towarzystwie, zawierającego informacje niezbędne do zawarcia 
umowy ubezpieczenia i określenia należnej składki takie jak: 
1) szczegółowe dane o ubezpieczanych obiektach budowlanych i/lub robotach 

montażowych, 
2) opis maszyn i urządzeń z określeniem miejsca ich magazynowania przed 

zamontowaniem oraz miejsca wbudowania i ich wartość, nazwę producenta, 
3) harmonogram prac związanych z budową i/lub montażem, 
4) rodzaj prób (mechaniczne, technologiczne, rozruch inwestycyjny instalacji  

i urządzeń) i czas ich trwania, 
5) opis procesu technologicznego, rodzaj oraz okres gwarancji. 

2. Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich danych albo został sporządzony wadliwie, 
Towarzystwo wezwie Ubezpieczającego (Ubezpieczonego) do uzupełnienia względnie 
złożenia nowego wniosku. 

3. Na żądanie Towarzystwa Ubezpieczający (Ubezpieczony) powinien podać inne 
informacje niezbędne do prawidłowej oceny ryzyka oraz udostępnić Towarzystwu 
dokumenty, projekty, kalkulacje i inne dowody, które pozwolą na zbadanie stopnia 
ryzyka. 

4. Ubezpieczający (Ubezpieczony) ma obowiązek poinformować Towarzystwo  
o wszystkich innych znanych mu faktach, o ile są one istotne dla oceny 
ubezpieczanego ryzyka i określenia wysokości składki. 

5. Jeżeli Towarzystwo zawarło umowę ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi 
Ubezpieczającego (Ubezpieczonego) na poszczególne pytania, pominięte okoliczności 
uważa się za nieistotne. 

6. Podczas trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający (Ubezpieczony) obowiązany 
jest zawiadomić niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 30 dni, o każdym istotnym 
zwiększeniu prawdopodobieństwa powstania odpowiedzialności Towarzystwa objętej 
umową.  

§ 12 
Towarzystwu przysługuje prawo przeprowadzenia lustracji obiektów, maszyn. itp., dla 
właściwej oceny przyjmowanych do ubezpieczenia ryzyk. W przypadku stwierdzenia  
w czasie lustracji, że ubezpieczenie zostało zadeklarowane niewłaściwie, Ubezpieczający 
(Ubezpieczony) obowiązany jest niezwłocznie złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej 
zmiany w zawartej umowie ubezpieczenia. 

 
 

§ 13 
1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres trwania budowy i/lub montażu 
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określony w kontrakcie oraz może obejmować także: 

1) okres gwarancji tylko w przypadku gdy wynika to z warunków kontraktu, 

2) okres prób mechanicznych, technologicznych i eksploatacyjnych, jeżeli wynika to  
z warunków kontraktu. 

2. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia obejmującej okres budowy i montażu, 
prób i gwarancji w umowie ubezpieczenia winny być określone daty rozpoczęcia  
i zakończenia okresu ubezpieczenia oraz długość poszczególnych okresów – okres 
gwarancji nie może przekraczać 12 miesięcy. 

2. Zawarcie umowy ubezpieczenia Towarzystwo potwierdza dokumentem ubezpieczenia 
(polisą). 

3. Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą wydania Ubezpieczającemu 
dokumentu ubezpieczenia (polisy). 

4. Przedłużenie umowy ubezpieczenia musi nastąpić przed upływem okresu jej ważności, 
nie później jednak niż 15 dni przed upływem tej daty. 

SKŁADKA UBEZPIECZNIOWA 

§ 14 
1. Składka ubezpieczeniowa jest ustalana zgodnie z taryfą obowiązującą w dniu zawarcia 

umowy ubezpieczenia, jej przedłużenia lub rozszerzenia zakresu ochrony 
ubezpieczeniowej, zgodnie z indywidualną oceną ryzyka. Wszelkie zniżki i zwyżki 
określane są określane są każdorazowo w dokumencie ubezpieczenia, po dokonaniu 
oceny ryzyka.  

2. Wysokość składki ubezpieczeniowej może być ustalona – na mocy porozumienia stron 
– w sposób odbiegający od ustaleń taryfowych, z uwzględnieniem okoliczności 
wpływających na wielkość ryzyka. 

