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Ogólne Warunki Ubezpieczenia
mienia od wszystkich ryzyk
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Postanowienia
wstępne

§ 2
Definicje

1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej OWU), mają zastosowa-
nie do umów ubezpieczenia mienia „od wszystkich ryzyk”, zawieranych przez 
Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., (zwanym dalej Gothaer TU S.A.) z przed-
siębiorcami, tj. osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami orga-
nizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, prowadzącymi działalność 
gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na uzgodnionych przez strony warunkach 
odmiennych od postanowień niniejszych OWU. Wszelkie postanowienia dodat-
kowe lub odmienne od niniejszych OWU, a także zmiany zawartej umowy ubez-
pieczenia muszą być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU do umowy ubezpieczenia 
mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu 
cywilnego i ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

Użyte w niniejszych OWU terminy mają następujące znaczenie:

1) akcja ratownicza – działania mające na celu ratowanie w miejscu ubezpiecze-
nia bezpośrednio zagrożonego szkodą przedmiotu ubezpieczenia, w związku 
z wystąpieniem zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia,

2) akt terroru – nielegalne działania i akcje organizowane z pobudek ideologicznych, 
religijnych, politycznych lub społecznych, indywidualne lub grupowe, skierowane 
przeciwko osobom, obiektom lub społeczeństwu, mające na celu wywarcie wpływu 
na organy władzy, wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację 
życia publicznego przy użyciu przemocy bądź groźby użycia przemocy,

3) budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, posiadający fundament 
i dach, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych wraz z insta-
lacjami i urządzeniami technicznymi, stanowiący całość techniczną i użytkową, 
łącznie z kosztami poniesionymi na remonty bieżące, kapitalne i adaptacyjne, 
a także prace wykończeniowe - w przypadku gdy obiekt ten stanowi własność 
Ubezpieczonego,

4) budowla – trwale związany z gruntem obiekt budowlany nie będący budynkiem, 
wraz z instalacjami i urządzeniami, stanowiący całość techniczną i użytkową, łącz-
nie z kosztami poniesionymi na remonty bieżące, kapitalne i adaptacyjne, a także 
prace wykończeniowe, w przypadku gdy obiekt ten stanowi własność Ubezpiecza-
jącego; niniejsza kategoria mienia obejmuje m.in. instalacje wodociągowe, ście-
kowe, gazowe i elektryczne, liczniki, kable i przewody łączące obiekty zlokalizo-
wane w obrębie miejsca ubezpieczenia ze stacjami rozdzielczymi sieci publicznej,

5) franszyza redukcyjna – ustalona w umowie ubezpieczenia wartość kwotowa lub 
procentowa, o jaką będzie pomniejszana wysokość przyznanego odszkodowania 
zgodnie z postanowieniami niniejszych OWU,

6) gotówka – krajowe i zagraniczne znaki pieniężne oraz inne dokumenty zastępu-
jące w obrocie krajowe i zagraniczne znaki pieniężne (np. akcje, obligacje) z wyłą-
czeniem kart płatniczych, kredytowych, charge i debetowych,

7) kradzież z włamaniem – dokonany lub usiłowany zabór mienia z pomieszczenia, 
do którego sprawca dostał się po uprzednim usunięciu siłą lub przy użyciu narzę-
dzi (w tym podrobionym kluczem lub kluczem oryginalnym, który zdobył w wyniku 
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kradzieży z włamaniem lub rozboju) istniejących zabezpieczeń lub w którym ukrył 
się przed jego zamknięciem, pod warunkiem, że opuszczenie pomieszczenia wyma-
gało od niego usunięcia siłą lub przy użyciu narzędzi istniejących zabezpieczeń,

8) maszyny, urządzenia, wyposażenie – wszystkie rzeczy ruchome wykorzystywane 
przez Ubezpieczającego w prowadzeniu działalności gospodarczej, ujęte w ewi-
dencji środków trwałych, z wyłączeniem niskocennych składników majątku, 
w rozumieniu wskazanym w pkt 13) poniżej,

9) mienie – budynki, budowle, maszyny, środki obrotowe, urządzenia, wyposażenie, 
nakłady adaptacyjne, niskocenne składniki majątku, gotówka, ruchomości osób 
trzecich oraz rzeczy prywatne pracowników,

10) nadubezpieczenie mienia – sytuacja, gdy ustalona w umowie suma ubezpie-
czenia przedmiotu dotkniętego szkodą jest w dniu szkody wyższa od faktycznej 
wartości tego przedmiotu zgodnej z jedną z definicji określonych w pkt 23), 24) 
lub 25), na podstawie której ubezpieczający ustalił sumę ubezpieczenia

11) nakłady adaptacyjne – udokumentowane wydatki poniesione na remonty kapi-
talne i adaptacyjne, a także prace wykończeniowe budynków, budowli lub lokali, 
w przypadku gdy obiekty te nie stanowią własności Ubezpieczonego, poniesione 
w celu dostosowania tych obiektów do potrzeb prowadzonej działalności lub 
podniesienia standardu,

12) niedoubezpieczenie mienia – sytuacja, gdy ustalona w umowie suma ubezpie-
czenia przedmiotu dotkniętego szkodą jest w dniu szkody niższa od faktycznej 
wartości tego mienia, zgodnej z jedną z definicji określonych w pkt 23), 24) lub 25) 
przyjętych do ustalenia sumy ubezpieczenia,

13) niskocenne składniki majątku – maszyny, urządzenia i wyposażenie, które ze 
względu na swoją niską wartość początkową zostały jednorazowo wliczone do 
kosztów operacyjnych i nie są ujmowane w ewidencji środków trwałych Ubezpie-
czającego,

14) rozbój – dokonany lub usiłowany zabór mienia przez sprawcę, który w tym celu:
- użył przemocy fizycznej lub groźby jej natychmiastowego użycia wobec Ubez-

pieczającego lub osób za które ponosi on odpowiedzialność lub
- doprowadził do stanu nieprzytomności lub bezbronności lub działał w inny 

sposób bezpośrednio zagrażający życiu Ubezpieczającego lub osób, za które 
ponosi on odpowiedzialność.

 Niniejsze postanowienia mają również zastosowanie do przypadków, w któ-
rych sprawca postępuje w opisany powyżej sposób bezpośrednio po dokona-
niu kradzieży w celu utrzymania się w posiadaniu zabranej rzeczy. Działania 
sprawcy skierowane wobec osób będących pracownikami firm ochrony mie-
nia lub indywidualnie prowadzących działalność w zakresie ochrony mienia, 
z którymi Ubezpieczający zawarł umowę cywilnoprawną będą traktowane na 
równi z działaniami wobec Ubezpieczającego lub osób, za które ponosi on 
odpowiedzialność,

15) ruchomości osób trzecich – rzeczy ruchome niestanowiące własności Ubezpie-
czającego, przyjęte przez niego na podstawie pisemnej umowy w celu wykonania 
usługi obróbki, naprawy, sprzedaży, składu, przechowania lub w innym podobnym 
celu wskazanym przez Ubezpieczającego, zgodnym z zaleceniem właściciela,

16) rzeczy prywatne pracowników – mienie osobiste pracowników Ubezpieczającego 
(np. odzież, obuwie, rowery), w tym własne narzędzia i przedmioty niezbędne do 
wykonywania pracy lub te, które zazwyczaj lub na żądanie pracodawcy znajdują 
się w miejscu pracy, z wyłączeniem gotówki w rozumieniu niniejszych OWU oraz 
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wyrobów jubilerskich, pojazdów mechanicznych, wszelkiego rodzaju dokumentów 
a także mienia o znacznej wartości jednostkowej, przekraczającej kwotę 1 500 zł,

17) system ubezpieczenia na pierwsze ryzyko – system ubezpieczenia, w którym 
suma ubezpieczenia ustalana jest niezależnie od całkowitej wartości mienia lub 
kategorii mienia, które ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową, w oparciu 
o szacowaną maksymalną wysokość szkody, jaka może powstać wskutek wypadku 
ubezpieczeniowego,

18) system ubezpieczenia na sumy stałe – system, w którym suma ubezpieczenia dla 
określonej grupy mienia ustalana jest według całkowitej wartości mienia, które ma 
być objęte ochroną ubezpieczeniową,

19) system ubezpieczenia na sumy zmienne – system ubezpieczenia, w którym suma 
ubezpieczenia ustalana jest na podstawie przewidywanej w okresie ubezpieczenia 
maksymalnej, dziennej wartości kategorii mienia, które ma zostać objęte ochroną 
ubezpieczeniową. Może być stosowany jedynie do ubezpieczania środków obro-
towych i ruchomości osób trzecich,

20) środki obrotowe – mienie stanowiące własność Ubezpieczającego zaliczane do 
rzeczowych aktywów obrotowych w myśl obowiązujących przepisów, takie jak: 
materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby (m.in.: opakowania, mate-
riały eksploatacyjne i pomocnicze), wytworzone lub przetworzone przez Ubez-
pieczającego produkty gotowe zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, pół-
produkty, surowce oraz towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetwo-
rzonym, a także części zamienne i zapasowe, jeśli nie są w myśl obowiązujących 
przepisów zaliczane do środków trwałych,

21) Ubezpieczający – podmiot, o którym mowa w §1 ust. 1 niniejszych OWU, zawie-
rający umowę ubezpieczenia i zobowiązany do zapłacenia składki,

22) wandalizm (dewastacja) – rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie mienia,

23) wartość księgowa brutto – księgowa wartość początkowa środków trwałych 
uwzględniająca obowiązujące przeszacowania,

24) wartość odtworzeniowa (nowa) – wartość odpowiadająca cenie nabycia przed-
miotu ubezpieczenia w stanie nowym, ale nie ulepszonym, to jest z uwzględnie-
niem tych samych lub najbardziej zbliżonych parametrów technicznych, gatunku 
i rodzaju, wraz kosztami transportu i montażu, o ile koszty te uwzględnia się 
w cenie nabycia, odpowiadająca:
a) dla budynków lub budowli - kosztom odbudowy w tej samej lokalizacji, 

z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, technologii, konstrukcji i stan-
dardu wykończenia przy zastosowaniu takich samych lub najbardziej zbliżonych 
materiałów, powiększonym o koszty zwykłego transportu i montażu,

b) dla maszyn, urządzeń i wyposażenia - kosztom zakupu lub wytworzenia nowego 
przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych lub możliwie naj-
bardziej zbliżonych parametrach, powiększonym o koszty zwykłego transportu 
i montażu,

25) wartość rzeczywista – wartość odpowiadająca wartości odtworzeniowej (nowej) 
w rozumieniu pkt 24), po potrąceniu stopnia zużycia technicznego,

26) zasada proporcji – zasada mówiąca, że w przypadku stwierdzenia w dniu powsta-
nia szkody niedoubezpieczenia, odszkodowanie ustala się w takiej proporcji, 
w jakiej przyjęta w umowie suma ubezpieczenia określonego mienia dotknię-
tego szkodą pozostaje do faktycznej jego wartości zgodnej z jedną z definicji  
wg pkt 23), 24) lub 25), na podstawie której ubezpieczający ustalił sumę ubez-
pieczenia.
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1. Na podstawie niniejszych OWU ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte nastę-
pujące kategorie mienia:

1) budynki, budowle,

2) maszyny, urządzenia, wyposażenie,

3) środki obrotowe,

4) nakłady adaptacyjne,

5) gotówka,

6) rzeczy prywatne pracowników,

7) ruchomości osób trzecich (ubezpieczane na cudzy rachunek),

8) niskocenne składniki majątku stanowiące własność Ubezpieczającego (z wyjąt-
kiem mienia wymienionego w pkt. 6) i 7) lub wobec którego na ubezpieczają-
cym spoczywa obowiązek ubezpieczenia.

