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1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia robót budowlano-montażowych, zwane 
dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych między 
Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., zwanym dalej Gothaer TU S.A., a osobami 
fizycznymi będącymi przedsiębiorcami, osobami prawnymi oraz jednostkami orga-
nizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.

2. Ubezpieczonymi na podstawie niniejszych OWU mogą być podmioty związane 
z realizacją robót budowlano-montażowych, w szczególności takie jak: Inwestor, 
Generalny Wykonawca, pozostali Wykonawcy i  podwykonawcy. Ubezpieczeni 
pozostają wymienieni w polisie lub innym dokumencie potwierdzającym zawarcie 
umowy ubezpieczenia.

3. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek. 

4. O ile strony nie postanowią inaczej, osoba na której rachunek została zawarta umowa 
ubezpieczenia (Ubezpieczony)  powinna być określona w umowie ubezpieczenia. 

5. Na pisemne żądanie Ubezpieczonego, Gothaer TU S.A. w terminie 14 dni od daty 
otrzymania żądania, udzieli mu informacji o postanowieniach umowy ubezpie-
czenia zawartej na jego rachunek oraz postanowieniach ogólnych warunków 
ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą jego praw i obowiązków. 

6. Za porozumieniem stron, do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone 
postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU, jed-
nakże wszystkie takie postanowienia oraz wszelkie zmiany zawartej już umowy 
ubezpieczenia muszą być, pod rygorem ich nieważności, sporządzone na piśmie 
w formie załącznika lub aneksu do polisy.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszych OWU do umowy ubezpieczenia mają 
zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywil-
nego i Ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

Użyte w niniejszych OWU pojęcia oznaczają:

1) Ubezpieczający — podmiot, o którym mowa w §1 ust. 1 niniejszych OWU, zawiera-
jący umowę ubezpieczenia i zobowiązany do zapłacenia składki.

2) Ubezpieczony – podmiot uprawniony do otrzymania odszkodowania w ramach 
Rozdziału I (ubezpieczenie od szkód materialnych w  przedmiocie kontraktu) 
niniejszych OWU lub którego odpowiedzialność cywilna jest objęta ochroną ubez-
pieczeniową w ramach Rozdziału II niniejszych OWU.

3) Poszkodowany - podmiot lub osoba uprawniona do otrzymania odszkodowania 
w ramach Rozdziału II (odpowiedzialność cywilna) niniejszych OWU.

4) Szkoda — uszkodzenie, zniszczenie, utrata przedmiotu ubezpieczenia wskutek 
wystąpienia w tym samym miejscu i czasie zdarzenia losowego objętego umową 
ubezpieczenia w ramach Rozdziału I niniejszych OWU.

5) Maszyna budowlana — urządzenie lub zespół urządzeń stanowiących całość pod 
względem technicznym i funkcjonalnym, wyposażone we własny napęd, stacjonarne 
lub poruszające się o własnych siłach, obsługiwane przez co najmniej jednego opera-
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tora, służące do prowadzenia robót budowlano-montażowych zgodnie z przyjętą do 
ich realizacji technologią.

6) Sprzęt, narzędzia i wyposażenie budowy — sprzęt, narzędzia i wyposażenie 
wykorzystywane do realizacji robót budowlano-montażowych, inne niż maszyny 
budowlane, których wartość nie stanowi części wartości robót objętych kontrak-
tem (w tym m.in. rusztowania, szalunki, ogrodzenie, zabezpieczenia ppoż. oraz 
antywłamaniowe terenu budowy).

7) Zaplecze budowy — obiekty socjalne, magazynowe, warsztatowe i inne, wykorzy-
stywane jako obiekty pomocnicze przy realizacji robót budowlano-montażowych, 
zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie terenu, w  którego obrębie prowa-
dzone są te roboty, których wartość nie stanowi części wartości robót objętych 
kontraktem. Zapleczem budowy nie są obiekty należące do Inwestora, znajdujące 
się na terenie budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie w dniu rozpoczęcia 
realizacji kontraktu.

8) Kontrakt — umowa, zgodnie z którą realizowane są roboty budowlano-monta-
żowe objęte ochroną ubezpieczeniową na mocy niniejszych OWU.

9) Teren budowy — teren przekazany Wykonawcy przez Zleceniodawcę, w obrębie 
którego prowadzone są roboty budowlano-montażowe i na którym usytuowane 
jest zaplecze budowy.

10) Okres realizacji robót budowlano-montażowych — okres, który:
a) zaczyna się w momencie rozpoczęcia budowy w ramach realizacji robót budow-

lano-montażowych wyszczególnionych w kontrakcie lub w momencie zakończe-
nia wyładunku mienia objętego ochroną ubezpieczeniową na terenie budowy,

b) kończy się w momencie ostatecznego odbioru robót budowlano-montażowych 
przez Zleceniodawcę poprzez podpisanie końcowego protokołu zdawczo-
-odbiorczego albo z chwilą rozpoczęcia eksploatacji przedmiotu kontraktu — 
zależnie od tego, która z tych czynności nastąpi wcześniej. Jeżeli odbiór lub 
włączenie do eksploatacji dotyczy tylko części albo etapu robót budowlano-
-montażowych, instalacji lub jej części albo jednego lub grupy urządzeń, to 
okres realizacji robót budowlano-montażowych kończy się jak w pkt b) dla tej 
części albo etapu, całej lub części instalacji albo urządzeń, odebranych albo 
włączonych do eksploatacji.

11) Okres konserwacji lub gwarancji — okres udzielenia przez Gothaer TU S.A. specjal-
nej ochrony ubezpieczeniowej na mocy Klauzul dodatkowych 003 lub 004 lub 201, 
w którym Wykonawca robót budowlano-montażowych wypełnia swoje zobowiąza-
nia z tytułu gwarancji, rękojmi lub umów o konserwację. Dla potrzeb niniejszych 
OWU przyjmuje się, że:
a) okres ten rozpoczyna się z chwilą ostatecznego odbioru robót budowlano-mon-

tażowych poprzez podpisanie końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego lub 
z chwilą rozpoczęcia eksploatacji — w zależności od tego, która z tych czynności 
nastąpi wcześniej,

b) jeżeli odbiór lub włączenie do eksploatacji dotyczy jedynie części lub etapu 
robót budowlano-montażowych, instalacji lub jej części albo jednej lub więk-
szej ilości maszyn, to okres konserwacji lub gwarancji rozpoczyna się jak 
w pkt a) dla tej części lub etapu, instalacji lub jej części albo maszyny, dla 
której nastąpiło odebranie lub włączenie do eksploatacji,

c) udzielenie przez Gothaer TU S.A. ochrony ubezpieczeniowej w okresie gwarancji 
lub konserwacji nie oznacza przejęcia przez Gothaer TU S.A. zobowiązań gwa-
rancyjnych ani obowiązków któregokolwiek z Wykonawców wynikłych z umów 
o konserwację, a zakres udzielonej przez Gothaer TU S.A. ochrony ubezpiecze-
niowej w tym okresie określony jest w Klauzulach 003 lub 004 lub 201.
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12) Rozruch próbny — czynności wykonywane bezpośrednio po zakończeniu budowy 
lub montażu maszyny, urządzenia albo instalacji, kończące się ich pełnym uru-
chomieniem. Obejmują rozruch mechaniczny (rozruch „zimny” — sprawdzenie 
prawidłowości współpracy elementów mechanicznych) i technologiczny (rozruch 
„gorący” — sprawdzenie prawidłowości ruchu urządzenia przy podłączeniu nie-
zbędnych mediów).

13) Testy — czynności wykonywane po zakończeniu rozruchu próbnego (po urucho-
mieniu) maszyny, urządzenia lub instalacji i polegające na doprowadzeniu jej do 
normalnej pracy oraz sprawdzeniu zgodnych z projektem parametrów technicznych 
(weryfikacja gwarancji). W odniesieniu do obiektów z zakresu inżynierii lądowej 
(np. mosty, wiadukty, kładki) testy oznaczają czynności zmierzające do porówna-
nia uzyskanej nośności z zakładaną w projekcie, przeprowadzane zgodnie ze sztuką 
budowlaną.

14) Materiały budowlane — wszelkiego rodzaju materiały stosowane do wykonania 
konstrukcji i wykończenia budynków lub budowli.

15) Zdarzenie losowe — niezależne od woli Ubezpieczającego zdarzenie przyszłe, 
niepewne i nagłe, powodujące szkodę w Ubezpieczonym mieniu.

16) Zleceniodawca — osoba lub podmiot zlecający realizację robót budowlano- 
montażowych.

17) Osoba trzecia — osoba nie będąca stroną umowy ubezpieczenia ani też osobą, 
na której rzecz zawarto umowę ubezpieczenia (nie będąca Ubezpieczonym).

18) Kradzież z włamaniem — usiłowanie lub dokonanie zaboru przedmiotu ubezpie-
czenia z terenu budowy zabezpieczonego zgodnie z §9 ust. 4 i 5 niniejszych OWU:
a) na który sprawca dostał się po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczeń, pozo-

stawiając po sobie ślady użycia narzędzi, lub po otworzeniu tych zabezpieczeń 
podrobionym albo oryginalnym kluczem, zdobytym w  wyniku włamania do 
pomieszczenia lub w wyniku rabunku,

b) przez sprawcę, który ukrył się na terenie budowy przed jego zamknięciem, jeżeli 
Ubezpieczający nie był w stanie przy zachowaniu należytej staranności tego faktu 
ujawnić, a sprawca pozostawił ślady mogące stanowić dowód jego ukrycia się.