3. Składkę oblicza się na cały okres odpowiedzialności Towarzystwa.  

4. Składkę opłaca się jednorazowo przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, chyba że 
strony postanowią inaczej. 

5. Wysokość składki ubezpieczeniowej, sposób i termin jej zapłaty są określane  
w dokumencie ubezpieczenia (polisie). 

6. Jeżeli umowa ubezpieczenia określiła ratalny sposób opłacania składki, z momentem 
wypłaty odszkodowania stają się natychmiast wymagalne raty składki, które nie zostały 
jeszcze zapłacone. Towarzystwo może potrącić z wypłacanego odszkodowania 
należności z tytułu nie zapłaconych jeszcze rat składki, przypadających za okres do 
końca okresu ubezpieczenia. 
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POWSTANIE I OKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA 

§ 15 

1. Odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się pod warunkiem opłacenia składki, od 
dnia następnego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, chyba że umówiono się 
inaczej, oraz od faktycznego rozpoczęcia prac budowlanych i/lub montażowych, bądź 
od dnia rozładowania ubezpieczonego mienia na placu budowy i/lub montażu. 

2. Umowa ubezpieczenia może określić inny termin, od którego Towarzystwo będzie 
ponosiło odpowiedzialność z tytułu nawiązanego stosunku ubezpieczeniowego, jednak 
nie wcześniejszy niż termin określony w ust. 1. 

3. W przypadku podwyższenia sumy ubezpieczenia w trakcie trwania ubezpieczenia 
początek odpowiedzialności Towarzystwa, dotyczący różnicy w sumie ubezpieczenia, 
rozpoczyna się po okresie karencji trwającym 7 dni licząc od dnia opłacenia 
dodatkowej składki. 

§ 16 

Odpowiedzialność Towarzystwa kończy się: 

1) z upływem okresu ubezpieczenia podanego na polisie, chyba że przed tym 
terminem nastąpiło: 

a) odebranie przez zleceniodawcę obiektu budowlanego i/lub robót montażowych, 

b) usunięcie z placu budowy i/lub montażu maszyn, urządzeń oraz sprzętu  
i wyposażenia budowlano – montażowego, 

c) odebranie przez zleceniodawcę części obiektu lub obiektów, odpowiedzialność 
Towarzystwa kończy się w chwili ich odbioru, trwa jednak w stosunku do 
pozostałych części obiektu lub obiektów jeszcze nie odebranych, 

2) z upływem terminu płatności kolejnej raty składkowej określonej w umowie, w razie 
gdy kolejna rata składki nie została opłacona, 

3) w razie wyczerpania sumy ubezpieczenia.  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 17 
1. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 m-cy, Ubezpieczający 

ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy 
Ubezpieczający jest przedsiębiorcą, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 
Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku 
zapłacenia składki za okres, w jakim Towarzystwo udzielało ochrony ubezpieczeniowej. 

2. Umowa ubezpieczenia może być rozwiązana w drodze pisemnego wypowiedzenia 
przez każdą ze stron umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. 

3. Towarzystwo może ze skutkiem natychmiastowym odstąpić od umowy ubezpieczenia 
w razie stwierdzenia, że Ubezpieczający podał we wniosku o ubezpieczenie informacje 
niezgodne ze stanem faktycznym. 

4. Za okres, w którym Towarzystwo udzielało ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczający 
jest zobowiązany do zapłaty należnej składki. 
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ZWROT SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ 

§ 18 

1. W razie rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem określonego  
w dokumencie ubezpieczenia (polisie) końcowego terminu, Towarzystwo dokonuje 
zwrotu składki za nie wykorzystany okres ubezpieczenia. 
Podstawą zwrotu składki jest oryginał dokumentu ubezpieczenia (polisa) i wniosek  
o zwrot składki. 
Za datę od której przysługuje zwrot składki przyjmuje się datę otrzymania przez 
Towarzystwo wniosku o zwrot składki. 

2. Składkę podlegającą zwrotowi ustala się proporcjonalnie do wykorzystanego okresu 
ubezpieczenia. Rozpoczęty miesiąc polisowy uważa się za wykorzystany. Dokonując 
zwrotu składki, Towarzystwo potrąca 15% składki podlegającej  zwrotowi tytułem 
poniesionych kosztów manipulacyjnych. 