2. Mienie objęte ochroną ubezpieczeniową pozostaje każdorazowo i precyzyjnie 
wyszczególnione w umowie ubezpieczenia.

3. Gothaer TU S.A. nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową następującego mienia:

1) jakichkolwiek upraw, drzew, krzewów, roślin na pniu, zwierząt,

2) gruntów, rzek, naturalnych zbiorników wodnych,

3) pojazdów mechanicznych podlegających obowiązkowi rejestracji (wraz 
z naczepami i przyczepami, a także ciągników), taboru kolejowego, statków 
powietrznych i wodnych; wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy sytuacji, 
kiedy wymienione mienie stanowi:
a) środki obrotowe Ubezpieczającego lub
b) ruchomości osób trzecich lub
c) sytuacji, gdy pojazdy mechaniczne i tabor kolejowy poruszają się wyłącznie 

w lokalizacji określonej w umowie ubezpieczenia jako miejsce ubezpieczenia,

4) mostów, estakad, wiaduktów, pirsów, doków, nabrzeży, kanałów, rowów, 
wykopów, tuneli (nie dotyczy tuneli kablowych stanowiących integralną część 
ubezpieczanych budynków i budowli),

5) mienia będącego w trakcie budowy, montażu, instalacji, rozruchu próbnego, 
testów poprzedzających uruchomienie przed podpisaniem przez Ubezpiecza-
jącego końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego,

6) mienia ruchomego o acharakterze zabytkowym, artystycznym i unikatowym 
lub przedmiotów o wartości kolekcjonerskiej, a także wszelkiego rodzaju: dzieł 
sztuki, futer, kamieni szlachetnych, biżuterii oraz metali szlachetnych,

7) programów komputerowych oraz wszelkich danych zapisanych w wersji elektro-
nicznej wraz z nośnikami danych chyba, że ich uszkodzenie jest następstwem 
szkody w mieniu objętym ochroną wg niniejszych OWU lub jeżeli nośniki z zapi-
sanymi na nich danymi lub programami stanowią środki obrotowe Ubezpiecza-
jącego,

8) akt, dokumentów, danych zawartych na wszelkiego rodzaju innych nośnikach 
niż elektroniczne, wzorów, prototypów, eksponatów,

9) namiotów (w tym namiotów i tuneli foliowych), szklarni oraz mienia w nich zlo-
kalizowanego,

II. PRZEDMIOT, MIEJSCE I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 3
Przedmiot
ubezpieczenia
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10) budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki i mienia się w nich znajdu-
jącego, maszyn, urządzeń, wyposażenia przeznaczonego do likwidacji,

11) napowietrznych linii przesyłowych energii elektrycznej, zlokalizowanych w odle-
głości większej niż 150m od miejsca ubezpieczenia, w którym jest prowadzona 
działalność gospodarcza przez Ubezpieczającego, przy czym odległość tę liczy 
się od ścian budynków będących przedmiotem ubezpieczenia,

12) mienia wyłączonego z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, znajdują-
cego się w miejscu ubezpieczenia, nie używanego do prowadzenia działalności 
gospodarczej,

13) środków obrotowych z przekroczonym terminem ważności, wycofanych 
z obrotu lub też z innych przyczyn nie posiadających wartości handlowej.

4. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia, prawa z umowy ubezpieczenia mogą 
być przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia na podstawie zgodnego 
oświadczenia zbywcy i nabywcy, pod warunkiem uzyskania zgody Gothaer TU S.A.

5. W razie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia, na nabywcę przechodzą 
także obowiązki, które ciążyły na zbywcy.

6. Zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za zapłatę składki przypadającej za czas 
do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.

7. Jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na nabywcę przed-
miotu ubezpieczenia, stosunek ubezpieczenia wygasa z chwilą przejścia przed-
miotu ubezpieczenia na nabywcę.

8. Zasad określonych w ust. 4 - 7 nie stosuje się przy przenoszeniu wierzytelności, jakie 
powstały lub mogą powstać wskutek zajścia przewidzianego w umowie wypadku.

1. Mienie, o którym mowa w §3 ust. 1, pozostaje objęte ubezpieczeniem na teryto-
rium Rzeczpospolitej Polskiej w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia.

2. W razie zajścia zdarzenia losowego, powodującego bezpośrednie zagrożenie 
powstaniem szkody i podjęcia działań mających na celu niedopuszczenie do jej 
powstania lub zwiększenia się jej rozmiarów, w wyniku których mienie zostanie 
przeniesione z miejsca ubezpieczenia do miejsca obiektywnie mniej narażonego 
na zaistnienie szkody, mienie to jest objęte ochroną ubezpieczeniową w nowej 
lokalizacji, do której zostało przeniesione przez okres nie dłuższy niż 14 dni od 
daty przeniesienia. Powyższy okres może zostać przedłużony po uzyskaniu przez 
Gothaer TU S.A. pisemnego wniosku od Ubezpieczającego o takie przedłużenie 
i potwierdzeniu przedłużenia przez Gothaer TU S.A. Mienie objęte jest także 
ochroną w trakcie przenoszenia lub przewożenia w powyższe miejsce.

1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zaistniałe w okresie ubezpieczenia nagłe i nie-
spodziewane, niezależne od woli Ubezpieczającego szkody polegające na fizycznym 
uszkodzeniu, utracie lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia wskutek zdarzenia 
losowego, powodujące konieczność restytucji, odbudowy, naprawy lub wymiany albo 
ponownego zakupu tego mienia, z zachowaniem wyłączeń niniejszych OWU.

2. Gothaer TU S.A. odpowiada dodatkowo, w granicach sumy ubezpieczenia, za szkody:

1) będące wynikiem skażenia lub zanieczyszczenia ubezpieczonego mienia, 
powstałe w następstwie wystąpienia co najmniej jednego zdarzenia losowego 
objętego umową ubezpieczenia,

2) powstałe wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami 
losowymi objętymi umową ubezpieczenia.

§ 4
Miejsce
ubezpieczenia

§ 5
Zakres
ubezpieczenia
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3. W razie zajścia zdarzenia, które spowodowało lub mogło spowodować szkodę, 
Gothaer TU S.A. zwraca również Ubezpieczającemu w granicach sumy ubezpieczenia:

1) koszty poniesione w celu zabezpieczenia ubezpieczonego mienia bezpośred-
nio zagrożonego szkodą,

2) koszty wynikłe z zastosowania przez Ubezpieczającego dostępnych środków 
w celu zmniejszenia szkody, jeżeli środki te były właściwe, chociażby okazały 
się nieskuteczne, z zastrzeżeniem, że w przypadku opisanym w §18 ust. 2 
niniejszych OWU (niedoubezpieczenie), koszty te zostaną zmniejszone w takim 
stosunku jak odszkodowanie, tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy 
ubezpieczenia mienia, bez względu na to, czy poniesione zostały na polecenie 
Gothaer TU S.A.

4. W razie zajścia zdarzenia, które spowodowało szkodę, Gothaer TU S.A. zwraca 
również Ubezpieczającemu do limitu 5% wysokości szkody, niezależnego od 
sumy ubezpieczenia:

1) koszty dodatkowe poniesione przez Ubezpieczającego w związku z uprzątnię-
ciem pozostałości po szkodzie objętej ochroną,

2) koszty rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, ich wywozu, skła-
dowania lub utylizacji,

3) koszty demontażu i ponownego montażu nie uszkodzonych przedmiotów lub 
ich części, jeżeli czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy 
uszkodzonych przedmiotów, z zastrzeżeniem, że ochrona nie obejmuje kosz-
tów związanych z usunięciem zanieczyszczeń gleby lub wody i ich rekultywacją 
lub odkażaniem.

5. Jeżeli koszty określone w ust. 3 i 4 dotyczą łącznie mienia ubezpieczonego i nie-
ubezpieczonego, Gothaer TU S.A. pokrywa je w takiej proporcji do ogólnych kosz-
tów poniesionych przez Ubezpieczającego, w jakiej wartość ubezpieczonego mie-
nia pozostaje do łącznej wartości mienia ubezpieczonego i nieubezpieczonego.