19) Rabunek — usiłowanie lub dokonanie zaboru przedmiotu ubezpieczenia przez 
sprawcę, który w celu jego przywłaszczenia zastosował wobec Ubezpieczają-
cego lub osoby, za którą Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, przemoc 
fizyczną lub groźbę jej natychmiastowego użycia, doprowadzając te osoby do 
stanu nieprzytomności lub bezbronności.

20) Wartość rzeczywista — wartość odtworzeniowa (nowa), po potrąceniu zużycia 
technicznego.

21) Terroryzm — nielegalne działania i akcje organizowane z pobudek ideologicz-
nych, religijnych, politycznych lub społecznych, indywidualne lub grupowe, 
prowadzone przez osoby działające samodzielnie lub na rzecz bądź z ramienia 
jakiejkolwiek organizacji lub rządu, skierowane przeciwko osobom, obiektom 
lub społeczeństwu, mające na celu wywarcie wpływu na rząd, wprowadzenie 
chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego przy użyciu 
przemocy bądź groźby użycia przemocy.

22) Akcja ratownicza — działania mające na celu ratowanie przedmiotu ubezpiecze-
nia, w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia, 
w szczególności działania Straży Pożarnej i Policji.

23) System ubezpieczenia na pierwsze ryzyko — system, w którym suma ubezpie-
czenia ustalana jest według wysokości prawdopodobnej maksymalnej szkody, 
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która może powstać wskutek jednego zdarzenia losowego objętego umową 
ubezpieczenia.

24) Niedoubezpieczenie — sytuacja, gdy ustalona w umowie suma ubezpieczenia 
grupy mienia dotkniętego szkodą jest w dniu szkody niższa od faktycznej wartości 
tego mienia, na podstawie której Ubezpieczający ustalił sumę ubezpieczenia.

25) Nadubezpieczenie mienia — sytuacja, gdy ustalona w umowie suma ubezpieczenia 
grupy mienia dotkniętego szkodą jest w dniu szkody wyższa od faktycznej wartości 
tego mienia, na podstawie której Ubezpieczający ustalił sumę ubezpieczenia.

26) Zasada proporcji — zasada polegająca na tym, że w przypadku stwierdzenia 
w dniu szkody niedoubezpieczenia odszkodowanie ustala się w takiej proporcji, 
w jakiej przyjęta w umowie suma ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą 
pozostaje do faktycznej jego wartości, na podstawie której Ubezpieczający ustalił 
sumę ubezpieczenia.

27) Franszyza redukcyjna — wartość określona w umowie ubezpieczenia kwotowo 
lub procentowo, o którą pomniejsza się ustalone odszkodowanie za wszystkie 
szkody powstałe na skutek jednego zdarzenia losowego objętego umową ubez-
pieczenia.

28) Mienie otaczające — budynki, budowle, urządzenia lub instalacje znajdujące się 
na terenie budowy lub w jego bezpośrednim otoczeniu w dniu rozpoczęcia realiza-
cji kontraktu, będące własnością lub pozostające w pieczy, na przechowaniu lub 
pod kontrolą Inwestora albo Ubezpieczającego lub innych podmiotów związanych 
z realizacją robót budowlano-montażowych.

1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie pisemnego wniosku Ubezpiecza-
jącego, stanowiącego integralną część umowy ubezpieczenia. Wniosek o ubez-
pieczenie powinien zawierać co najmniej następujące informacje:

1) okres ubezpieczenia (okres realizacji robót oraz ewentualnie okres gwarancji/
konserwacji);

2) nazwę, siedzibę, REGON Ubezpieczającego, a także takie dane dotyczące 
osoby, na której rzecz ma być zawarta  umowa ubezpieczenia, o ile jest to 
umowa na cudzy rachunek,

3) miejsce ubezpieczenia (adres terenu budowy),

4) dotychczasowy przebieg ubezpieczeń za ostatnie 3 lata (liczba, przyczyny i wiel-
kość szkód, z podziałem na poszczególne lata, nazwa zakładu ubezpieczeń, o ile 
roboty były ubezpieczane) — bez względu na to, czy roboty były objęte ochroną 
ubezpieczeniową i czy za ww. szkody było wypłacone odszkodowanie,

5) dane dotyczące doświadczenia podmiotów zaangażowanych w realizację robót 
budowlano-montażowych,

6) przedmiot (tytuł kontraktu) i zakres ubezpieczenia, oraz w odniesieniu do 
maszyn budowlanych (jeżeli mają być objęte ochroną) — typ, rok produkcji, 
numer fabryczny lub inne dane jednoznacznie identyfikujące każdą maszynę, 
odrębnie dla każdej pozycji wg wykazu stanowiącego załącznik do polisy,

7) wnioskowane sumy ubezpieczenia, z podaniem wartości stanowiących pod-
stawę ich ustalenia, w rozbiciu na:
a) wartość kontraktu (wartość robocizny i materiałów),
b) maszyny budowlane (jeżeli mają być objęte ochroną) — odrębnie dla każdej 

pozycji wg wykazu stanowiącego załącznik do polisy,

III. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA ROZDZIAŁÓW I i II

§ 4
Zawarcie umowy 
ubezpieczenia
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c) zaplecze i wyposażenie terenu budowy (jeżeli ma być objęte ochroną)
d) odpowiedzialność cywilną (jeżeli ma być objęta ochroną) — jako suma gwa-

rancyjna na wszystkie zdarzenia, ewentualnie podlimity na jedno zdarzenie 
dla szkód rzeczowych i osobowych,

e) mienie otaczające (jeżeli ma być objęte ochroną),
f) jakiekolwiek inne koszty lub wydatki, jeżeli mają być objęte ochroną na mocy 

Klauzul indywidualnych — w postaci sum lub limitów odpowiedzialności im 
przypisanych,

8) opis zagrożeń występujących na terenie budowy, uwzględniający katastrofy 
naturalne,

9) opis zastosowanych w robotach technologii, metod budowy, wymiarów itp.,

10) propozycję ustaleń dodatkowych lub odmiennych od postanowień niniejszych 
OWU, o ile Ubezpieczający życzy sobie je wprowadzić do umowy ubezpiecze-
nia w drodze rokowań.

2. 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. 

3. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży 
również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. 

4. W razie zawarcia przez Gothaer TU S.A. umowy ubezpieczenia mimo braku odpo-
wiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.

5. Gothaer TU  S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które 
z naruszeniem §4 ust. 2-3, §21 ust. 1 pkt 1) niniejszych OWU  nie zostały podane 
do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia doszło z winy umyślnej, w razie wątpli-
wości przyjmuje się, że wypadek przewidzialny umową i jego następstwa są skutkiem 
okoliczności, o których mowa w §4 ust. 2-3 lub §21 ust. 1 pkt 1) niniejszych OWU.

6. Gothaer TU  S.A. może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od otrzymania 
wszystkich informacji podanych we wniosku o ubezpieczenie oraz od dodatkowych 
informacji mających wpływ na ocenę ryzyka, o które zapyta Ubezpieczającego, 
a także od wyników lustracji miejsca ubezpieczenia i treści otrzymanych informacji.

7. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Gothaer TU S.A. doręcza Ubezpieczają-
cemu tekst niniejszych OWU.

1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na czas realizacji robót budowlano-montażowych, 
wskazany w polisie lub innym dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubez-
pieczenia. Dodatkowo, po włączeniu do umowy ubezpieczenia Klauzul 003, 004 lub 
201 wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do niniejszych OWU, okres ubezpieczenia 
może objąć okres gwarancji lub konserwacji, wskazany w polisie lub innym doku-
mencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.

2. Gothaer TU  S.A. potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia polisą lub innym 
dokumentem ubezpieczenia.

3. Jeżeli dokument ubezpieczenia doręczany Ubezpieczającemu w odpowiedzi na 
złożoną przez niego ofertę zawiera postanowienia, które odbiegają na niekorzyść 
od treści złożonej oferty, Gothaer TU S.A. zwróci Ubezpieczającemu na to uwagę 
na piśmie i wyznaczy 7-dniowy termin do zgłoszenia sprzeciwu. 

4. W razie niewykonania tego obowiązku, zmiany dokonane na niekorzyść Ubez-
pieczającego nie są skuteczne, a umowa ubezpieczenia jest zawarta zgodnie 
z warunkami oferty. W braku sprzeciwu, umowa dochodzi do skutku zgodnie z treścią 

§ 5
Czas trwania umowy
ubezpieczenia
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dokumentu ubezpieczenia, następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego do 
złożenia sprzeciwu.

5. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy, 
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 Ubezpiecza-
jącego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim Gothaer TU S.A. udzielało 
ochrony ubezpieczeniowej.

6. 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 
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.

7. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się:

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

2) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia,

3) z upływem okresu jej wypowiedzenia,

4) w razie ustania odpowiedzialności Gothaer TU S.A.

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

1) popełnienia przez Ubezpieczającego przestępstwa pozostającego w związku 
z zawarciem lub wykonywaniem umowy ubezpieczenia,

2) utraty przez Ubezpieczającego uprawnień do wykonywania zawodu lub wykreśle-
nia z ewidencji lub rejestru działalności gospodarczej,

3) nie wyrażenia przez Ubezpieczającego zgody na dokonanie lustracji w miejscu 
ubezpieczenia lub utrudniania dokonania tej lustracji,

4) istotnej zmiany przedmiotu działalności w czasie trwania umowy ubezpieczenia,

5) zajścia okoliczności, dla których umowa ubezpieczenia przewiduje taki skutek.

9. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego od obowiązku 
zapłaty składki za okres, w którym Gothaer TU S.A. ponosiło odpowiedzialność 
ubezpieczeniową.

10. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki 
została zawarta, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za każdy dzień 
niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. 

11. Gothaer TU S.A. dokonuje zwrotu składki na pisemny wniosek Ubezpieczającego.

12. Gothaer TU S.A. rozliczy składkę proporcjonalnie do nie wykorzystanego okresu 
ochrony ubezpieczeniowej dla realizacji robót budowlano-montażowych oraz 
okresu konserwacji lub gwarancji, uwzględniając wysokość składek przypadający 
na każdy z tych okresów.
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1. Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność Gothaer TU  S.A. rozpoczyna 
się od dnia następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 
następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli w polisie określono późniejszy niż wraz z chwilą zawarcia umowy termin 
zapłaty składki lub jej pierwszej raty, to odpowiedzialność Gothaer TU  S.A. 
rozpoczyna się pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, jednak nie wcześniej 
niż w  momencie rozpoczęcia okresu realizacji robót budowlano-montażowych 
(z zastrzeżeniem ust. 5) i kończy się:

1) dla robót budowlano-montażowych — ostatniego dnia okresu realizacji tych robót,

2) dla wyposażenia i zaplecza budowy oraz maszyn budowlanych — w momencie 
rozpoczęcia ich załadunku przed usunięciem z terenu budowy,

3) dla odpowiedzialności cywilnej — z dniem wypłaty odszkodowania, które spo-
woduje wyczerpanie sumy gwarancyjnej dla wszystkich zdarzeń w okresie ubez-
pieczenia lub w momencie podpisania końcowego protokołu zdawczo – odbior-
czego, zależnie od tego, który z tych momentów nastąpi wcześniej, jednak w żad-
nym przypadku nie później niż ostatniego dnia okresu ubezpieczenia realizacji 
robót budowlano-montażowych wskazanego w polisie lub innym dokumencie 
potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.

3. Dla wcześniej eksploatowanych instalacji, maszyn lub urządzeń będących przed-
miotem montażu odpowiedzialność kończy się w momencie poprzedzającym 
rozpoczęcie ich rozruchu próbnego.

4. W razie udzielenia przez Gothaer TU S.A. ochrony w okresie konserwacji lub gwa-
rancji — wg Klauzul dodatkowych 003, 004 lub 201 — dodatkowa odpowiedzialność 
Gothaer TU S.A. rozpoczyna się pierwszego dnia okresu konserwacji lub gwarancji 
i kończy się w ostatnim dniu tego okresu.

5. W razie opłacenia składki w ratach, niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki 
powoduje ustanie odpowiedzialności Gothaer TU S.A. po upływie 7 dni od daty 
otrzymania przez Ubezpieczającego pisemnego wezwania do zapłaty rat składki 
i braku zapłaty w tym terminie.

6. Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 2, 3 i 4, w przypadku niezgodnego 
z harmonogramem, częściowego lub całkowitego przerwania realizacji robót 
budowlano-montażowych odpowiedzialność Gothaer TU S.A. zostaje ograniczona 
do szkód powstałych w przedmiocie ubezpieczenia w wyniku:

1) pożaru, przez które rozumie się szkody spowodowane przez działanie ognia, 
który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozszerzył się 
o własnej sile,

2) wybuchu, przez które rozumie się szkody spowodowane przez gwałtowną zmianę 
stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, 
wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się; w  odniesieniu do naczyń 
ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania szkody za 
spowodowaną wybuchem jest to, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy naru-
szeniu w takim stopniu, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło 
nagłe wyrównanie ciśnień; za wybuch uważa się również implozję polegającą na 
uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym,

3) bezpośredniego uderzenia pioruna, przez które rozumie się szkody spowodowane 
przez wyładowanie elektryczności atmosferycznej, powodujące bezpośredni prze-
pływ ładunku elektrycznego przez przedmiot ubezpieczenia;

4) upadku statku powietrznego, przez które rozumie się szkody spowodowane 

§ 6
Początek i koniec 
odpowiedzialności
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przez katastrofę bądź przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilniko-
wego lub innego obiektu latającego, a także upadek ich części lub przewożonego 
ładunku.

Powyższe ograniczenia nie dotyczą przypadków, kiedy przerwanie robót nastąpiło 
jako rezultat powstania szkody będącej wynikiem zaistnienia zdarzenia losowego 
objętego ochroną ubezpieczeniową.

Jeżeli w okresie kolejnych 90 dni od dnia przerwania realizacji kontraktu roboty 
budowlano-montażowe nie zostaną wznowione, to umowa ubezpieczenia rozwiązuje 
się z upływem ostatniego dnia ww. okresu.

7. Na wniosek Ubezpieczającego jest możliwe przedłużenie — za pisemną zgodą 
Gothaer TU S.A. — ochrony ubezpieczeniowej dla okresu realizacji robót budowlano-
montażowych albo okresu konserwacji lub gwarancji.

1. Składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności Gothaer TU S.A.

2. Wysokość składki za ubezpieczenie określa się w polisie i na podstawie taryf 
składek obowiązującej w dniu zawarcia lub zmiany umowy ubezpieczenia. Termin 
zapłaty składki określa się w dokumencie ubezpieczenia (polisie).

3. Składka za ochronę ubezpieczeniową udzieloną przez Gothaer TU S.A. obliczana 
jest jako iloczyn:

1) uzgodnionej w umowie ubezpieczenia stawki, ustalanej w szczególności 
na podstawie następujących kryteriów: zakresu ochrony ubezpieczeniowej, 
rodzaju robót budowlano-montażowych, zagrożeń występujących na terenie 
budowy, dotychczasowych szkód w przebiegu działalności, i

2) zadeklarowanych przez Ubezpieczającego sum ubezpieczenia — odpowiednio 
dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia i limitów.

4. W polisie lub innym dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia 
wyszczególnia się części składki przypadające na ubezpieczenie robót budowlano-
-montażowych oraz o ile zostały objęte ochroną okresu gwarancji lub konserwacji 
i maszyn budowlanych.

5. Składka z tytułu umowy ubezpieczenia nie może być niższa niż 500 zł (składka 
minimalna). Składkę zaokrągla się do pełnych złotych

6. Zapłaty składki lub jej pierwszej raty Ubezpieczający dokonuje w chwili zawarcia 
umowy ubezpieczenia, chyba że umówiono się inaczej. 

7. Składka może być rozłożona na maksymalnie dwie raty, o ile nie umówiono się inaczej.  
Termin płatności pierwszej i kolejnych rat oraz ich wysokość określa się w polisie 
lub innym dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.

8. W przypadku gdy składka lub jej rata za ubezpieczenie płatna jest w formie przelewu 
bankowego lub przekazu pocztowego, za dzień opłacenia składki lub raty składki 
uważa się datę złożenia zlecenia zapłaty w banku lub urzędzie pocztowym na wła-
ściwy rachunek Gothaer TU S.A. pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego 
znajdowały się wystarczające środki finansowe. W innym przypadku, za dzień opłace-
nia składki lub raty składki uważa się datę, kiedy składka lub jej rata znalazła się na 
rachunku Gothaer TU S.A. w taki sposób, że Gothaer TU S.A. mogło nią dysponować.

9. W razie ujawnienia okoliczności, powodującej zwiększenie prawdopodobieństwa 
zajścia szkody, Gothaer TU  S.A. może zwiększyć składkę, naliczając ją od dnia 
powstania tej okoliczności, ale nie wcześniej niż od początku okresu ubezpiecze-
nia. W takim przypadku Gothaer TU S.A. zwróci się do Ubezpieczającego o zapłatę 
dodatkowej składki, a Ubezpieczający może w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania 

§ 7
Składka 
ubezpieczeniowa
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odstąpić od umowy. Niezapłacenie dodatkowej składki w podanym przez Gothaer 
TU S.A. terminie lub pisemna odmowa będą oznaczać odstąpienie od umowy. Jeżeli 
ujawnienie ww. okoliczności nastąpiło już po zajściu szkody, Gothaer TU S.A. może 
odpowiednio zmniejszyć swoje świadczenie.