3. Zwrot składki (jej części) nie przysługuje, jeśli w okresie ubezpieczenia nastąpiło 
zdarzenie, w związku z którym Towarzystwo zobowiązane jest do wypłaty 
odszkodowania/świadczenia lub wypłaciło odszkodowanie/świadczenie.  

OŚWIADCZENIA I ZAWIADOMIENIA 

§ 19 

1. Zawiadomienia i oświadczenia Ubezpieczającego (Ubezpieczonego), mające związek 
z umową ubezpieczenia, powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem lub 
przesłane listem poleconym. 

2. Jeżeli Ubezpieczający (Ubezpieczony) zmienił adres i nie zawiadomił o tym 
Towarzystwa, pisma kierowane do Ubezpieczającego (Ubezpieczonego) na adres 
ostatnio znany (wskazany w dokumencie ubezpieczenia lub właściwie złożonym,  
w trybie określonym w ust. 1) wywołują skutki prawne od chwili, w której nastąpiłoby 
ich doręczenie, gdyby Ubezpieczający (Ubezpieczony) nie zmienił adresu. 

 

OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO (UBEZPIECZAJĄCEGO) 
§ 20 

1. Obowiązkiem Ubezpieczającego (Ubezpieczonego) jest przestrzeganie 
obowiązujących przepisów prawa, przepisów branżowych oraz zaleceń producentów 
odnoszących się do materiałów, półfabrykatów i innych wyrobów wykorzystywanych  
przy realizacji kontraktu. 

2. Obowiązkiem Ubezpieczającego (Ubezpieczonego) jest przestrzeganie ogólnie 
obowiązujących i zastrzeżonych w umowie ubezpieczenia przepisów bezpieczeństwa 
mających na celu zapobieżenie powstaniu szkody, w szczególności przepisów  
o ochronie przeciwpożarowej, o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych oraz 
wykonywaniu nadzoru urbanistyczno – budowlanego. 

 
§ 21 
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1. W przypadku zaistnienia szkody Ubezpieczony (Ubezpieczający) zobowiązany jest 
podjąć wszelkie czynności mające na celu ograniczenie szkody oraz zabezpieczenie 
bezpośrednio zagrożonego mienia przed dalszą szkodą. 

2. Ponadto Ubezpieczony (Ubezpieczający) zobowiązany jest: 
1) niezwłocznie powiadomić Towarzystwo o szkodzie, nie później jednak niż w ciągu  

3 dni roboczych od uzyskania o niej informacji, 
2) w przypadku zaboru mienia i w sytuacjach, kiedy istnieje podejrzenie, że 

popełniono przestępstwo, w ciągu 24 godzin od uzyskania o tym informacji, 
powiadomić policję, 

3) podjąć wszelkie czynności mające na celu zapobieżenie zwiększeniu się szkody, 
4) nie dokonywać ani nie dopuścić do dokonania w uszkodzonym mieniu żadnych 

zmian przed przeprowadzeniem oględzin przez przedstawiciela Towarzystwa, chyba 
że oględziny takie nie zostały dokonane mimo upływu 7 dni od powiadomienia  
o szkodzie, lub niezbędne jest podjęcie natychmiastowej akcji ratowniczej oraz 
zabezpieczenie placu budowy i/lub montażu przed dalszym powiększeniem szkody, 

5) złożyć w Towarzystwie, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty powzięcia wiadomości  
o powstaniu szkody, spis utraconych, zniszczonych lub uszkodzonych przedmiotów 
z określeniem ich wartości i roku nabycia, 

6) umożliwić Towarzystwu dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia 
okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielić  
w tym celu pomocy i wyjaśnień, 

7) zawiadomić Towarzystwo niezwłocznie w razie odzyskania rzeczy skradzionych. 
3. Bez zgody Towarzystwa Ubezpieczający (Ubezpieczony) nie jest uprawniony  

do uznania i zaspokojenia roszczeń osoby poszkodowanej. 
4. Jeśli Ubezpieczony (Ubezpieczający) dopuścił się rażącego niedbalstwa w wykonaniu 

obowiązków wynikających z ust.1, Towarzystwo może odmówić wypłaty 
odszkodowania lub odpowiednio je zmniejszyć. 