1. Gothaer TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą bezpośrednio 
lub pośrednio wskutek:

1) działania promieniowania jonizującego lub skażenia radioaktywnego pocho-
dzącego z jakiegokolwiek źródła, a w szczególności z paliwa jądrowego lub 
z jakichkolwiek odpadów promieniotwórczych powstałych w wyniku reakcji roz-
padu albo syntezy jądrowej,

2) następujących zdarzeń (niezależnie od faktu, czy do powstania szkody przyczy-
niły się w jakimkolwiek stopniu inne zdarzenia oddziałujące jednocześnie lub 
w dowolnej kolejności ze zdarzeniami wymienionymi poniżej):
a) wojny, najazdu, wrogiego działania innego państwa, agresji zbrojnej lub 

działań wojennych bez względu na fakt, czy wojna została wypowiedziana 
czy też nie, wojny domowej, buntu, przewrotu, rewolucji, powstania lub nie-
pokojów społecznych przybierających rozmiary powstania, przewrotu woj-
skowego, działań uzurpatorskich, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu 
wyjątkowego,

b) o ile nie uzgodniono inaczej, jakiegokolwiek aktu terroru obejmującego 
w szczególności: użycie lub groźbę użycia siły lub przemocy, pozbawienie 
życia, zniszczenie lub uszkodzenie mienia (obejmujące także usiłowanie, 
przygotowanie, pomocnictwo lub groźbę pozbawienia życia czy też zniszcze-
nia lub uszkodzenia mienia), w szczególności na skutek działania promie-
niowania radioaktywnego lub zanieczyszczenia środkami chemicznymi lub 

§ 6
Ryzyka wyłączone 
z zakresu 
ubezpieczenia
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biologicznymi, dokonane przez jakiekolwiek osoby lub grupy osób podej-
mujących działania w szczególności z pobudek politycznych, religijnych lub 
ideologicznych, tak aby:
i) osiągnąć cele wynikające z przekonań, niezależnie od faktu, czy cele takie 

zostały w jakiejkolwiek formie zamanifestowane lub sprecyzowane,
ii) zastraszyć społeczeństwo lub jakąkolwiek jego część,

c) wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobie-
ganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w literach a) i b), 
a także wszelkich działań pozostających w jakiejkolwiek relacji do zdarzeń 
wymienionych w literach a) i b),

3) rozruchów, strajków, lokautów, niepokojów społecznych,

4) konfiskaty, zawłaszczenia, nacjonalizacji, rekwizycji, zniszczenia, które nastąpiło 
na mocy aktu prawnego, niezależnie od jego formy, wydanego przez władze pań-
stwowe lub samorządowe,

5) skażenia lub zanieczyszczenia środowiska lub ubezpieczanego mienia odpadami 
przemysłowymi, a także emitowanymi do otoczenia zanieczyszczeniami,

6) umyślnego działania lub zaniechania Ubezpieczającego lub osób, z którymi Ubez-
pieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,

7) uszkodzenia, zmiany lub zniszczenia, a także ograniczenia zakresu funkcjonalności, 
dostępności lub działania jakiegokolwiek systemu komputerowego, sprzętu kompu-
terowego (hardware), oprogramowania (software), programów, danych, nośników 
danych lub mediów służących do przechowywania danych informatycznych, mikro-
procesorów, układów scalonych lub podobnych urządzeń lub komponentów stano-
wiących część sprzętu komputerowego, jeśli zdarzenia opisane powyżej nastąpiły 
jako rezultat umyślnego (tj. z zamiarem wyrządzenia szkody), lub też przypadkowego 
przesłania lub przekazania (elektronicznie lub w inny sposób) programu zawiera-
jącego jakiekolwiek instrukcje lub kody logiczne działające w niszczący sposób, 
w szczególności obejmujące wirusy, robaki komputerowe, lub też programy określane 
mianem koni trojańskich, bomb logicznych lub analogicznie działające; jeżeli tego 
rodzaju programy mogą być zidentyfikowane jako przyczyna zaistniałej szkody, ich 
zadziałanie będzie traktowane jako zdarzenie wyłączone z zakresu ubezpieczenia.

1. Z zachowaniem postanowień §6, Gothaer TU S.A. nie ponosi ponadto odpowie-
dzialności za szkody:

1) spowodowane wybuchami wywołanymi przez Ubezpieczającego dla celów pro-
dukcyjnych lub eksploatacyjnych,

2) powstałe w ubezpieczonym mieniu w związku z poddawaniem go w procesie 
technologicznym działaniu ognia lub ciepła technologicznego, albo w związku 
z wytwarzaniem lub przekazywaniem przez nie w procesie technologicznym 
ognia lub ciepła technologicznego,

3) powstałe w ubezpieczonym mieniu na skutek dymów, oparów lub innych wyzie-
wów powstałych w trakcie przeprowadzania przez ubezpieczającego procesów 
technologicznych,

4) w silnikach spalinowych zniszczonych lub uszkodzonych przez wybuch mający 
miejsce w komorze spalania,

5) spowodowane przez deszcz lub grad, jeśli do powstania szkody przyczynił się 
zły stan dachu lub rynien, brak lub nienależyte zabezpieczenie otworów dacho-
wych lub okiennych albo innych elementów obiektu, o ile obowiązek utrzyma-
nia stanu technicznego budynku spoczywał na Ubezpieczającym,

§ 7
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6) powstałe wskutek powolnego i systematycznego niszczenia przedmiotu ubezpie-
czenia z powodu nieszczelności urządzeń wodno - kanalizacyjnych, grzewczych lub 
technologicznych, podsiąkania fundamentów lub murów wskutek działania wód 
gruntowych i opadowych, a także oddziaływania wilgotnego i suchego powietrza, 
gwałtownych zmian temperatury lub wilgotności powietrza, gnicia, utraty wagi, 
skurczenia, wyparowania, zmian w kolorze, fakturze, wykończeniu lub zapachu, 
działania insektów, zagrzybienia, zapleśnienia i przemarzania ścian,

7) za które odpowiedzialność regulowana jest w prawie górniczym i geologicznym,

8) powstałe w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi, wynikłe ze spowodo-
wanego przez człowieka zapadania lub osuwania się ziemi,

9) powstałe w mieniu będącym przedmiotem budowy, montażu lub procesu instalacji,

10) powstałe w związku z prowadzonymi przez Ubezpieczającego lub na jego 
zlecenie w obrębie miejsca ubezpieczenia robotami budowlanymi (rozumia-
nymi zgodnie z prawem budowlanym), chyba że fakt prowadzenia takich robót 
został uprzednio zgłoszony przez Ubezpieczającego, a kontynuacja ochrony 
została potwierdzona przez Gothaer TU S.A. na piśmie,

11) wynikające z korozji, kawitacji, procesów oksydacyjnych,

12) wynikające z naturalnego zużycia lub starzenia się ubezpieczonego mienia 
w związku z jego normalnym użytkowaniem lub eksploatacją, a także szkody 
o charakterze wyłącznie estetycznym (m.in. takie jak zadrapania, pomalowa-
nie powierzchni – w tym tzw. graffiti, zmiana koloru pod wpływem światła sło-
necznego) nieograniczające w żaden sposób funkcjonalności,

13) wynikające z negatywnego oddziaływania warunków atmosferycznych w odnie-
sieniu do mienia, które niezgodnie ze swym przeznaczeniem i zaleceniami 
producenta co do warunków składowania lub eksploatacji znajdowało się na 
wolnym powietrzu,

14) spowodowane zamoczeniem z kierunku podłogi, jeżeli ubezpieczone mienie 
było składowane niżej niż 14 cm nad podłogą znajdującą się poniżej poziomu 
gruntu, chyba że wysokość składowania nie miała wpływu na powstanie lub roz-
miar szkody,

15) w gotówce, której brak lub niedobór jest wynikiem błędu lub pomyłki Ubezpie-
czającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność,

16) powstałe wskutek kradzieży mienia innej niż kradzież z włamaniem zdefinio-
wana w §2 punkt 7) niniejszych OWU,

17) mienia w czasie transportu, za wyjątkiem gotówki, z zastrzeżeniem §4 ust. 2 
niniejszych OWU,

18) w gotówce podczas transportu, jeżeli szkoda została spowodowana w związku 
z użyciem alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych lub innych substan-
cji odurzających, jak również jeżeli transport był realizowany niezgodnie z warun-
kami określonymi w Załączniku nr 2 do niniejszych OWU oraz z obowiązującymi 
przepisami prawa odnośnie warunków transportu wartości pieniężnych,

19) powstałe w wyniku niewyjaśnionego zniknięcia, lub których powstanie zostało 
ujawnione dopiero podczas przeprowadzania inwentaryzacji,

20) powstałe w wyniku usiłowania lub dokonania oszustwa lub wyłudzenia,

21) spowodowane katastrofą budowlaną w rozumieniu prawa budowlanego, 
zapadnięciem się, wyniesieniem, spękaniem, skurczeniem lub ekspansją 
elementów konstrukcji budynków takich jak fundamenty, ściany, podłogi, 
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sufity, chyba że nastąpiły one jako rezultat wcześniejszego zaistnienia innego 
wypadku ubezpieczeniowego,

22) spowodowane oddziaływaniem pola elektromagnetycznego na nośniki danych,

23) spowodowane zakrzepnięciem lub zastygnięciem stopionych materiałów 
w maszynach i urządzeniach służących do przerobu, transportu lub przecho-
wywania takich materiałów w stanie ciekłym (zbiorniki, pasy transmisyjne etc.), 
chyba, że zakrzepnięcie takie lub zastygnięcie nastąpiło jako rezultat wcześniej-
szego zaistnienia innego wypadku ubezpieczeniowego,

24) powstałe w wyniku zmian i wahań w poziomie wody gruntowej,

25) w środkach obrotowych na skutek awarii urządzeń chłodniczych,

26) spowodowane wiatrem o prędkości niższej niż 16 m/s,

27) powstałe wskutek wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, złego 
wykonania lub błędów w produkcji, w tym wad ukrytych,

28) polegające na awarii mechanicznej, rozumianej jako szkoda powstała wskutek 
błędnego zadziałania lub niezadziałania jakiejkolwiek części mechanicznej, 
jeżeli takie błędne zadziałanie lub niezadziałanie spowodowane zostało:
a) błędem w sterowaniu maszyną lub urządzeniem, niezależnie od faktu, czy 

taki błąd spowodowany został bezpośrednio lub pośrednio przez człowieka 
czy też przez jakiekolwiek wewnętrzne lub zewnętrzne automatyczne urzą-
dzenie sterujące,

b) jakimkolwiek czynnikiem wewnętrznym rozumianym jako zdarzenie zaist-
niałe wewnątrz mechanizmu maszyny lub urządzenia, niezależnie od przy-
czyny pierwotnej tego zdarzenia,

29) polegające na awarii elektrycznej rozumianej jako szkoda powstała wskutek 
niedotrzymania nominalnych parametrów prądu elektrycznego przewidzia-
nych dla danej maszyny, urządzenia lub instalacji oraz wskutek przepięć 
w wyniku pośredniego działania elektryczności atmosferycznej; szkody takie 
mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem ustalenia 
limitu odpowiedzialności na te zdarzenia,

30) spowodowane przerwą lub ograniczeniem w dostawie jakiegokolwiek rodzaju 
mediów, w tym w szczególności energii w jakiejkolwiek postaci, 

z zastrzeżeniem, że wyłączenia wskazane w punktach 27 - 30) zostają ograni-
czone do mienia bezpośrednio dotkniętego szkodą, natomiast z ochrony ubez-
pieczeniowej nie są wyłączone szkody w innym ubezpieczonym mieniu, będące 
następstwem zdarzeń wskazanych w tych punktach.

2. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje strat o charakterze następczym, między 
innymi takich jak utrata zysku lub zwiększone koszty działalności powstałe 
w wyniku szkody, utrata wartości rynkowej, kary umowne, sądowe lub administra-
cyjne, grzywny oraz jakiekolwiek inne kary o charakterze pieniężnym lub odszko-
dowania o charakterze karnym.

1. Suma ubezpieczenia, odrębna dla poszczególnych kategorii ubezpieczanego 
mienia, ustalana jest przez Ubezpieczającego zgodnie z ust. 3. Jeżeli nie umó-
wiono się inaczej, to w przypadku przyjęcia wartości księgowych w odniesieniu 
do budynków, budowli, maszyn, urządzeń i wyposażenia suma ubezpieczenia 
ustalana jest odrębnie dla każdej pozycji ujętej w ewidencji środków trwałych.

III. SUMA I SYSTEM UBEZPIECZENIA

§ 8
Suma
ubezpieczenia
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2. Suma ubezpieczenia wskazana w dokumencie ubezpieczenia stanowi górną gra-
nicę odpowiedzialności Gothaer TU S.A. w odniesieniu do kategorii mienia, dla 
którego została ustalona z zastrzeżeniem, że dla budynków, budowli, maszyn, 
urządzeń i wyposażenia górną granicę odpowiedzialności dla każdej z pozycji 
ewidencji środków trwałych stanowi suma ubezpieczenia ustalona odrębnie dla 
tej pozycji.

3. Suma ubezpieczenia dla:

1) budynków, budowli, maszyn, urządzeń, wyposażenia i nakładów adaptacyjnych 
- odpowiada wartości mienia ustalonej na dzień zgłoszenia do ubezpieczenia 
i jest określona wg wartości księgowej (ewidencyjnej) brutto, odtworzeniowej 
(nowej), lub rzeczywistej,

2) środków obrotowych - ustalana jest wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia 
i odpowiada najwyższej dziennej wartości tej kategorii mienia przewidywanej 
w okresie ubezpieczenia,

3) ruchomości osób trzecich - ustalana jest wg wartości rzeczywistej i odpowiada 
najwyższej dziennej wartości tej kategorii mienia przewidywanej w okresie 
ubezpieczenia,

4) rzeczy prywatnych pracowników - ustalana jest wg wartości rzeczywistej i odpo-
wiada iloczynowi sumy ubezpieczenia na pojedynczego pracownika nie wyż-
szej, niż 1 500 zł, która to jednocześnie stanowi górną granicę odpowiedzial-
ności Gothaer TU S.A. za szkody poniesione przez pojedynczego pracownika 
i liczby zatrudnionych osób w dniu zgłoszenia do ubezpieczenia,

5) gotówki ustalana jest wg wartości nominalnej i odpowiada najwyższej dziennej 
wartości tej kategorii mienia przewidywanej w okresie ubezpieczenia, z zastrze-
żeniem limitów odpowiedzialności Gothaer TU S.A. określonych w Załączniku 
nr 2 do niniejszych OWU,

6) niskocennych składników majątku - ustalana jest wg odtworzeniowej (nowej) 
identycznego lub najbardziej zbliżonego parametrami technicznymi mienia na 
dzień zawarcia umowy ubezpieczenia.

4. Limit odpowiedzialności na szkody polegające wskutek stłuczenia szyb i innych 
przedmiotów szklanych (takich, jak: szyby okienne i drzwiowe, oszklenie ścian 
i dachów, szyby pancerne, oszklenie mebli, gablot reklamowych, kontuarów, 
stołów i lad sprzedażnych, osłony kontuarów, kabin, boksów i inne przegrody 
ścienne, lustra szyldy, transparenty, witraże rurki neonowe, tablice świetlne, 
wykładziny szklane i kamienne budowle i konstrukcje wykonane z elementów 
szklanych lub minerałów i ich imitacji oraz tworzyw sztucznych, wraz z kosztami 
ustawienia i rozebrania rusztowań i drabin w celu wstawienia szyb oraz demon-
tażu lub naprawy instalacji świetlnych i neonowych) wynosi 10 000 zł o ile nie 
ustalono innego limitu. Ochrona nie obejmuje szklanych i kamiennych wykładzin 
podłogowych.

5. Jeżeli po zawarciu umowy ubezpieczenia wartość ubezpieczonego mienia uległa 
zmniejszeniu Ubezpieczający może żądać zmniejszenia sumy ubezpieczenia, 
w celu jej dostosowania do wymogów określonych w ust. 3. Zmniejszenia sumy 
ubezpieczenia może także z tej samej przyczyny dokonać jednostronnie Gothaer 
TU S.A., zawiadamiając o tym jednocześnie Ubezpieczającego. Zmniejszenie sumy 
ubezpieczenia pociąga za sobą odpowiednie zmniejszenie składki począwszy od 
dnia pierwszego tego miesiąca, w którym Ubezpieczający zażądał zmniejszenia 
sumy ubezpieczenia lub w którym ubezpieczyciel zawiadomił Ubezpieczającego 
o jednostronnym zmniejszeniu tej sumy.
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6. Na wniosek Ubezpieczającego istnieje możliwość ustalenia dodatkowej prewen-
cyjnej sumy ubezpieczenia. W przypadku niedoszacowania sumy ubezpieczenia 
mienia, prewencyjna suma ubezpieczenia będzie miała zastosowanie do tych 
pozycji mienia, w których po szkodzie stwierdzono niedoubezpieczenie. Mak-
symalny limit prewencyjnej sumy ubezpieczenia wynosi 5% łącznej sumy ubez-
pieczenia wszystkich kategorii mienia i winien być określony kwotowo w umowie 
ubezpieczenia. Prewencyjna suma ubezpieczenia nie obejmuje rodzajów zdarzeń 
i przedmiotów ubezpieczanych na pierwsze ryzyko.

1. W zależności od przedmiotu ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia może być 
zawarta w systemie:

1) na sumy stałe,

2) na sumy zmienne,

3) na pierwsze ryzyko.

2. W systemie na sumy stałe mogą być ubezpieczone wszystkie kategorie mienia 
wymienione w §3 ust. 1 z wyjątkiem rzeczy prywatnych pracowników.

3. W systemie na sumy zmienne mogą być ubezpieczone jedynie środki obrotowe 
i ruchomości osób trzecich.

4. W systemie na pierwsze ryzyko mogą być ubezpieczone jedynie nakłady adapta-
cyjne, rzeczy prywatne pracowników, gotówka i niskocenne składniki majątku.

5. W systemie na pierwsze ryzyko ustala się limit odpowiedzialności na szkody spo-
wodowane stłuczeniem szyb i innych przedmiotów szklanych.

6. Dodatkowo w umowie ubezpieczenia, dla poszczególnych kategorii mienia mogą 
zostać ustalone limity odpowiedzialności w systemie na pierwsze ryzyko dla 
następujących zdarzeń losowych: kradzież z włamaniem, rozbój, wandalizm. Brak 
limitu w umowie ubezpieczenia równoznaczny jest z brakiem ochrony dla danego 
typu zdarzenia.

1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na pisemny wniosek Ubezpieczającego, który 
stanowi jej integralną część. Wniosek o ubezpieczenie powinien zawierać co naj-
mniej następujące informacje:

1) imię i nazwisko / firmę, siedzibę i adres, NIP i REGON Ubezpieczającego a także 
takie same dane dotyczące osoby, na której rzecz ma być zawarta umowa ubez-
pieczenia o ile jest to umowa na cudzy rachunek,

2) miejsce, przedmioty i sumy ubezpieczenia z podaniem rodzajów wartości sta-
nowiących podstawę ich ustalenia, zakres i okres ubezpieczenia,

3) opis posiadanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych oraz 
ich stanu technicznego,

4) opis bezpośredniego otoczenia miejsca ubezpieczenia (w tym zagrożeń natu-
ralnych),

5) informacje o zaistniałych w okresie ostatnich 3 lat szkodach w mieniu, bez 
względu na to, czy mienie było objęte ochroną ubezpieczeniową i czy za szkodę 
zostało wypłacone odszkodowanie, z podaniem przyczyny powstania szkody, 
jej wysokości oraz ewentualnie kwoty otrzymanego odszkodowania.

6) propozycję ustaleń dodatkowych lub odmiennych od postanowień niniejszych 
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OWU, o ile Ubezpieczający życzy sobie je wprowadzić do umowy ubezpieczenia 
w drodze negocjacji.

2. Gothaer TU S.A. zastrzega sobie prawo żądania od Ubezpieczającego dodatko-
wych informacji, jeżeli uzna, że dotychczas otrzymane nie są wystarczające do 
prawidłowej oceny ryzyka, a także do inspekcji miejsca i przedmiotu ubezpiecze-
nia w celu oceny ryzyka powstania szkód oraz sformułowania ewentualnych reko-
mendacji i zaleceń dotyczących kontroli tego ryzyka, zarówno przed zawarciem 
jak i w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. Koszty takiej inspekcji pokrywa 
w całości Gothaer TU S.A., o ile nie umówiono się inaczej.

3. Jeżeli nie umówiono się inaczej, umowę ubezpieczenia zawiera się na okres  
12 miesięcy, oznaczony precyzyjnie w umowie ubezpieczenia.

4. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, odpowiedzialność Gothaer TU S.A. rozpoczyna 
się od dnia oznaczonego w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia jako 
początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po 
zawarciu umowy ubezpieczenia i zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty.

5. Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubez-
pieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, 
a w przypadku gdy jest przedsiębiorcą, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 
Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia 
składki za okres, w jakim Gothaer TU S.A. udzielało ochrony ubezpieczeniowej.

6. Umowa ubezpieczenia zawarta na czas określony może być wypowiedziana 
przez Gothaer TU S.A. ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach wskazanych 
w ustawie o działalności ubezpieczeniowej, a także w razie:

1) popełnienia przez Ubezpieczającego lub przedstawicieli jego organów prze-
stępstwa, pozostającego w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy 
ubezpieczenia,

2) utraty przez Ubezpieczającego na podstawie prawomocnej decyzji odpowied-
nich sądów lub organów administracji uprawnień do wykonywania działalności 
w związku z którą objęto ochroną ubezpieczeniową przedmioty ubezpieczenia, 
wykreślenia z ewidencji lub rejestru działalności gospodarczej w czasie trwania 
umowy ubezpieczenia,

3) niewyrażenia przez Ubezpieczającego zgody na dokonanie lustracji w miejscu 
ubezpieczenia lub umyślnego utrudniania dokonania tej lustracji.

7. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się:

1) z upływem okresu ubezpieczenia, na jaki została zawarta,

2) w razie jej wypowiedzenia w trybach określonych w ust. 6 a także w §12 ust. 5 
i ust. 8 niniejszych OWU,

3) z chwilą przejścia własności przedmiotu ubezpieczenia na nowego właściciela, 
chyba że przeniesienie własności nastąpiło w sytuacji, o której mowa w §3 ust. 4 – 7 
niniejszych OWU,

4) z chwilą ustania odpowiedzialności Gothaer TU S.A.

1. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek.

2. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, osoba, na której rachunek została zawarta 
umowa ubezpieczenia (Ubezpieczony), powinna być określona w umowie ubez-
pieczenia.
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3. Na pisemne żądanie Ubezpieczonego, Gothaer TU S.A. w terminie 14 dni od daty 
otrzymania żądania udzieli mu informacji o postanowieniach umowy ubezpiecze-
nia zawartej na jego rachunek oraz postanowieniach OWU w zakresie, w jakim 
dotyczą jego praw i obowiązków.

1. Wysokość składki należnej z tytułu udzielonej przez Gothaer TU S.A. ochrony 
ubezpieczeniowej oblicza się za czas trwania odpowiedzialności Gothaer TU S.A., 
jako iloczyn:

1) przyjętej w umowie ubezpieczenia stawki, ustalanej w szczególności w oparciu 
o następujące kryteria: rodzaj prowadzonej przez Ubezpieczającego działalno-
ści, rodzaj mienia, które ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową, posia-
dane zabezpieczenia przeciwpożarowe i antywłamaniowe oraz ich stan tech-
niczny, lokalizacja miejsca ubezpieczenia, dotychczasowa szkodowość oraz

2) zadeklarowanej przez ubezpieczającego sumy ubezpieczenia.

2. Dla kategorii mienia ubezpieczanych w systemie na sumy zmienne, przy wylicze-
niu składki mają dodatkowo zastosowanie następujące zasady:

1) w momencie zawierania umowy ubezpieczenia ustalana jest składka zaliczkowa 
nie mniejsza niż wskazany w umowie ubezpieczenia procent składki należnej,

2) rozliczenie składki zaliczkowej następuje w terminie do 30 dni po zakończeniu 
okresu ubezpieczenia na podstawie raportu sporządzonego przez Ubezpieczają-
cego i przekazanego Gothaer TU S.A., wykazującego średnie arytmetyczne stany 
zapasów w poszczególnych miesiącach, przy czym składka zaliczkowa jest osta-
tecznie rozliczana na podstawie średniej arytmetycznej wartości stanu zapasów 
w okresie ubezpieczenia (ustalanej jako średnia arytmetyczna z danych dotyczą-
cych poszczególnych miesięcy); jeżeli ustalona w ten sposób składka ostateczna 
przewyższa składkę zaliczkową, to Ubezpieczający zobowiązany jest do opłace-
nia różnicy pomiędzy składką ostateczną a składką zaliczkową,

3) składka zaliczkowa nie podlega zwrotowi.

3. Wysokość składki z tytułu udzielonej przez Gothaer TU S.A. ochrony ubezpiecze-
niowej, jak również termin jej płatności wskazane są w umowie ubezpieczenia.

4. Na wniosek Ubezpieczającego składka może zostać rozłożona na raty. Wysokość 
oraz terminy zapłaty pierwszej i kolejnych rat określa się w umowie ubezpieczenia.

5. Jeżeli Gothaer TU S.A. ponosi odpowiedzialność przed zapłaceniem składki lub 
jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w termi-
nie, Gothaer TU S.A. może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym 
i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosiło odpowiedzialność. W braku 
wypowiedzenia, umowa wygasa z końcem okresu, za który przypadała niezapła-
cona składka.

6. W razie opłacania składki w ratach, niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki 
spowoduje ustanie odpowiedzialności i rozwiązanie umowy ubezpieczenia 
Gothaer TU S.A. po upływie 7 dni od daty otrzymania przez Ubezpieczającego 
pisemnego wezwania do zapłaty raty składki w dodatkowym terminie i braku 
zapłaty w tym terminie.

7. Jeżeli zapłata dokonywana jest przelewem bankowym lub przekazem pocztowym, 
za zapłatę uważa się chwilę złożenia zlecenia dokonania zapłaty na rachunek ban-
kowy Gothaer TU S.A. dokonany w banku lub w urzędzie pocztowym pod warun-
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kiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowały się wystarczające środki 
finansowe na pokrycie całej wymaganej kwoty. W przeciwnym razie, za datę 
zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Gothaer TU S.A. pełną kwotą wymaga-
nej składki lub jej raty.

8. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę praw-
dopodobieństwa wypadku, każda ze stron umowy ubezpieczenia może żądać 
odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta 
okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpiecze-
nia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona umowy ubezpieczenia może 
w terminie 14 dni od daty otrzymania żądania wypowiedzieć umowę ze skutkiem 
natychmiastowym.

9. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki 
została zawarta, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za każdy dzień nie-
wykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

1. Jeżeli w odpowiedzi na złożoną ofertę Gothaer TU S.A. doręcza Ubezpieczającemu 
dokument ubezpieczenia zawierający postanowienia, które odbiegają na nieko-
rzyść Ubezpieczającego od treści złożonej przez niego oferty, Gothaer TU S.A. 
obowiązane jest zwrócić Ubezpieczającemu na to uwagę na piśmie przy doręcza-
niu tego dokumentu, wyznaczając mu 7 dniowy termin do zgłoszenia sprzeciwu. 
W razie niewykonania tego obowiązku zmiany dokonane na niekorzyść Ubez-
pieczającego nie są skuteczne, a umowa ubezpieczenia jest zawarta zgodnie 
z warunkami oferty.

2. W przypadku braku sprzeciwu ze strony Ubezpieczającego umowa dochodzi do 
skutku zgodnie z treścią dokumentu ubezpieczenia następnego dnia po upływie 
terminu wyznaczonego do złożenia sprzeciwu.

3. Gothaer TU S.A. jest obowiązane przedstawić ubezpieczającemu różnicę pomiędzy 
treścią umowy a OWU w formie pisemnej przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

4. W razie niedopełnienia obowiązku wynikającego z ust. 3, Gothaer TU S.A. nie może 
powołać się na różnicę niekorzystną dla Ubezpieczającego.

5. Postanowień ust. 1 i 2 nie stosuje się do umów zawieranych w drodze negocjacji.

1. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości Gothaer TU S.A. wszystkie 
znane sobie okoliczności, o które Gothaer TU S.A. zapytywało w formularzu oferty 
(wniosku) albo w innych pismach przed zawarciem umowy. Jeżeli Ubezpieczający 
zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przed-
stawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. W razie zawarcia przez 
Gothaer TU S.A. umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne 
pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.

2. W czasie trwania umowy Ubezpieczający jest obowiązany zawiadamiać Gothaer 
TU S.A. o wszelkich zmianach okoliczności, o które Gothaer TU S.A. zapytywało 
w formularzu oferty (wniosku) albo w innych pismach przed zawarciem umowy, 
niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości.

3. Gothaer TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które 
z naruszeniem ust. 1 lub 2 nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naru-
szenia doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek 
ubezpieczeniowy jest skutkiem okoliczności, o których mowa w ust. 1 lub 2.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY UBEZPIECZENIA
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4. Ubezpieczający jest obowiązany do:

1) utrzymywania we własnym zakresie i na własny koszt zajmowanych i wykorzysty-
wanych pomieszczeń, budynków, budowli, maszyn, urządzeń i wyposażenia oraz 
ich zabezpieczeń w dobrym stanie technicznym, a także podejmowania stosow-
nych działań zapobiegawczych oraz wszelkich uzasadnionych środków ostrożno-
ści w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia lub powiększenia się szkody,

2) eksploatacji posiadanego mienia zgodnie z jego przeznaczeniem, jak też zale-
ceniami i wskazówkami jego producenta lub dostawcy,

3) stosowania się do wszelkich norm, zaleceń i wymogów organów administracji pań-
stwowej i samorządowej dotyczących bezpieczeństwa prowadzonej działalności,

4) wykonywania wszelkich zaleceń i zobowiązań wskazanych w umowie ubezpie-
czenia, a także powstałych w związku z wykonywaniem umowy ubezpieczenia.

5) przestrzegania przepisów prawa budowlanego i o ochronie przeciwpożarowej, 
a także przepisów dotyczących normalizacji, certyfikacji, budowy i eksploatacji 
urządzeń technicznych oraz wykonywaniu dozoru technicznego nad tymi urzą-
dzeniami, przestrzegania zaleceń producenta w zakresie montażu, warunków 
eksploatacji i sposobu użytkowania maszyn i urządzeń.

5. Ubezpieczający jest obowiązany bez wezwania informować Gothaer TU S.A. 
o zawarciu z innym ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia dotyczącej tego 
samego przedmiotu w tym samym czasie i od tego samego ryzyka.

6. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, obowiązki określone 
w ust. 1, 2, 4, 5 i §15 ust. 4 niniejszych OWU spoczywają zarówno na Ubezpiecza-
jącym, jak i na Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu 
umowy na jego rachunek.

7. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, niewymienione 
w ust. 6 postanowienia dotyczące Ubezpieczającego stosuje się odpowiednio do 
Ubezpieczonego.

8. Ubezpieczony jest obowiązany do pisemnego niezwłocznego poinformowania 
Gothaer TU S.A. o zmianie adresu do korespondencji.

9. W przypadku niewykonania obowiązku, wynikającego z ust. 8 wszelkie pisemne 
zawiadomienia, przesyłane przez Gothaer TU S.A. na ostatni znany adres, wywierają 
skutki prawne od chwili, w której doszłyby do niego, gdyby nie zmienił adresu.

1. W razie zajścia zdarzenia mogącego powodować powstanie odpowiedzialności 
Gothaer TU S.A. za powstałą szkodę, Ubezpieczający obowiązany jest do:

1) użycia dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia 
jej rozmiarów,

2) niezwłocznego powiadomienia straży pożarnej, policji lub innych służb, jeżeli 
okoliczności lub rodzaj szkody wymagają obecności tych służb w miejscu jej 
powstania lub prawdopodobnego powstania,

3) niezwłocznego, pisemnego i/lub elektronicznego zawiadomienia o wypadku 
najbliższej jednostki terenowej Gothaer TU S.A., z podaniem przyczyny, przed-
miotu i zakresu szkody, okoliczności powstania oraz szacunkowej jej wartości,

4) udzielenia przedstawicielom Gothaer TU S.A. wszelkich wyjaśnień, a także 
przekazania dowodów niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania i roz-
miarów szkody,

§ 15
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5) niezmieniania stanu faktycznego w miejscu szkody, w tym zachowania uszko-
dzonego mienia i udostępnienia go przedstawicielowi Gothaer TU S.A. w celu 
przeprowadzenia oględzin, chyba że podjęto niezbędne działania mające na 
celu zabezpieczenie mienia pozostałego po szkodzie lub zmniejszenie roz-
miaru szkody; postanowienie to nie obowiązuje, jeżeli Gothaer TU S.A. nie 
podjęło czynności związanych z likwidacją szkody w ciągu 3 dni roboczych od 
daty jej pisemnego lub elektronicznego zgłoszenia do Gothaer TU S.A.