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

1) działań wojennych, stanu wyjątkowego, stanu wojennego, zamieszek społecz-
nych, strajków, lokautów, terroryzmu, sabotażu, działania energii jądrowej lub 
skażenia radioaktywnego,

2) konfiskaty, nacjonalizacji, zniszczenia na mocy aktu prawnego, niezależnie od 
jego formy, wydanego przez jakiekolwiek władze,

3) skażenia lub zanieczyszczenia środowiska lub ubezpieczanego mienia odpa-
dami przemysłowymi lub zanieczyszczeniami,

4) umyślnego działania Ubezpieczającego lub osoby, z którymi Ubezpieczający 
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,

5) polegające na uszkodzeniu, zmianie lub zniszczeniu, ograniczeniu zakresu 
funkcjonalności, dostępności lub działania jakiegokolwiek systemu lub 
sprzętu komputerowego, programów, danych, nośników danych służących 
do przechowywania danych informatycznych, mikroprocesorów, układów sca-
lonych lub podobnych urządzeń bądź składników sprzętu komputerowego, 
a także będące efektem takiego uszkodzenia, zmiany lub zniszczenia, ograni-
czenia zakresu funkcjonalności, dostępności lub działania, jeśli ww. zdarzenia 
nastąpiły w wyniku umyślnego lub przypadkowego przesłania albo przekazania 
(elektronicznie lub w   inny sposób) programu zawierającego instrukcje lub kody 
logiczne działające w niszczący sposób, tj. m.in. wirusy, „robaki” komputerowe lub 
inne podobnie działające programy.

1. Zgodnie z niniejszymi OWU, Gothaer TU S.A. może objąć ochroną ubezpieczeniową:

1)  roboty budowlano-montażowe objęte kontraktem (w tym roboty tymczasowe), 
łącznie z  wszelkimi materiałami, również dostarczonymi przez Inwestora lub 
Zamawiającego, które mają zostać wbudowane lub zamontowane,

2) sprzęt, narzędzia, wyposażenie i zaplecze budowy — pod warunkiem zadeklaro-
wania odrębnego limitu,

3) maszyny budowlane — pod warunkiem zadeklarowania sumy ubezpieczenia 
odrębnie dla każdej maszyny.

2. Przedmioty ubezpieczenia wyszczególnia się w polisie lub innym dokumencie 
potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia albo w załączniku do niego.

3. Inne kategorie mienia, koszty lub limity zdefiniowane w Załączniku nr 1 Klauzule 
indywidualne do niniejszych OWU mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową 
pod warunkiem wskazania tego faktu w polisie lub innym dokumencie potwier-
dzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.

4. Kradzież jest objęta ubezpieczeniem, pod warunkiem że:

1) w odniesieniu do materiałów budowlanych, sprzętu, narzędzi, wyposażenia 
i zaplecza budowy przechowywanych w pomieszczeniach — nastąpiła w wyniku 
włamania do pomieszczeń należycie zabezpieczonych, co oznacza, że:

§ 8
Wyłączenia ogólne

IV. ROZDZIAŁ I - UBEZPIECZENIE OD SZKÓD MATERIALNYCH W PRZEDMIOCIE KONTRAKTU

§ 9
Przedmiot 
ubezpieczenia
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a) w ścianach, sufitach, podłogach i dachach oraz piwnicach tych pomieszczeń 
nie ma nie zabezpieczonych otworów, przez które możliwy byłby dostęp do 
Ubezpieczonych przedmiotów bez włamania,

b) wszystkie drzwi wejściowe do pomieszczeń są zamknięte co najmniej na jeden 
zamek wielozastawkowy lub kłódkę bezkabłąkową oraz ich stan techniczny 
uniemożliwia ich wyłamanie lub wyważenie bez użycia siły lub narzędzi, 
a otwarcie — bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy,

c) drzwi oszklone są zaopatrzone w zamki, których nie można otworzyć przez 
wybitą szybę bez użycia kluczy; wszystkie okna i inne zewnętrzne oszklone 
otwory pomieszczenia są w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone 
i zamknięte,

2) w odniesieniu do materiałów budowlanych, sprzętu, narzędzi, wyposaże-
nia i zaplecza budowy nie przechowywanych w pomieszczeniach — nastąpiła 
w wyniku włamania na teren budowy należycie zabezpieczony - co oznacza, że 
posiadał on ogrodzenie z bramą zamkniętą co najmniej na kłódkę lub zamek 
wielozastawkowy, uniemożliwiające przedostanie się sprawcy pod spodem lub 
przez otwór w ogrodzeniu,

3) w odniesieniu do maszyn budowlanych:
a) dla maszyn posiadających zamykaną kabinę — nastąpiła w wyniku włamania 

do maszyny należycie zabezpieczonej, co oznacza, że kabina maszyny była 
zamknięta na fabryczny zamek,

b) dla maszyn nie posiadających zamykanej kabiny — nastąpiła w wyniku włama-
nia na teren budowy należycie zabezpieczony wg §9 ust. 4. pkt 2),

4) była wynikiem rabunku.

5. Kradzież z włamaniem lub rabunek na terenach budów, które ze względu na specy-
fikę przedmiotu kontraktu nie mogą być ogrodzone (np. remonty dróg) jest objęta 
ochroną pod warunkiem, że ubezpieczone przedmioty są całodobowo dozorowane, 
oraz z zachowaniem postanowień §9 ust. 4 pkt 1) oraz 3a).

Przedmioty ubezpieczenia, o których mowa w §9 ust. 1, pozostają objęte ochroną 
ubezpieczeniową na terenie budowy wymienionym w polisie lub innym dokumencie 
potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.

1.  Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie szkody powstałe w przedmiotach 
ubezpieczenia, w miejscu ubezpieczenia i w okresie ubezpieczenia, wskazanych 
w polisie lub innym dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpiecze-
nia, polegające na ich utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu w wyniku zdarzeń 
losowych powodujących konieczność ich naprawy, wymiany, ponownego zakupu 
albo odtworzenia, z zachowaniem wyłączeń zawartych w niniejszych OWU.

2. Gothaer TU S.A. odpowiada dodatkowo, w granicach poszczególnych sum ubezpie-
czenia (o ile nie umówiono się inaczej), za szkody w przedmiotach ubezpieczenia:

1) będące wynikiem ich skażenia lub zanieczyszczenia, powstałe w następstwie wystą-
pienia co najmniej jednego zdarzenia losowego objętego umową ubezpieczenia,

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

3.  W przypadku wystąpienia ubezpieczonego zdarzenia losowego, Gothaer TU S.A. 
zwraca również Ubezpieczającemu w granicach sumy ubezpieczenia:

1) koszty zabezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia bezpośrednio zagrożonego 
szkodą,

§ 10
Miejsce
ubezpieczenia

§ 11
Zakres ubezpieczenia
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2) koszty poniesione przez Ubezpieczającego na użycie wszelkich dostępnych środ-
ków w celu zmniejszenia szkody, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały 
się nieskuteczne, z zastrzeżeniem, że w przypadku opisanym w §15 ust. 2 koszty 
te zostaną zmniejszone w takiej samej proporcji jak odszkodowanie, niezależnie 
od tego, czy poniesione zostały na polecenie Gothaer TU S.A.

4.  Jeżeli koszty wymienione w ust. 3 dotyczą łącznie przedmiotu ubezpieczenia 
i mienia nieubezpieczonego, to Gothaer TU S.A. pokrywa je w takiej proporcji do 
ogólnych kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego, w jakiej wartość przed-
miotu ubezpieczenia pozostaje do łącznej wartości przedmiotu ubezpieczenia 
i mienia nieubezpieczonego.

1. Sumy ubezpieczenia, odrębne dla poszczególnych kategorii przedmiotów ubez-
pieczenia, ustala Ubezpieczający. Sumy ubezpieczenia wyszczególnione w polisie 
lub innym dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia stanowią 
górną granicę odpowiedzialności Gothaer TU S.A. w odniesieniu do poszczególnych 
kategorii przedmiotów ubezpieczenia. Dla maszyn budowlanych sumę ubezpiecze-
nia ustala się odrębnie dla każdej pozycji wykazu, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 7b.

2. Sumą ubezpieczenia jest:

1)  dla robót budowlano-montażowych — pełna wartość kontraktu przewidywana na 
dzień zakończenia jego realizacji, wraz z kosztami wszystkich materiałów dostar-
czonych przez Zamawiającego lub Inwestora, które mają zostać wbudowane lub 
zamontowane,

2) dla sprzętu, narzędzi, wyposażenia i zaplecza budowy — przewidywana maksy-
malna wartość szkody, jaka może powstać wskutek zajścia zdarzenia losowego 
— jako wyczerpywany limit na pierwsze ryzyko, na jedno i na wszystkie zdarzenia,

3) dla maszyn budowlanych — wartość odtworzeniowa nowych maszyn budow-
lanych, oznaczająca koszt wymiany ubezpieczonych maszyn na nowe tego 
samego rodzaju i typu oraz o tych samych lub możliwie najbardziej zbliżonych 
parametrach i jakości, powiększona o koszty zwykłego transportu i montażu,

4) dla mienia otaczającego — przewidywana maksymalna wartość szkody, jaka 
może powstać wskutek zajścia zdarzenia losowego — jako wyczerpywany limit 
na pierwsze ryzyko, na jedno i na wszystkie zdarzenia

3. Ubezpieczający będący płatnikiem podatku VAT ustala sumę ubezpieczenia bez 
uwzględnienia tego podatku, chyba że umówiono się inaczej.