5. W razie niedopełnienia przez Ubezpieczonego (Ubezpieczającego) obowiązków 
wymienionych w ust.2, Towarzystwo może odmówić wypłaty odszkodowania w całości 
lub części, jeżeli niedopełnienie obowiązków miało wpływ na możliwość ustalenia 
przyczyny lub rozmiaru szkody. 

USTALENIE I WYPŁATA ODSZKODOWANIA 
§ 22 

1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, Towarzystwo informuje o tym 
Ubezpieczającego i Ubezpieczonego oraz przeprowadza postępowanie dotyczące 
ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości 
odszkodowania, a także pisemnie lub drogą elektroniczną informuje ubezpieczającego, 
ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia, jakie dokumenty są 
potrzebne do ustalenia odszkodowania. 

2. Jeżeli w terminach określonych w umowie lub ustawie Towarzystwo nie wypłaci 
odszkodowania, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach 
niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub części, a także wypłaca 
bezsporną część odszkodowania. 

3. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona 
w zgłoszonym roszczeniu, Towarzystwo informuje o tym pisemnie osobę występującą 
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z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą 
całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania. Informacja Towarzystwa 
powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 

4. Towarzystwo ma obowiązek udostępnić osobom, o których mowa w ust. 1, informacje  
i dokumenty, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności gwarancyjnej 
Towarzystwa i wysokości odszkodowania. Osoby te mają prawo wglądu do akt 
szkodowych i sporządzania na swój koszt odpisów lub kserokopii dokumentów akt 
szkodowych. Towarzystwo zapewnia sposób udostępniania akt szkodowych 
niepowodujący nadmiernego, ponad potrzebę, utrudnienia dla tych osób. 

5. Towarzystwo wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia Uprawnionego 
z umowy ubezpieczenia w wyniku własnych ustaleń dokonanych w postępowaniu,  
o którym mowa w ust. 1- 4, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu. 

 
§ 23 

1. Wysokość odszkodowania ustala się w granicach sum ubezpieczenia określonych w § 
9 ust. 1 i 2, w kwocie odpowiadającej wysokości poniesionej szkody, na podstawie cen 
rynkowych, po potrąceniu stopnia zużycia ubezpieczonego mienia, z uwzględnieniem 
postanowień § 10. 

2. Wysokość szkody ustala się według cen obowiązujących w dniu ustalenia 
odszkodowania. 

§ 24 

1. Ustalenie wysokości szkody powstałej na skutek zdarzeń objętych ubezpieczeniem 
Towarzystwo dokonuje na podstawie lustracji miejsca szkody i przedmiotu 
ubezpieczenia oraz dokumentacji uzasadniającej wysokość roszczeń dla 
poszczególnych elementów będących przedmiotem szkody. Dokumentację sporządza 
Ubezpieczony (Ubezpieczający) na swój koszt. 

2. Towarzystwo wypłaca odszkodowanie za ubezpieczone mienie, które zostało 
uszkodzone, zniszczone, utracone w wyniku kradzieży z włamaniem lub zaginęło 
podczas zdarzenia losowego, bądź w trakcie akcji ratunkowej podjętej w związku  
z zaistniałym zdarzeniem losowym. Straty pośrednie, oprócz udokumentowanych 
kosztów ratownictwa nie są zwracane. 

3. W celu ustalenia wysokości odszkodowania Ubezpieczony (Ubezpieczający) 
obowiązany jest sporządzić kosztorys odbudowy, remontu lub naprawy uszkodzonych 
bądź zniszczonych elementów stanowiących przedmiot ubezpieczenia, zgodnie  
z zasadami kalkulacji cen robót budowlanych i montażowych obowiązujących  
w budownictwie przy zachowaniu wymiarów, konstrukcji i materiałów w wersji przyjętej 
przed zaistnieniem szkody. 