2. Jeżeli za powstanie szkody odpowiedzialne są osoby trzecie, Ubezpieczający jest 
zobowiązany do podania Gothaer TU S.A. wszelkich znanych informacji dotyczą-
cych tych osób oraz zabezpieczenia możności dochodzenia roszczeń odszkodo-
wawczych wobec nich.

3. Jeżeli przeciwko sprawcy szkody wszczęto postępowanie karne bądź administra-
cyjne, Ubezpieczający obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić pisemnie o tym 
Gothaer TU S.A., chociażby zgłosił już Gothaer TU S.A. fakt zaistnienia szkody.

4. Ubezpieczający obowiązany jest dostarczyć do Gothaer TU S.A. postanowienie 
o umorzeniu dochodzenia wszczętego w sprawie zgłoszonej szkody bądź odpis 
prawomocnego wyroku sądowego w terminie umożliwiającym Gothaer TU S.A. 
zajęcie stanowiska w sprawie ewentualnego dalszego postępowania, a w szcze-
gólności wniesienia środka odwoławczego.

5. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbal-
stwa nie zastosował środków określonych w ust. 1 pkt 1), Gothaer TU S.A. jest 
wolne od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.

6. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony umyślnie lub w wyniku rażącego nie-
dbalstwa naruszył obowiązki określone w ust. 1 pkt 2 - 5) lub ust. 7, to Gothaer 
TU S.A. może zmniejszyć odszkodowanie w takim stopniu, w jakim to naruszenie 
przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ustalenie okoliczności 
i skutków wypadku.

7. Jeżeli zdarzenie, w wyniku którego powstała szkoda, jest objęte ochroną innego 
ubezpieczyciela, Ubezpieczający jest obowiązany do niezwłocznego pisemnego 
poinformowania tego ubezpieczyciela o powstaniu szkody (z potwierdzeniem 
przyjęcia tej wiadomości) oraz do zawiadomienia Gothaer TU S.A. o przekazaniu 
takiej informacji przez dostarczenie kopii pisma.

8. Przedstawiciele Gothaer TU S.A. są upoważnieni:

1) do dokonania oględzin mienia dotkniętego szkodą i wejścia na teren miejsca 
ubezpieczenia oraz inspekcji obiektów, w których wydarzyła się szkoda, a także 
do zabezpieczenia lub zatrzymania uszkodzonego mienia,

2) do rozporządzania odzyskami z mienia dotkniętego szkodą, z zastrzeżeniem, 
że w żadnym wypadku Ubezpieczający nie może, według jego woli, pozostawić 
uszkodzonego mienia Gothaer TU S.A.

1. Pisemne zawiadomienie o szkodzie Ubezpieczający, Poszkodowany lub Uprawniony 
z umowy ubezpieczenia składa w najbliższej jednostce terenowej Gothaer TU S.A.

2. Do zgłoszenia szkody Ubezpieczający obowiązany jest dołączyć następujące 
dokumenty:

1) wypełniony formularz zgłoszenia szkody na druku obowiązującym w Gothaer TU S.A.,

2) opis okoliczności zdarzenia oraz stwierdzonych szkód,

VII. USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY I ODSZKODOWANIA

§ 16
Postępowanie
wyjaśniające



19

3) kosztorys lub faktury napraw albo zakupu uszkodzonego lub zniszczonego mie-
nia, jeżeli w chwili dokonywania zgłoszenia są już dostępne.

3. Po otrzymaniu zawiadomienia o szkodzie, Gothaer TU S.A. w terminie 7 dni od 
dnia otrzymania zawiadomienia informuje o tym Ubezpieczającego (jeżeli nie 
jest on osobą występującą z zawiadomieniem) oraz przeprowadza postępowa-
nie dotyczące ustalenia jej stanu faktycznego, zasadności zgłoszonych roszczeń 
i wysokości odszkodowania, a także pisemnie lub drogą elektroniczną informuje 
Ubezpieczającego, Poszkodowanego lub Uprawnionego z umowy ubezpiecze-
nia, jakie dokumenty bądź informacje są niezbędne do prawidłowego ustalenia 
odszkodowania, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.

4. W przypadku uzyskania przez Gothaer TU S.A. nowych informacji, mających zwią-
zek z ustaleniem zasadności zgłaszanych roszczeń lub wysokością odszkodowania, 
Gothaer TU S.A. pisemnie lub drogą elektroniczną poinformuje Ubezpieczającego, 
Poszkodowanego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia, jakie dodatkowe doku-
menty bądź informacje są niezbędne do prawidłowego ustalenia odszkodowania.

1. Wysokość szkody dla poszczególnych kategorii ubezpieczonego mienia określa się 
w zależności od wartości, według jakiej została ustalona suma ubezpieczenia.

2. Dla mienia ubezpieczanego wg wartości odtworzeniowej (nowej) wysokość szkody 
ustala się:

1) dla budynków lub budowli - jako wartość odpowiadającą niezbędnym kosztom 
odbudowy lub remontu zniszczonego lub uszkodzonego obiektu, w tej samej loka-
lizacji, z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, technologii, konstrukcji 
i standardu wykończenia przy zastosowaniu takich samych lub najbardziej zbliżo-
nych materiałów, powiększoną o koszty zwykłego transportu i montażu,

2) dla maszyn, urządzeń i wyposażenia - jako wartość odpowiadającą niezbęd-
nym kosztom naprawy bądź zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego 
samego rodzaju, typu oraz o tych samych lub możliwie najbardziej zbliżonych 
parametrach, powiększoną o koszty zwykłego transportu i montażu.

 W przypadku zaniechania odtworzenia, naprawy lub remontu mienia dotkniętego 
szkodą, jej wysokość ustala się według kosztów odbudowy lub remontu (dla budyn-
ków i budowli) lub według kosztów wytworzenia lub naprawy (dla maszyn, urządzeń 
i wyposażenia) potwierdzonych kalkulacją zleceniową lub ofertą dostawcy, z uwzględ-
nieniem stopnia faktycznego zużycia ubezpieczonego mienia w dniu szkody. W razie 
braku możliwości odtworzenia, naprawienia lub wyremontowania zniszczonej, utra-
conej lub uszkodzonej maszyny, urządzenia lub wyposażenia ze względu na fakt 
niedostępności na rynku urządzenia o identycznych lub możliwie zbliżonych parame-
trach technicznych, wysokość szkody ustala się jak w zdaniu poprzedzającym.

3. Dla mienia ubezpieczanego wg wartości księgowej (ewidencyjnej) brutto wyso-
kość szkody ustala się na zasadach określonych w ust. 2, jednakże w żadnym 
wypadku całkowita wysokość szkody dla budynku, budowli, maszyny, urządze-
nia lub wyposażenia, ustalona zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, nie 
może przekroczyć ustalonej dla niego wartości księgowej (ewidencyjnej) brutto.

4. Dla mienia ubezpieczanego wg wartości rzeczywistej wysokość szkody ustala się 
na zasadach określonych w ust. 2, jednakże z uwzględnieniem stopnia technicz-
nego zużycia w dniu szkody.

5. Dla nakładów adaptacyjnych wysokość szkody ustala się na zasadach określo-
nych w ust. 2, 3 lub 4 w zależności od tego, według jakiej wartości została usta-
lona suma ubezpieczenia.

§ 17
Ustalenie 
wysokości szkody



20

6. Dla środków obrotowych wysokość szkody ustala się jako cenę nabycia lub koszty 
wytworzenia przez Ubezpieczającego.

7. Dla gotówki wysokość szkody ustala się jako wartość nominalną z dnia powstania 
szkody (wartość nominalną zagranicznych znaków pieniężnych przelicza się na PLN 
według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu ustalenia odszkodowania).

8. Dla niskocennych składników majątku wysokość szkody ustala się jako cenę naprawy lub 
zakupu identycznego lub najbardziej zbliżonego parametrami technicznymi mienia.

9. Wysokość szkody określa się na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania.

10. Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzględnia się:

1) wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej, artystycznej, pamiątkowej 
lub sentymentalnej,

2) jakichkolwiek kosztów związanych z koniecznością realizacji postanowień sto-
sownego prawa dotyczącego konstrukcji budynków, budowli, maszyn i urzą-
dzeń, prac naprawczych lub remontowych, które Ubezpieczający jest zobo-
wiązany ponieść dodatkowo w związku ze zmianami jakichkolwiek przepisów 
prawa; niniejsze ograniczenie nie ma zastosowania, jeżeli suma ubezpiecze-
nia została ustalona według wartości odtworzeniowej (nowej) - w takim przy-
padku niniejsze ograniczenie dotyczy jedynie kosztów powstałych w związku 
ze zmianami przepisów prawa, które zostało ustanowione i weszło w życie 
w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia,

3) kosztów innowacji i ulepszeń.

1. Wysokość odszkodowania ustala się w kwocie odpowiadającej wysokości szkody 
z uwzględnieniem następujących zasad:

1) do ustalonej wysokości szkody dolicza się poniesione przez Ubezpieczającego 
uzasadnione i udokumentowane koszty, o których mowa w §5 ust. 2,

2) od ustalonej wysokości szkody odejmuje się wartość tej części mienia dotknię-
tego szkodą, które z uwagi na rodzaj lub rozmiar uszkodzeń nadaje się jeszcze 
do dalszego użytku, sprzedaży lub przeróbki.

2. W razie niedoubezpieczenia (przy uwzględnieniu rodzaju deklarowanej wartości 
wskazanego w umowie ubezpieczenia) stosuje się zasadę proporcji – co oznacza, 
że naliczone odszkodowanie zostanie zmniejszone w takiej proporcji, w jakiej 
pozostaje zadeklarowana suma ubezpieczenia do faktycznej, całkowitej wartości 
ubezpieczonego przedmiotu w dniu powstania szkody chyba, że:

1) wysokość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia przedmiotu dotknię-
tego szkodą lub

2)  gdy niedoubezpieczenie nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia przedmiotu 
dotkniętego szkodą na dzień wystąpienia szkody.