4. W razie zmiany zakresu realizowanych robót lub wartości kontraktu w okresie reali-
zacji robót budowlano-montażowych, Ubezpieczający zobowiązany jest niezwłocz-
nie zawiadomić o tym Gothaer TU S.A. oraz podać aktualny zakres robót i wartość 
kontraktu w celu ich dostosowania do wymogów określonych w §12 ust. 2 pkt 1). 
Podwyższenie lub obniżenie sumy ubezpieczenia wymaga pisemnego potwierdze-
nia przez Gothaer TU S.A. pod rygorem nieważności.

5. Jeżeli po zawarciu umowy wartość ubezpieczonego mienia uległa zmniejszeniu, 
ubezpieczający może żądać odpowiedniego zmniejszenia sumy ubezpieczenia. 

6. Zmniejszenia sumy ubezpieczenia może także z tej samej przyczyny dokonać jed-
nostronnie Gothaer TU S.A., zawiadamiając o tym jednocześnie Ubezpieczającego. 

7. 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 Gothaer TU S.A. zawiado-
miło Ubezpieczającego o jednostronnym zmniejszeniu tej sumy.

§ 12
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Gothaer TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za:

1. straty następcze, m.in. utratę zysku, kary umowne, sądowe lub administracyjne, 
grzywny, straty spowodowane opóźnieniem, niewłaściwym wykonaniem bądź 
niewykonaniem zobowiązań kontraktowych albo utratą kontraktu, utratę wartości 
rynkowej oraz jakiekolwiek inne kary pieniężne lub odszkodowania karne,

2. nieosiągnięcie zakładanych parametrów lub wydajności,

3. szkody spowodowane błędami projektowymi,

4. szkody spowodowane wadą materiałową (w tym wadą odlewniczą) lub wadliwym 
wykonaniem elementu instalowanego lub montowanego urządzenia lub maszyny 
(nie dotyczy szkód spowodowanych błędami wykonawczymi, popełnionymi w trak-
cie prowadzenia robót budowlano-montażowych), z następującymi zastrzeżeniami:

1) w odniesieniu do szkód spowodowanych wadą materiałową lub wadliwym wyko-
naniem materiału budowlanego wyłączenie niniejsze obejmuje jedynie koszty 
wymiany, naprawy lub nadania wadliwemu materiałowi budowlanemu  właści-
wości zgodnych z projektem,

2) szkody w przedmiocie ubezpieczenia, który nie posiada ww. wad, będące wyni-
kiem zdarzenia losowego spowodowanego takim wadliwym materiałem budow-
lanym pozostają objęte ochroną,

5. koszt wymiany, naprawy lub nadania zgodnych z projektem właściwości przed-
miotowi błędnie zaprojektowanemu, posiadającemu wadę materiałową lub 
wadliwie wykonanemu,

6. szkody powstałe w związku z prowadzeniem testów,

7. normalne zużycie, korozję, erozję, utlenienie, osady, zniszczenie lub pogorszenie 
jakości spowodowane nieużytkowaniem lub oddziaływaniem normalnych warunków 
atmosferycznych, a także za szkody o charakterze wyłącznie estetycznym (m.in. za 
zadrapania, pomalowanie powierzchni, w tym graffiti), nie mające wpływu na funk-
cjonalność,

8. szkody w sprzęcie, wyposażeniu i zapleczu budowy oraz maszynach budowlanych:

1) polegające na awarii mechanicznej,
pojęcie „awaria mechaniczna” oznacza szkodę powstałą wskutek błędnego 
zadziałania lub niezadziałania jakiegokolwiek elementu mechanicznego, jeżeli 
zostały one spowodowane:
a) przez błąd w  sterowaniu maszyną lub urządzeniem, bezpośrednio albo 

pośrednio przez człowieka,
b) przez jakiekolwiek wewnętrzne lub zewnętrzne automatyczne urządzenie 

sterujące,
c) przez jakikolwiek czynnik wewnętrzny, przez co rozumie się zdarzenie zaistniałe 

wewnątrz mechanizmu maszyny lub urządzenia, niezależnie od jego pierwotnej 
przyczyny,

2) polegające na awarii elektrycznej,
pojęcie „awaria elektryczna” oznacza szkodę powstałą wskutek niedotrzymania 
nominalnych parametrów prądu elektrycznego przewidzianych dla danej maszyny, 
urządzenia lub instalacji,

3) spowodowane zamarznięciem płynu chłodzącego lub jakiegokolwiek innego 
płynu eksploatacyjnego, niewłaściwym smarowaniem, brakiem oleju lub płynu 
chłodzącego,

Jeżeli jednak wskutek którejkolwiek z ww. awarii wg pkt 1)–3) powstaną szkody 

§ 13
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zewnętrzne w  ubezpieczonym przedmiocie (niezależnie od kategorii mienia, 
tj. w przedmiocie kontraktu, sprzęcie, wyposażeniu lub zapleczu budowy oraz 
w maszynach budowlanych i innych ubezpieczonych przedmiotach), to są one 
objęte ochroną ubezpieczeniową,

9. szkody w maszynach budowlanych powstałe:

1) podczas ich montażu lub demontażu,

2) podczas ich obsługi przez operatorów nie posiadających stosownych ważnych 
uprawnień do obsługi tych maszyn,

3) gdy operator znajdował się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub jakichkolwiek 
innych środków odurzających,

10. szkody w pojazdach dopuszczonych do ruchu lub podlegających obowiązkowi 
rejestracji,

11. szkody w sprzęcie pływającym lub statkach powietrznych,

12. szkody w aktach, rysunkach, rachunkach, projektach, planach, asygnatach i innych 
dokumentach, w wartościach pieniężnych, znaczkach, papierach wartościowych 
oraz we wszelkich opakowaniach, jeżeli szkoda obejmuje wyłącznie opakowania,

13. szkody powstałe wskutek niewyjaśnionego zaginięcia lub kradzieży mienia, 
które nie powstały w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku,

14. szkody ujawnione podczas inwentaryzacji, przeglądów i przygotowania kontraktu 
do odbioru,

15. szkody, za które odpowiedzialność regulowana jest w prawie górniczym i geolo-
gicznym,

16. szkody związane z prowadzeniem robót budowlano-montażowych bez stosow-
nych zezwoleń i z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

1. Wysokość szkody ustala się:

1)  w przypadku szkody częściowej, gdy uszkodzone przedmioty będą naprawiane 
— jako niezbędny koszt naprawy lub remontu konieczny do odtworzenia uszko-
dzonych przedmiotów, z uwzględnieniem:
a) dla budynków i budowli w trakcie realizacji — dotychczasowych wymiarów, 

technologii, konstrukcji i standardu wykończenia przy zastosowaniu takich 
samych lub najbardziej zbliżonych materiałów,

b) dla maszyn, instalacji i urządzeń w trakcie montażu oraz dla sprzętu, wyposa-
żenia, zaplecza budowy i maszyn budowlanych — dotychczasowego rodzaju 
i typu oraz tych samych lub możliwie najbardziej zbliżonych parametrów i jako-
ści, powiększony o koszty zwykłego transportu i montażu,

c) dla mienia otaczającego — jako wartość rzeczywistą tego mienia,

2) w przypadku szkody całkowitej — jako wartość rzeczywistą mienia w każdym 
przypadku.

2. Jeżeli w przypadku szkody częściowej koszt naprawy lub remontu przekroczy wartość 
rzeczywistą uszkodzonych przedmiotów, to wysokość szkody zostanie ustalona jak 
dla szkody całkowitej, tj. wg §14 ust. 1 pkt 2).

3. W następujących przypadkach wysokość szkody ustala się zawsze według wartości 
rzeczywistej uszkodzonych lub utraconych przedmiotów:

1) jeżeli odtworzenie, naprawa lub remont uszkodzonych przedmiotów nie będą 
przeprowadzone;

 
§ 14
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2) jeżeli odtworzenie, naprawienie lub wyremontowanie uszkodzonych albo utra-
conych przedmiotów nie jest już możliwe, ponieważ urządzenia o identycznych 
lub możliwie zbliżonych parametrach technicznych i jakości nie są już dostępne 
na rynku;

3) jeżeli przedmiotem montażu są maszyny, instalacje lub urządzenia wcześniej 
eksploatowane.

4. O ile nie umówiono się inaczej, wartość rzeczywistą maszyn budowlanych oblicza się 
w sposób uproszczony wg poniższej skali, tj. w zależności od wieku maszyny, licząc 
od daty produkcji utraconej lub uszkodzonej maszyny do dnia wystąpienia szkody:

1) do 3 lat włącznie — bez uwzględnienia zużycia,

2) powyżej 3 lat do 10 lat włącznie — zużycie w wysokości 10% za każdy kolejny 
rok począwszy od czwartego roku,

3) powyżej 10 lat — zużycie w wysokości 80%.