4. Wysokość szkody ustala się: 

1) dla obiektów budowlanych lub robót montażowych – wartość kosztów odbudowy 
(przy szkodzie całkowitej) bądź remontu lub naprawy (przy szkodzie częściowej), 
potwierdzona kosztorysem przedłożonym przez poszkodowanego, określonych 
zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych obowiązujących  
w budownictwie, z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, 
materiałów i wyposażenia obiektu budowlanego, a w przypadku robót montażowych 
– dodatkowo z uwzględnieniem kosztów transportu i opłat celnych, 
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2) dla maszyn, sprzętu i zaplecza placu budowy – w zależności od rodzaju mienia; 
wartość kosztów odtworzenia lub zakupu tego samego rodzaju, typu i mocy 
produkcyjnej nowej maszyny (przy szkodzie całkowitej) albo wartość kosztów 
naprawy, transportu, demontażu i montażu (przy szkodzie częściowej), po 
potrąceniu procentowo określonego stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody; 
wartość tych kosztów powinna być udokumentowana rachunkiem zakupu lub 
rachunkiem naprawy. 

§ 25 
1. Wysokość szkody ustalona według kosztów naprawy nie może przekroczyć 

rzeczywistej wartości przedmiotu według cen aktualnych w dniu ustalania 
odszkodowania z tym, że nie większej niż suma ubezpieczenia, na jaką zawarto 
umowę ubezpieczenia. 

2. Wszelkie rachunki kosztów naprawy podlegają weryfikacji Towarzystwa co do zakresu 
robót i wysokości kosztów. 

§ 26 
Wysokość ustalonego odszkodowania pomniejsza się o wartość pozostałości  
(tzw. odzysk), które nadają się do dalszego użytku, przeróbki lub sprzedaży. 

§ 27 

1. Z ustalonej wysokości szkody – po uwzględnieniu ewentualnych pozostałości – potrąca 
się udział własny Ubezpieczającego (Ubezpieczonego) w następującej wysokości: 

1) 2‰ wartości szkody w materiałach i robotach kontraktowych, 

2) 1% wartości szkody w sprzęcie, wyposażeniu i zapleczu oraz maszynach 
budowlano – montażowych, 

3) 5‰ wartości szkody powstałej w trakcie prób montażowych oraz w trakcie 
wykonywania czynności konserwacyjnych. 

2. Udziału własnego nie potrąca się od kosztów poniesionych z tytułu zapobieżenia 
zwiększeniu się szkody i prowadzonej akcji ratowniczej. 

§ 28 
Przy ustalaniu wysokości szkody nie uwzględnia się kosztów wynikających z braku części 
zamiennych lub materiałów potrzebnych do przywrócenia stanu istniejącego przed szkodą. 

§ 29 
Towarzystwo zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego zmniejszenia odszkodowania, 
jeżeli ubezpieczający zadeklarował zaniżone sumy ubezpieczenia (niedoubezpieczenie),  
o których mowa w § 9 ust.1. 

§ 30 
1. W razie uzyskania informacji o skradzionych przedmiotach Ubezpieczający 

(Ubezpieczony) zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie niezwłocznie Policję  
i Towarzystwo oraz uczestniczyć w czynnościach zmierzających do rozpoznania  
i odzyskania tych przedmiotów. 

2. W przypadku odnalezienia mienia po wypłaceniu odszkodowania Ubezpieczający 
(Ubezpieczony) jest zobowiązany do zwrotu Towarzystwu otrzymanego 
odszkodowania pomniejszonego o wartość szkody rzeczywiści poniesionej albo zrzec 
się praw do odzyskanego mienia na rzecz Towarzystwa. 
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§ 32 
1. Towarzystwo wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia o szkodzie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3.   
2. Jeżeli w tym terminie nie jest możliwe wyjaśnienie okoliczności koniecznych do 

ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa albo wysokości odszkodowania, 
Towarzystwo wypłaca odszkodowanie w terminie 14 dni od dnia wyjaśnienia tych 
okoliczności. Bezsporną część odszkodowania Towarzystwo wypłaca w terminie,  
o którym mowa w ust. 1.  