 Po zajściu szkody, poprawność zadeklarowanych sum ubezpieczenia będzie weryfiko-
wana dla poszczególnych kategorii ubezpieczonego mienia oddzielnie z zastrzeżeniem, 
że dla budynków, budowli, maszyn, urządzeń i wyposażenia weryfikacja będzie prze-
prowadzona w odniesieniu do poszczególnych pozycji ewidencji środków trwałych.

 Zasada proporcji nie będzie miała zastosowania dla rodzajów zdarzeń lub mienia 
ubezpieczanego w systemie na pierwsze ryzyko.

3. W razie nadubezpieczenia (przy uwzględnieniu rodzaju deklarowanej wartości 
wskazanego w umowie ubezpieczenia) w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, 
Gothaer TU S.A. odpowiada tylko do wysokości faktycznej szkody.

§ 18
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4. Do wartości wyliczonego odszkodowania dolicza się poniesione przez Ubezpiecza-
jącego uzasadnione i udokumentowane koszty, o których mowa w §5 ust. 3 i 4.

5. Od ostatecznej wartości wyliczonego odszkodowania ustalonej zgodnie z posta-
nowieniami ust. 1 - 4 potrąca się franszyzy redukcyjne w wysokości wskazanej 
w umowie ubezpieczenia.

6. Suma pieniężna wypłacona przez Gothaer TU S.A. z tytułu ubezpieczenia nie 
może być wyższa od poniesionej szkody. 

7. Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony 
od tego samego ryzyka u dwóch lub więcej ubezpieczycieli na sumy, które łącz-
nie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, Ubezpieczający nie może żądać 
świadczenia przenoszącego wysokość szkody. Między ubezpieczycielami każdy 
z nich odpowiada w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpie-
czenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego 
ubezpieczenia.

8. Jeżeli w którejkolwiek z umów ubezpieczenia, o jakich mowa w ust. 7 uzgodniono, 
że suma wypłacona z tytułu ubezpieczenia może być wyższa od poniesionej 
szkody, zapłaty świadczenia w części przenoszącej wysokość szkody Ubezpiecza-
jący może żądać tylko od tego ubezpieczyciela. W takim przypadku dla określenia 
odpowiedzialności między ubezpieczycielami należy przyjąć, że suma ubezpie-
czenia równa jest wartości ubezpieczeniowej. 

1. Gothaer TU S.A. wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia 
Poszkodowanego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku postę-
powania wyjaśniającego przebieg zdarzenia oraz zasadność roszczeń, zawartej 
z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądowego.

2. Gothaer TU S.A. jest obowiązane spełnić świadczenie w terminie 30 dni, licząc od 
daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

3. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia 
odpowiedzialności Gothaer TU S.A. albo wysokości świadczenia okazało się nie-
możliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy 
zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.

4. Bezsporną część odszkodowania Gothaer TU S.A. jest obowiązane spełnić w ter-
minie przewidzianym w ust. 2.

5. Wypłata odszkodowania nie powoduje zmniejszenia sumy ubezpieczenia ustalonej 
w umowie ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że powyższe postanowienie nie ma zasto-
sowania dla kategorii mienia ubezpieczanych w systemie na pierwsze ryzyko oraz 
kosztów, dla których ustalono limit odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia.

1. Z dniem zapłaty odszkodowania przez Gothaer TU S.A. roszczenie Ubezpiecza-
jącego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy 
prawa na Gothaer TU S.A. do wysokości zapłaconego odszkodowania. 

2. Jeżeli Gothaer TU S.A. pokryło tylko część szkody, Ubezpieczającemu przysługuje 
co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem Gothaer 
TU S.A.

3. Nie przechodzą na Gothaer TU S.A. roszczenia Ubezpieczającego przeciwko oso-
bom, z którymi Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, 
chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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1. Gothaer TU S.A. jest uprawnione do wglądu do ksiąg i dokumentów Ubezpiecza-
jącego związanych z realizacją umowy ubezpieczenia oraz sporządzania z nich 
kopii, a także prawo dokonania lustracji miejsca prowadzenia działalności, w ter-
minie uzgodnionym z Ubezpieczającym.

2. Wszelkie skargi, wnioski i zażalenia zgłaszane przez Ubezpieczającego, Poszko-
dowanego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia, rozpatrywane są przez 
Dyrektora Oddziału Gothaer TU S.A., który likwiduje szkodę w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania skargi, wniosku lub zażalenia.

3. Jeżeli Ubezpieczający, Poszkodowany lub Uprawniony z umowy ubezpieczenia 
nie zgadza się ze stanowiskiem zajętym przez Dyrektora Oddziału Gothaer TU S.A. 
o którym mowa w ust. 2 powyżej, może za jego pośrednictwem skierować wniosek 
o ponowne rozpatrzenie sprawy przez właściwą jednostkę organizacyjną Centrali 
Gothaer TU S.A., którą wskazuje się w piśmie stanowiącym odpowiedź na skargi, 
wnioski i zażalenia.

4. Właściwa jednostka organizacyjna Centrali Gothaer TU S.A. zajmuje stanowisko, 
w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o ponowne 
rozpatrzenie sprawy.

5. Ubezpieczającemu, Poszkodowanemu lub Uprawionemu z umowy ubezpieczenia 
przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń przed sądem, niezależnie od 
prawa żądania ponownego rozpatrzenia sprawy.

6. Powództwo o roszczenia z umowy ubezpieczenia może być wytoczone albo według 
przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszka-
nia lub siedziby Ubezpieczającego, Poszkodowanego lub Uprawnionego z umowy 
ubezpieczenia.

7. Gothaer TU S.A. ma obowiązek udostępnić osobom określonym w ust. 6 informa-
cje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia swej odpowiedzialności lub wyso-
kości świadczeń. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez Gothaer 
TU S.A. udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii 
dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez Gothaer TU S.A.  
Za sporządzenie kserokopii jest pobierana opłata, zgodnie z cennikiem obowią-
zującym w Gothaer TU S.A.

1. Niniejsze OWU zostały zatwierdzone uchwałą nr 34/10 Zarządu  PTU S.A. z dnia  
25 marca 2010 roku, oraz zmienione Uchwałą PTU S.A. nr 86/12 z dnia 20 lipca 
2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany firmy Spółki w treści OWU i Taryf.

2. OWU wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2010r. i mają zastosowanie do umów 
ubezpieczenia zawartych począwszy od tej daty, z zastrzeżeniem, że zmiany wpro-
wadzone Uchwałą nr 86/12 z dnia 20 lipca 2012r. wchodzą w życie w terminie 
wskazanym w treści Uchwały nr 86/12.

           Członek Zarządu               Członek Zarządu

           Adam Dwulecki                  Artur Stępień
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Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mienia 
od wszystkich ryzyk

Załącznik nr 1 
Warunki techniczne zabezpieczenia mienia przed kradzieżą z włamaniem i rabunkiem 
oraz wymogi dotyczące ogólnego zabezpieczenia mienia przed wystąpieniem szkód

W odniesieniu do mienia ubezpieczonego od kradzieży z włamaniem, Ubezpiecza-
jący zobowiązany jest do przestrzegania określonych poniżej minimalnych warunków 
zabezpieczenia mienia (pod rygorem wskazanych w OWU konsekwencji dotyczących 
możliwości ograniczenia bądź wyłączenia odpowiedzialności Gothaer TU S.A.):

1. Ściany, sufity, podłogi, dachy i piwnice nie mogą posiadać niezabezpieczonych otwo-
rów, przez które możliwy byłby dostęp do ubezpieczonego mienia bez włamania.

2. Wszystkie drzwi, prowadzące do budynku lub umieszczone w jego wydzielonej 
części znajdującej się w dyspozycji lub pod kontrolą Ubezpieczającego, z któ-
rych możliwy jest bezpośredni dostęp do ubezpieczanego mienia lub do innych 
pomieszczeń umożliwiających przedostanie się do ubezpieczanego mienia, 
powinny posiadać konstrukcję drzwi zewnętrznych oraz być wykonane z materia-
łów odpornych na włamanie i spełniać następujące wymogi:

1) zabezpieczenie drzwi zewnętrznych, sposób osadzenia futryny, okuć i zamków 
winny być odpowiednie dla drzwi zewnętrznych i stanowić przeszkodę, której 
sforsowanie nie jest możliwe bez użycia siły oraz narzędzi, czego dowodami 
będą pozostawione ślady włamania; w przypadku drzwi antywłamaniowych, 
posiadających stosowny atest o podwyższonej odporności na włamanie 
wydany zgodnie z obowiązującymi normami przez uprawnioną instytucję (doty-
czy to również zamków i wkładek do zamków w tych drzwiach) uważa się, iż są 
one wystarczającym zabezpieczeniem, niezależnie od postanowień pkt 2) - 4),

2) drzwi zewnętrzne winny być zamykane na co najmniej dwa zamki wielozastaw-
kowe (wielozapadkowe) lub na dwie kłódki wielozastawkowe (wielozapadkowe) 
zawieszone na oddzielnych skoblach; dopuszcza się zabezpieczenie pomiesz-
czenia drzwiami wyposażonymi w jeden  zamek o podwyższonej odporności 
na włamanie, który posiada stosowny atest wydany zgodnie z obowiązującymi 
normami przez uprawnioną instytucję,

3) drzwi oszklone nie mogą być zaopatrzone w zamki lub zasuwy, które można 
otworzyć bez użycia klucza przez otwór wybity w szybie.

4) drzwi dwuskrzydłowe powinny posiadać wewnętrzne rygle (górny i dolny) unie-
ruchamiające jedno ze skrzydeł.