5. Kosztów wszelkich zmian, uzupełnień lub ulepszeń nie wlicza się do odszkodowania.

6. Do odszkodowania nie wlicza się jakichkolwiek kosztów związanych z wprowadze-
niem zmienionych lub nowych postanowień prawa bądź rozporządzeń organów 
administracji państwowej lub samorządowej dotyczących konstrukcji budynków 
i budowli, robót naprawczych lub remontowych, które Ubezpieczający jest zobo-
wiązany ponieść dodatkowo w stosunku do pierwotnych kosztów realizacji robót 
budowlano-montażowych.

1. Wysokość odszkodowania ustala się w kwocie odpowiadającej wysokości szkody 
wyliczonej tak jak w paragrafie poprzednim, z uwzględnieniem następujących zasad:

1) do ustalonej wysokości szkody dolicza się poniesione przez Ubezpieczającego 
uzasadnione i udokumentowane koszty, o których mowa w §11 ust. 3,

2) od ustalonej wysokości szkody potrąca się wartość tej części uszkodzonych lub 
zniszczonych przedmiotów, która ze względu na rodzaj lub rozmiar uszkodzeń 
nadaje się jeszcze do dalszego użytku lub odsprzedaży.

2. Niedoubezpiecznie i zasada proporcji
W razie niedoubezpieczenia, tj. zadeklarowania przez Ubezpieczającego sum ubez-
pieczenia poniżej faktycznej wartości przedmiotów ubezpieczenia, które powinny 
zostać ustalone zgodnie z §12 ust. 2, odszkodowanie zostanie zmniejszone w takiej 
proporcji, w jakiej zadeklarowana suma ubezpieczenia pozostaje do faktycznej cał-
kowitej wartości przedmiotu ubezpieczenia.

W przypadku maszyn budowlanych weryfikacji będą podlegać poszczególne pozycje 
wykazu maszyn zgłoszonych do ubezpieczenia.

Zasada proporcji nie będzie stosowana w odniesieniu do sprzętu, wyposażenia 
i zaplecza budowy oraz tych kategorii mienia lub kosztów, dla których ustalono limit 
odpowiedzialności na pierwsze ryzyko.

3. Nadubezpieczenie
W razie zadeklarowania przez Ubezpieczającego sum ubezpieczenia powyżej fak-
tycznej wartości przedmiotu ubezpieczenia, Gothaer TU S.A. odpowiada tylko do 
wysokości faktycznej szkody, w granicach sum ubezpieczenia dla poszczególnych 
przedmiotów lub danej kategorii mienia.

4. Franszyza redukcyjna
Od ostatecznej wartości wyliczonego odszkodowania ustalonej zgodnie z postano-
wieniami ust. 1–3 odejmuje się franszyzy redukcyjne wskazane w polisie lub innym 
dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.

 
§ 15
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Jeżeli szkoda objęła więcej niż jedną kategorię mienia (np. roboty kontraktowe oraz 
dodatkowo wyposażenie lub zaplecze terenu budowy i mienie otaczające), to od 
końcowej wartości odszkodowania odejmuje się franszyzę redukcyjną tylko raz, o ile 
w polisie lub innym dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia 
nie ustalono odrębnych franszyz dla poszczególnych kategorii mienia.
Jeżeli szkodę spowodowały jednocześnie zdarzenia, dla których ustalono różne fran-
szyzy redukcyjne, to jednorazowo odejmuje się najwyższą z ustalonych franszyz.

5. 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, każdy z zakładów ubezpieczeń 
odpowiada do wysokości szkody w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego 
suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego lub 
wielokrotnego ubezpieczenia.

1. Gothaer TU  S.A. obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną 
Ubezpieczającego za szkody, do których naprawienia zobowiązany jest on zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa.
Ochrona, zgodnie z niniejszymi OWU, obejmuje:

1) szkody rzeczowe - poniesione w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia,

2) szkody osobowe - poniesione przez osobę trzecią w wyniku śmierci, uszkodzenia 
ciała lub rozstroju zdrowia.

2. Gothaer TU S.A. w ramach Rozdziału II udziela ochrony pod następującymi warunkami:

1) zdarzenie wystąpi na terenie budowy lub w jego bezpośrednim otoczeniu,

2) zdarzenie spowoduje szkodę w związku z  prowadzeniem robót budowlano 
-montażowych, objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach Rozdziału I 
niniejszych OWU.

3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje pozaumowną (deliktową) odpowiedzialność 
cywilną Ubezpieczającego wobec osób trzecich.

4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia składane na podstawie prawa 
polskiego.

1.  Sumę gwarancyjną ustala i deklaruje Ubezpieczający.

2. Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności Gothaer TU S.A. dla 
wszystkich zdarzeń powodujących odpowiedzialność Ubezpieczającego, powsta-
łych w okresie realizacji robót budowlano-montażowych.

3.  Niezależnie od ustalenia sumy gwarancyjnej na wszystkie zdarzenia, Ubezpieczający 
może określić limit odpowiedzialności Gothaer TU S.A. na jedno zdarzenie.

4.  Suma gwarancyjna zostaje wskazana w polisie lub innym dokumencie potwier-
dzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.

5.  Wszystkie szkody będące wynikiem tego samego zdarzenia bezpośrednio powo-
dującego szkodę uważa się za powstałe w wyniku jednego zdarzenia.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego:

1. za szkody powstałe w przedmiocie kontraktu lub w jakimkolwiek mieniu, które zostało 
lub mogło być ubezpieczone w ramach Rozdziału I niniejszych OWU, w tym za szkody 
w mieniu otaczającym,

V. ROZDZIAŁ II — ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA
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2. za szkody spowodowane zdarzeniami zaistniałymi po upływie ostatniego dnia 
okresu realizacji robót budowlano-montażowych,

3. za roszczenia o wykonanie umów (w tym o wykonanie zastępcze) lub o zwrot kosztów 
poniesionych na poczet wykonania umów,

4. za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobo-
wiązania lub usługi,

5. za szkody powstałe po wykonaniu robót budowlano-montażowych lub włączeniu 
przedmiotu kontraktu do eksploatacji, wynikające z ich wadliwego wykonania,

6. za szkody, za które Ubezpieczający umownie przejmie odpowiedzialność cywilną 
osoby trzeciej, albo spowodowane przez rozszerzenie zakresu własnej odpowiedzial-
ności cywilnej ponad odpowiedzialność wynikającą z obowiązujących przepisów 
prawa,

7. za zobowiązania powstałe w wyniku zgody Ubezpieczającego na zapłacenie 
jakiejkolwiek sumy jako odszkodowania lub w charakterze innego świadczenia, 
chyba że takie zobowiązanie powstałoby niezależnie od wyrażenia takiej zgody,

8. za straty nie będące wynikiem szkód rzeczowych lub osobowych (czyste straty 
finansowe),

9. za szkody spowodowane wibracjami, usunięciem lub osłabieniem elementów 
nośnych, podpór bądź osłabieniem nośności gruntu,

10. za szkody wyrządzone pracownikom któregokolwiek z Ubezpieczonych (w tym rów-
nież osoby fizyczne zatrudnione przez nich na podstawie umów cywilnoprawnych), 
w całości lub w części objętych ochroną w ramach Rozdziału I niniejszych OWU,

11. za szkody w mieniu pracowników któregokolwiek z Ubezpieczonych (w tym również 
osób fizycznych zatrudnionych przez nich na podstawie umów cywilnoprawnych),

12. za szkody spowodowane przez pojazdy podlegające obowiązkowemu ubezpie-
czeniu odpowiedzialności cywilnej, sprzęt pływający lub statki powietrzne,

13. za straty powstałe wskutek naruszenia praw autorskich, licencji, patentów, znaków 
towarowych i nazw fabrycznych,

14. za szkody powodujące roszczenia odszkodowawcze pomiędzy Ubezpieczonymi,

15. za szkody spowodowane przez produkt wadliwy lub niebezpieczny, również 
w samym produkcie, oraz pokrywane na podstawie gwarancji lub rękojmi, 
a także powstałe w związku z dostarczeniem produktu innego, niż uzgodniono,

16. za koszty wycofania lub straty wynikłe z konieczności wycofania produktu z rynku, 
usunięcia, naprawy, wymiany, zastąpienia produktem wolnym od wad, obniżenia 
wartości robót, usług lub produktów dostarczonych, zainstalowanych, zmontowa-
nych, zbudowanych, wykonanych lub odtworzonych przez Ubezpieczającego,

17. za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia, utraty lub zniszczenia wartości pie-
niężnych, papierów wartościowych, biżuterii, kamieni szlachetnych, dokumentów, 
planów, zbiorów archiwalnych, filatelistycznych, numizmatycznych, dzieł sztuki 
lub innych przedmiotów o charakterze zabytkowym, artystycznym unikatowym lub 
kolekcjonerskim,

18. za szkody wyrządzone osobom bliskim Ubezpieczającego lub osobom, za które 
jest on odpowiedzialny,

19. za straty moralne, tj. powstałe w wyniku oszczerstw i pomówień oraz naruszenia 
dóbr osobistych osób trzecich, innych niż życie i zdrowie,

20. za szkody związane z oddziaływaniem azbestu, dioksyn i formaldehydów.
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1.  Jeżeli bez uprzedniej pisemnej zgody Gothaer TU S.A.:

1) Ubezpieczający lub ktokolwiek inny w jego imieniu uzna odpowiedzialność,

2) uczyni ofertę albo przyrzeczenie lub zobowiązanie wypłaty odszkodowania,

3) wypłaci odszkodowanie,

to Gothaer TU S.A. jest zwolnione z obowiązku świadczenia.