3. Termin do wypłacenia odszkodowania ulega odpowiedniemu przedłużeniu  
w przypadku, gdy: 

a) Ubezpieczony nie złożył w Towarzystwie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia, o którym mowa w § 22 ust. 1, dokumentów uzasadniających 
roszczenie; w razie późniejszego złożenia dokumentów, odszkodowanie 
wypłacane jest w terminie 14 dni po ich dostarczeniu.  

b) w sprawie zdarzenia powodującego szkodę prowadzi się postępowanie 
sprawdzające albo wszczęte zostało postępowanie karne, którego wynik może 
mieć istotne znaczenie dla ustalenia wysokości odszkodowania lub 
odpowiedzialności Towarzystwa; 

4. Na Towarzystwie ciąży obowiązek zachowania należytej staranności  przy wyjaśnianiu 
okoliczności koniecznych do ustalenia jego odpowiedzialności oraz wysokości 
odszkodowania.  

§ 33 
Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje, Towarzystwo zawiadamia o tym Ubezpieczającego 
na piśmie w terminie określonym w § 32, wskazując na okoliczności i podstawę prawną, 
uzasadniające odmowę wypłaty odszkodowania.  

§ 34 
W przypadku zbiegu świadczeń z tytułu dwóch lub więcej ubezpieczeń z tego samego 
zdarzenia, odszkodowanie wypłaca się do wysokości szkody, w granicach sumy 
ubezpieczenia, z uwzględnieniem odszkodowań już wypłaconych lub wymagalnych  
z innych umów ubezpieczenia. 

§ 35 
1. Jeżeli Ubezpieczający lub inna osoba uprawniona nie zgadza się z ustaleniami 

jednostki organizacyjnej Towarzystwa co do wysokości przyznanego świadczenia albo 
z odmową zaspokojenia roszczeń, może w terminie 30 dni od daty otrzymania 
zawiadomienia w tej sprawie zgłosić na piśmie wniosek o ponowne rozpatrzenie 
sprawy przez Zarząd Towarzystwa za pośrednictwem jednostki terenowej 
Towarzystwa. 

2. Zarząd Towarzystwa jest zobowiązany rozpatrzyć sprawę i zawiadomić 
Ubezpieczonego lub inną osobę uprawnioną o wyniku w terminie 30 dni od daty 
otrzymania wniosku. 

3. Ubezpieczony może dochodzić roszczeń na drodze sądowej, z pominięciem 
postępowania odwoławczego. 

4. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo 
według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca 
zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub 
Uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 
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PRZEJŚCIE ROSZCZEŃ NA TOWARZYSTWO 

§ 36 

1. Jeżeli w związku ze szkodą, za którą Towarzystwo wypłaciło odszkodowanie, 
przysługuje Ubezpieczającemu (Ubezpieczonemu) roszczenie odszkodowawcze do 
osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, roszczenie to z chwilą wypłaty 
odszkodowania przechodzi do wysokości zapłaconego odszkodowania z mocy prawa 
na Towarzystwo. Jeżeli Towarzystwo wypłaciło tylko część odszkodowania, 
Ubezpieczającemu (Ubezpieczonemu) przysługuje co do pozostałej części 
pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniami Towarzystwa. 

2. Na Towarzystwo nie przechodzą roszczenia Ubezpieczającego (Ubezpieczonego) 
przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczający (Ubezpieczony) pozostaje we wspólnym 
gospodarstwie domowym oraz za które ponosi on odpowiedzialność. 

3. Na żądanie Towarzystwa, Ubezpieczający (Ubezpieczony) obowiązany jest udzielić 
pomocy przy dochodzeniu roszczeń od osoby trzeciej, dostarczając informacji oraz 
przedkładając dokumenty konieczne do ich dochodzenia, a także przestrzegając 
terminów niezbędnych do dochodzenia tych roszczeń. 

4. Jeżeli Ubezpieczający (Ubezpieczony) bez zgody Towarzystwa zrzekł się praw 
przysługujących mu do osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę lub je ograniczył, 
Towarzystwo może odmówić wypłaty odszkodowania lub je zmniejszyć. Jeżeli 
zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione po wypłacie 
odszkodowania przez Towarzystwo, Towarzystwu przysługuje prawo dochodzenia od 
Ubezpieczającego (Ubezpieczonego) zwrotu całości lub części wypłaconego 
odszkodowania. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 37 
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia przyjęto Uchwałą Walnego Zgromadzenia 
Członków CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych  
z dnia 21 maja 1998r., i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych na ich 
podstawie z terminem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej od dnia 1 czerwca 1998r.,  
i po tej dacie. 

 
 