3. Wszystkie okna i inne zewnętrzne otwory oszklone powinny być w należytym stanie 
technicznym, właściwie osadzone i zamknięte w sposób stanowiący przeszkodę, 
której sforsowanie nie jest możliwe bez użycia siły oraz narzędzi, czego dowo-
dem będą pozostawione ślady włamania. Okna, oszklone drzwi i inne zewnętrzne 
otwory w piwnicach, suterenach lub na parterze, a także na wyższych kondygna-
cjach, do których jest dostęp z przybudówek, balkonów, tarasów, dachów lub dra-
binek pożarowych, jak również otwory na strychach i w piwnicach, z których jest 
przejście do dalszych pomieszczeń, powinny być ponadto na całej powierzchni 
zabezpieczone przeciwwłamaniową osłoną mechaniczną, o której mowa  
w ust. 4. W przypadku szyb kuloodpornych, a także szyb wielowarstwowych 
(wzmocnionych) - klasy co najmniej P3, posiadających stosowne i udokumento-
wane certyfikaty, uważa się, iż są one wystarczającym zabezpieczeniem, niezależ-
nie od postanowień ust. 4.
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4. Za przeciwwłamaniowe osłony mechaniczne uznaje się kraty stałe lub ruchome, 
rolety zewnętrzne i okiennice. Przeciwwłamaniowe osłony mechaniczne powinny 
być takiej konstrukcji i tak założone, aby przedostanie się do wnętrza nie było 
możliwe bez uprzedniego ich uszkodzenia za pomocą narzędzi. Ruchome kraty, 
rolety zewnętrzne i okiennice winny być zamykane na co najmniej jeden zamek 
wielozastawkowy (wielozapadkowy) lub jedną kłódkę wielozastawkową (wieloza-
padkową), chyba że warunki techniczne tych zabezpieczeń przewidują inny spo-
sób zamknięcia od wewnątrz lokalu.

5. Jeżeli sztaby, skoble oraz inne okucia zewnętrznych zabezpieczeń otworów drzwio-
wych i okiennych nie są wmurowane w ściany, winny być przytwierdzone do muru od 
wewnątrz  lokalu tak, aby nie można ich było zdemontować od zewnątrz tego lokalu.

6. Przy ubezpieczeniu pojazdów mechanicznych stanowiących rzeczowe składniki 
majątku obrotowego Ubezpieczającego lub mienie osób trzecich przyjęte w celu 
wykonania usługi lub sprzedaży komisowej, za prawidłowo zabezpieczony uważa się 
również plac składowy pod stałym dozorem, określonym w ust. 8 pkt. 1) lub 2), trwale 
ogrodzony do wysokości co najmniej 1,6 m, zamknięty (brama wjazdowa zamknięta 
na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub jedną kłódkę wielozastawkową) 
i należycie oświetlony; teren uważa się za oświetlony wówczas, gdy lampy oświetla-
jące należą do ubezpieczającego lub są przez niego konserwowane; pojazdy winny być 
zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich zabór bez włamania (pojazdy nie mogą 
mieć kluczy w stacyjkach zapłonowych, drzwi winny być zamknięte na zamki fabryczne).

7. Pomieszczenia wykonane w całości lub w części z siatki drucianej lub z innych mate-
riałów ażurowych, a także z brezentu lub powłok z tworzyw sztucznych (np. budowle 
pneumatyczne, tunele foliowe,  namioty itp.) nie są uważane za pomieszczenia nale-
życie zabezpieczone chyba, że zabezpieczone są w sposób określony w ust. 6.

8. Odstąpienie od wymogów określonych w ust. 4 jest możliwe, jeżeli:

1) w ubezpieczanej lokalizacji ustanowiono stały dozór, przy czym za dozór uważa 
się strzeżenie miejsca ubezpieczenia przez strażników firmy ochrony mienia, 
na podstawie umowy zawartej przez Ubezpieczającego z tą firmą, lub

2) mienie dozorowane jest przez osobę dorosłą (dozorcę) zatrudnioną do tego 
celu przez Ubezpieczającego i uprawnioną do przebywania w trakcie wykony-
wania swoich obowiązków służbowych w miejscu ubezpieczenia, lub

3) pomieszczenie z ubezpieczonym mieniem wyposażone zostało w sprawny, kon-
serwowany i posiadający stosowny certyfikat elektroniczny system alarmujący 
o włamaniu w miejscu ubezpieczenia lub miejscu oddalonym, tj. np. w wartowni 
zakładu, na posterunku Policji lub w centrum alarmowym firmy ochrony mienia. 

9. Klucze zapasowe i oryginalne zarówno do drzwi zewnętrznych, jak i schowka 
do przechowywania wartości pieniężnych, o którym mowa w Załączniku nr 2 do 
niniejszych OWU, jak również do pojazdów, o których mowa w ust. 6, powinny 
być przechowywane w sposób chroniący je przed kradzieżą i uniemożliwiający 
dostęp do nich osobom nieuprawnionym. W razie zagubienia albo zaginięcia 
kluczy (także kluczy zapasowych). Ubezpieczający obowiązany jest natychmiast 
wymienić zamki (kłódki) na własny koszt.

Niezależnie od postanowień §1, Ubezpieczający zobowiązany jest do spełnienia 
określonych poniżej minimalnych warunków zabezpieczenia mienia przed pozosta-
łymi szkodami, w szczególności:

1) czynności związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, obróbką, transportem 
lub składowaniem materiałów stwarzających zagrożenie pożarowe powinny 
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być wykonywane zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej określonymi 
w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, stanowiskowych instrukcjach pracy 
lub według wskazań ich producenta,

2) obiekty powinny być wyposażone w urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice 
zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. Urządzenia przeciw-
pożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynno-
ściom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach 
dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji 
techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi, w okresach i w sposób zgodny 
z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku,

3) ilość materiałów niebezpiecznych pożarowo na stanowisku pracy, jeżeli takie 
występują, nie powinna przekraczać dobowego zapotrzebowania lub dobowej 
produkcji,

4) w przypadku działalności produkcyjnej oraz związanej z przeładunkiem, magazy-
nowaniem i przechowywaniem towarów - teren, obiekty budowlane oraz składy 
magazynowe powinny być dozorowane, a dostęp kontrolowany.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych technicznie, prawnie lub konstrukcyjnie 
powodów uniemożliwiających zastosowanie zabezpieczeń, o których mowa w §1-2 
niniejszego Załącznika, Gothaer TU S.A. na podstawie dokonanej oceny ryzyka ubez-
pieczeniowego, ustala wspólnie z Ubezpieczającym, w formie pisemnej, indywidu-
alne warunki zabezpieczenia mienia.

Załącznik nr 2
Warunki i limity odpowiedzialności w ubezpieczeniu gotówki

1. Gotówka winna być przechowywana w pomieszczeniu budynku zabezpieczonym 
w sposób określony w §1 Załącznika nr 1 do niniejszych OWU, a ponadto jej prze-
chowywanie powinno odbywać się w zamkniętym i przeznaczonym do tego celu 
schowku (urządzeniu), posiadającym odpowiednią klasę odporności na włama-
nie. Klasę odporności schowków (urządzeń) na włamanie określa rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14.10.1998 r. (Dz. U. Nr 129, 
poz. 858, z późniejszymi zmianami).

2. O ile nie umówiono się inaczej, w zależności od rodzaju posiadanego schowka 
(urządzenia), z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, odpowiedzialność Gothaer TU S.A.  
za szkodę w gotówce spowodowaną kradzieżą z włamaniem jest ograniczona  
do określonej poniżej kwoty:

Klasa odporności schowka  
na włamanie

Górna granica odpowiedzialności 
Gothaer TU S.A. w zł

I 100 000 (sto tysięcy)

II 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy)

III 500 000 (pięćset tysięcy) w zł

IV 1 500 000 (półtora miliona)

§ 3

§ 1



26

3. W przypadku braku możliwości określenia dla schowka (urządzenia) klasy odpor-
ności na włamanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, odpo-
wiedzialność Gothaer TU S.A. z tytułu kradzieży z włamaniem, w odniesieniu do 
szkody w gotówce jest ograniczona do kwoty 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy).

4. Dopuszcza się przechowywanie gotówki w kasetach stalowych lub kasach fiskal-
nych, jednakże górna granica odpowiedzialności Gothaer TU S.A. dla tych rodza-
jów schowków jest ograniczona do kwoty 5 000 zł (pięć tysięcy), niezależnie od 
innych posiadanych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych lokalu.

5. Schowki (urządzenia) posiadające klasę odporności na włamanie od I do IV włącz-
nie, a także schowki (urządzenia), wobec których nie ma możliwości określenia 
klasy odporności na włamanie, muszą być trwale przymocowane do podłoża lub 
ściany lokalu, w którym się znajdują, w sposób uniemożliwiający ich oderwanie 
bez użycia siły i narzędzi. Wymóg ten nie dotyczy kaset stalowych, kas fiskalnych 
oraz innych urządzeń do przechowywania o masie od 300 kg wzwyż.

1. W przypadku ubezpieczenia gotówki w czasie transportu (przenoszenie lub przewoże-
nie), gotówka ta powinna być transportowana z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, 
o których mowa w ust. 2, lub transport ten winien być zlecany firmie ochrony mienia.

2. O ile nie umówiono się inaczej, w zależności od sposobu transportu gotówki, 
odpowiedzialność Gothaer TU S.A. za szkodę w gotówce spowodowaną rabun-
kiem jest ograniczona do określonej poniżej kwoty:

Górna granica 
odpowiedzialności

Gothaer TU S.A. w zł

Sposób transportu wartości pieniężnych 
(zasady bezpieczeństwa)

od 0 
do 100 000,00

Osoba transportująca może poruszać się pieszo bez kon-
wojenta i dodatkowych zabezpieczeń

od 100 000,01 
do 250 000,00

Osoba transportująca może poruszać się pieszo 
lub samochodem nieprzystosowanym do tego celu, 
z zastrzeżeniem, iż transport może być dokonywany 
pieszo, gdy ze względu na odległość użycie samochodu 
jest nieuzasadnione oraz gdy sposób realizacji daje 
poczucie bezpieczeństwa, a do przenoszenia wartości 
pieniężnych użyto odpowiedniego zabezpieczenia tech-
nicznego posiadającego odpowiedni certyfikat (np. spe-
cjalna teczka zaopatrzona w elektroniczne urządzenie 
zabezpieczające lub teczka umocowana do ręki lub pasa 
za pomocą specjalnego uchwytu, zamykana na zamek 
szyfrowy). Dodatkowym warunkiem - bez względu na 
sposób transportu - jest to, aby transportowanie warto-
ści pieniężnych odbywało się w obecności co najmniej 
jednej dodatkowej osoby, która nie musi być uzbrojona.

od 250 000,01 
do 500 000,00 

Osoba transportująca musi poruszać się samochodem, 
który może być nieprzystosowany do tego celu, z zastrze-
żeniem, iż transport może być wykonywany w obecności 
dodatkowego konwojenta uzbrojonego w broń palną.

od 500 000,01 
do 1 500 000,00

Osoba transportująca musi poruszać się samochodem, 
który może być nieprzystosowany do tego celu, z zastrze-
żeniem, iż transport może być wykonywany w obecności 
dodatkowego konwojenta uzbrojonego w maszynową 
broń palną.
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