2. Ubezpieczający udzieli wszelkich informacji, wyjaśnień i pomocy oraz dostarczy 
wszelkie dowody potrzebne do ustalenia okoliczności i rozmiaru wyrządzonej szkody, 
jakich Gothaer TU  S.A. może zażądać w  związku z prowadzonym postępowaniem 
likwidacyjnym.

3.  Gothaer TU S.A. może wypłacić odszkodowanie wyczerpujące limit na jedno zdarze-
nie (o ile był ustalony) lub mniejsze, które zaspokoi roszczenia związane ze zdarze-
niem, zwalniając się z dalszej odpowiedzialności za takie zdarzenie, w tym w szcze-
gólności z konieczności ponoszenia dalszych kosztów obrony Ubezpieczającego.

1. Gothaer TU S.A. wypłaci odszkodowanie w granicach odpowiedzialności cywilnej 
Ubezpieczającego do wysokości sumy gwarancyjnej określonej wg §17 z zastrze-
żeniem, że jeżeli wcześniejsza wypłata odszkodowania, wg §23 ust. 2, spowodowała 
zmniejszenie sumy gwarancyjnej, to górną granicę odpowiedzialności Gothaer 
TU S.A. stanowi taka zmniejszona suma gwarancyjna (o ile nie przywrócono jej do 
pierwotnej wysokości za dopłatą dodatkowej składki).

2. Dodatkowo Gothaer TU S.A. w granicach sumy gwarancyjnej:

1)  zwróci koszty zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów poniesione 
przez Ubezpieczającego w razie zajścia zdarzenia powodującego jego odpowie-
dzialność,

2) poniesie niezbędne koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą 
Gothaer TU  S.A. w celu ustalenia okoliczności zdarzenia, za które odpowiada 
Ubezpieczający, oraz rozmiaru wyrządzonej szkody,

3) poniesie niezbędne koszty obrony sądowej przed roszczeniami, w tym koszty 
pomocy prawnej adwokata, radcy lub kancelarii prawnej zatrudnionej przez Gothaer 
TU S.A., w sporze prowadzonym za zgodą Gothaer TU S.A. na jego polecenie.

3. Jeżeli przeciwko Ubezpieczającemu zostanie wszczęte postępowanie karne w wyniku 
zdarzenia, za które odpowiada, to Gothaer TU  S.A. pokryje koszty obrony, o ile 
zażądało jej powołania lub wyraziło zgodę na pokrycie takich kosztów. Koszty te są 
ponoszone przez Gothaer TU S.A. w granicach sumy gwarancyjnej.

4. W przypadku szkód rzeczowych, od ostatecznej wartości wyliczonego odszkodo-
wania potrąca się franszyzę redukcyjną ustaloną w polisie lub innym dokumencie 
potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.

5. Gothaer TU S.A. wypłaca odszkodowanie na podstawie prawomocnego orzeczenia 
sądowego lub uznania albo ugody.

6. Jeżeli tytułem odszkodowania przysługuje poszkodowanej osobie trzeciej 
zarówno świadczenie jednorazowe, jak i renty, to Gothaer TU S.A. zaspokaja je do 
wysokości sumy gwarancyjnej w następującej kolejności:

1) świadczenie jednorazowe,

2) renta czasowa,

3) renta dożywotnia.

7. Jeżeli Ubezpieczający nie godzi się na propozycję Gothaer TU  S.A. dotyczącą 
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świadczenia i przez to uniemożliwia zaspokojenie roszczenia, to Gothaer TU S.A. 
nie odpowiada za powstałe z tego powodu odsetki i wszelkie dodatkowe koszty, 
pod warunkiem że uprzednio powiadomiło o tym Ubezpieczającego.

1. Ubezpieczający zobowiązany jest do:

1) zgłaszania Gothaer TU  S.A. wszelkich zmian 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,

2) utrzymywania we własnym zakresie i na własny koszt zajmowanych i wykorzysty-
wanych pomieszczeń, budynków, budowli i innych obiektów zaplecza budowy, 
maszyn budowlanych, sprzętu, narzędzi, wyposażenia budowy oraz ich zabezpie-
czeń w dobrym stanie technicznym, a także podejmowania stosownych działań 
zapobiegawczych oraz wszelkich uzasadnionych środków ostrożności w celu 
zminimalizowania ryzyka wystąpienia lub powiększenia się szkody,

3) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów mających na celu 
zapobieganie powstaniu szkody, w szczególności:
a) przepisów prawa budowlanego,
b) o ochronie przeciwpożarowej,
c) prawa pracy,
d) dotyczących normalizacji, certyfikacji, budowy i eksploatacji urządzeń tech-

nicznych oraz wykonywania dozoru technicznego nad tymi urządzeniami,
e) zaleceń producenta w zakresie montażu, warunków eksploatacji i sposobu 

użytkowania maszyn i urządzeń,

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

5) wykonywania wszelkich zaleceń i zobowiązań wskazanych w polisie lub innym 
dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, a także powsta-
łych w związku z wykonywaniem umowy ubezpieczenia,

6) umożliwienia przedstawicielowi Gothaer TU S.A. podjęcia czynności niezbęd-
nych do oceny ryzyka, w tym udzielenia pomocy przy lustracji miejsca ubezpie-
czenia zarówno przed zawarciem, jak i w trakcie trwania umowy ubezpieczenia 
oraz po zakończeniu okresu ubezpieczenia, jeżeli czynności te są niezbędne do 
prawidłowej likwidacji szkody,

2. W razie powstania szkody mogącej powodować odpowiedzialność ubezpiecze-
niową Gothaer TU S.A., Ubezpieczający obowiązany jest do:

1) użycia dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia 
oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, 

2) powiadomienia, najszybciej jak to tylko możliwe, Straży Pożarnej, Policji lub 
innych służb, jeżeli okoliczności lub rodzaj szkody wymagają obecności tych 
służb w miejscu jej powstania,

3) niezwłocznego zawiadomienia Gothaer TU S.A. o powstaniu szkody, 

4) niezmieniania stanu faktycznego w miejscu szkody, w tym zachowania uszko-
dzonego mienia i udostępniania 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 obejmuje, jeżeli Gothaer TU S.A. nie podjęło 

VI. OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO — DO OBU ROZDZIAŁÓW
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czynności związanych z likwidacją szkody w ciągu 3 dni roboczych od daty jej 
pisemnego zgłoszenia do Gothaer TU S.A.

5) zezwolenia Gothaer TU S.A. lub powołanym przez Gothaer TU S.A. niezależnym 
ekspertom na dokonywanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności 
powstania szkody i jej rozmiaru oraz udzielenia w tym celu pomocy i  wiary-
godnych wyjaśnień, a także okazania i przekazania dowodów i dokumentów, 
które mogą okazać się niezbędne do ustalenia okoliczności powstania szkody, 
odpowiedzialności Gothaer TU S.A. oraz określenia wysokości odszkodowania; 
przedstawiciele Gothaer TU S.A. są upoważnieni do:
a) wejścia na teren budowy oraz dokonania inspekcji obiektów, w których wyda-

rzyła się szkoda, a także do zabezpieczenia lub zatrzymania uszkodzonego 
mienia,

b) do dysponowania odzyskanymi przedmiotami dotkniętymi szkodą; jednak 
w żadnym wypadku Ubezpieczający nie może pozostawić uszkodzonego 
mienia Gothaer TU S.A. bez zgody Gothaer TU S.A.,

6) po uzyskaniu zgody Gothaer TU S.A. - przystąpić i przeprowadzić odbudowę, 
remont lub naprawę bez nieuzasadnionej zwłoki,

7) w odniesieniu do Rozdziału I — przygotować na własny koszt zestawienia 
poniesionych strat i przekazania do Gothaer TU S.A.,

8) udowodnienia faktu powstania szkody, której przyczyną jest zdarzenie objęte 
umową ubezpieczenia,

9) w razie zajścia wypadku Ubezpieczający obowiązany jest zabezpieczyć możność 
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za 
szkodę,

10) jeżeli Ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zasto-
sował środków określonych w §21 ust. 2 pkt 1) i w §21 ust. 2 pkt 9) niniejszych 
OWU Gothaer TU  S.A. jest wolne od odpowiedzialności za szkody powstałe 
z tego tytułu,

11) Gothaer TU S.A. obowiązane jest, w granicach sumy ubezpieczenia, zwrócić 
Ubezpieczającemu koszty wynikłe z zastosowania środków, o których mowa 
wyżej, jeżeli średki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,

12) Jeżeli przeciwko sprawcy szkody wszczęte zostało jakiekolwiek postępowanie 
sądowe lub administracyjne, to Ubezpieczający zobowiązany jest powiadomić 
Gothaer TU S.A. niezwłocznie po uzyskaniu o tym wiadomości oraz udzielić peł-
nomocnictwa procesowego wskazanemu przez Gothaer TU S.A. pełnomocnikowi,

13) Ubezpieczający obowiązany jest dostarczyć do Gothaer TU S.A. postanowie-
nie 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 szczególności wniesienia środka odwoławczego.

3. Jeżeli Ubezpieczający lub osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, z winy umyśl-
nej lub rażącego niedbalstwa nie dopełni obowiązku określonego w ust. 2 pkt 1), 
odszkodowanie nie należy się.

4. Gothaer TU S.A. może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli Ubezpiecza-
jący lub Ubezpieczony umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa naruszył 
obowiązki określone w §21 ust. 6-8, co przyczyniło się do zwiększenia szkody lub 
uniemożliwiło ustalenie okoliczności i skutków wypadku.

5. Jeżeli Ubezpieczający jest osobą fizyczną, postanowienia zawarte w ww. 3 i 4 doty-
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czą również niedopełnienia obowiązków przez osoby, z którymi Ubezpieczający 
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.

6. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, postanowienia 
§4 ust. 2-5, §21 ust. 1 pkt 1) i §21 ust. 2 pkt 3) niniejszych OWU spoczywają zarówno 
na Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie wiedział 
o zawarciu umowy na jego rachunek.

7. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, postanowienia 
§21 ust. 2 pkt 1), §21 ust. 2 pkt 10)-11), §21 ust. 6, §8 ust. 1 pkt 4) niniejszych OWU 
dotyczące Ubezpieczającego stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego.

8. Gothaer TU S.A. może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli Ubezpieczający 
lub Ubezpieczony umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa naruszył obowiązki 
określone w §21 ust. 2 pkt 9), §21 ust. 2 pkt 3), §21 ust. 6-7, co przyczyniło się do 
zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ustalenie okoliczności i skutków wypadku.

9. Ubezpieczający jest obowiązany bez wezwania poinformować Gothaer TU  S.A. 
o zawarciu z innym Ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia dotyczącej tego 
samego przedmiotu, w tym, samym czasie i od tego samego ryzyka.

1. Pisemne zawiadomienie o szkodzie Ubezpieczający, Ubezpieczony, Poszkodo-
wany lub Uprawniony z umowy ubezpieczenia może złożyć w każdej jednostce 
terenowej Gothaer TU S.A.

2. Po otrzymaniu zawiadomienia o szkodzie, Gothaer TU S.A. w terminie siedmiu dni 
od dnia otrzymania tego zawiadomienia informuje o tym Ubezpieczającego lub 
Poszkodowanego (potwierdza fakt zgłoszenia szkody) oraz przeprowadza postępo-
wanie dotyczące ustalenia jej stanu faktycznego, zasadności zgłoszonych roszczeń 
i wysokości odszkodowania, a także pisemnie lub drogą elektroniczną informuje 
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Poszkodowanego lub Uprawnionego z umowy 
ubezpieczenia, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odszkodowania, 
z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku uzyskania przez Gothaer TU S.A. nowych informacji mających związek 
z ustaleniem zasadności zgłaszanych roszczeń lub wysokością odszkodowania, 
Gothaer TU S.A. — pisemnie bądź drogą elektroniczną — poinformuje Ubezpiecza-
jącego, Ubezpieczonego, Poszkodowanego  lub Uprawnionego z umowy ubezpie-
czenia, jakie dodatkowe dokumenty są niezbędne do ustalenia odszkodowania.

4. Jeżeli na podstawie otrzymanych informacji nie będzie możliwa jednoznaczna 
ocena zaistniałej sytuacji, to Gothaer TU  S.A. zastrzega sobie prawo żądania 
dokumentacji uzupełniającej.

5. Na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3, oraz zgodnie z postanowie-
niami niniejszych OWU i włączonych do umowy Klauzul dodatkowych, Ubezpiecza-
jący obowiązany jest sporządzić obliczenie poniesionych szkód oraz przygotować 
i przesłać roszczenie do Gothaer TU S.A.

6. W razie konieczności wizyty przedstawiciela Gothaer TU S.A. w miejscu powstania 
zdarzenia (w celu dokonania oględzin uszkodzonego lub zniszczonego mienia), 
Ubezpieczający zostanie niezwłocznie poinformowany o takiej konieczności.

7. Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz zebranych informacji Gothaer 
TU S.A. przekaże Ubezpieczającemu stanowisko dotyczące swojej odpowiedzial-
ności, a w momencie uznania roszczenia również wysokości szkody oraz wysokości 
przyznanego odszkodowania.

VII. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ — DO OBU ROZDZIAŁÓW
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8. Postanowienia niniejszego paragrafu nie zwalniają Ubezpieczającego z obowiązku 
podjęcia działań określonych w §21 ust. 2 niniejszych OWU.

1. Gothaer TU S.A. wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia upraw-
nionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń dotyczących stanu faktycznego 
zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, zawartej 
z Uprawnionym 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 moż-
liwe, jednakże bezsporną część świadczenia Gothaer TU  S.A. jest obowiązane 
spełnić w terminie przewidzianym w §23 ust. 2 niniejszych OWU.

4. Wypłata odszkodowania nie powoduje zmniejszenia sumy ubezpieczenia ustalonej 
w umowie ubezpieczenia. Nie dotyczy to tych ubezpieczonych przedmiotów, dla 
których ustalono limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia, w okresie realizacji robót budowlano-montażowych bądź w okresie 
konserwacji lub gwarancji oraz dla sumy gwarancyjnej w ramach Rozdziału II niniej-
szych OWU.

5. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przyznano je w niższej wysokości niż 
wniesione roszczenia, Gothaer TU  S.A. informuje o tym na piśmie osobę upraw-
nioną oraz Ubezpieczającego, wskazując na okoliczności i podstawę prawną, 
i poucza o możliwości odwołania się do Centrali Gothaer TU S.A. z siedzibą w War-
szawie oraz o dochodzeniu roszczeń na drodze postępowania sądowego.

6. Suma pieniężna wypłacona z tytułu ubezpieczenia nie może być wyższa od ponie-
sionej 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 w ubezpieczeniu 
o którym mowa w niniejszym paragrafie suma ubezpieczenia równa jest wartości 
ubezpieczeniowej.

1. Z dniem wypłaty 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. 

 
§ 23
Wypłata 
odszkodowania

 
§ 24
Roszczenia regresowe
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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.

1. Gothaer TU S.A. zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Ubezpieczającego 
związanych z realizacją umowy ubezpieczenia oraz sporządzania z nich kopii. Jed-
nocześnie Gothaer TU S.A. zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji 
o działalności Ubezpieczającego.

2. Jeżeli Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uprawniony z umowy ubezpieczenia nie 
zgadza się z odmową zaspokojenia roszczeń lub ustaloną wysokością odszkodowa-
nia, może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Centralę Gothaer 
TU S.A. z siedzibą w Warszawie. Wniosek ten powinien być złożony za pośrednic-
twem jednostki terenowej Gothaer TU S.A. wydającej decyzję w sprawie. W trybie 
tym Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uprawniony z umowy ubezpieczenia może 
także składać skargi i zażalenia.

3. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć 
według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sądem właściwym dla siedziby 
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego bądź Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

4. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia 
przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń przed właściwym sądem, niezależ-
nie od prawa żądania ponownego rozpatrzenia sprawy przez Centralę Gothaer TU S.A.

5. Osoby określone w ust. 4 mogą również składać do Centrali Gothaer TU S.A. skargi 
i zażalenia na działanie lub zaniechanie jednostki terenowej Gothaer TU  S.A. 
w innych sprawach niż wymienione w ust. 2.

6. Osoby określone w ust. 4 mają prawo wglądu do akt szkody w jednostce tereno-
wej Gothaer TU S.A. i w uzgodnionym  terminie, jak również prawo do sporządzania 
na swój koszt odpisów lub kserokopii dokumentów z akt szkody. Opłata za wyda-
nie odpisów lub kserokopii jest pobierana zgodnie z zasadami obowiązującymi 
w Gothaer TU S.A.

7. Gothaer TU S.A. ma obowiązek udostępnić Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu 
lub Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia informacje i dokumenty, które miały 
wpływ na ustalenie odpowiedzialności ubezpieczeniowej Gothaer TU S.A. oraz na 
wysokość odszkodowania.

1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia zostały uchwalone Uchwałą Zarządu PTU 
S.A. nr 11/05 z dnia 14 stycznia 2005r., zmienione Załącznikiem nr 7 do Uchwały 
nr 61/07 z dnia 1 sierpnia 2007r. 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. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubez-
pieczenia zawartych począwszy od dnia 10 sierpnia 2007r., z zastrzeżeniem, 
że zmiany wprowadzone Uchwałą 86/12 z dnia 20 lipca 2012r. wchodzą w życie 
w terminie wskazanym w treści Uchwały 86/12.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE — DO OBU ROZDZIAŁÓW
 
§ 25

 
§ 26

Członek Zarządu

Artur Stępień

Członek Zarządu

Adam Dwulecki
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Klauzula 001 Ochrona dla szkód spowodowanych przez strajki, zamieszki  
 i niepokoje społeczne
Klauzula 002 Ochrona odpowiedzialności cywilnej wzajemnej
Klauzula 003 Ochrona w okresie konserwacji — wariant podstawowy
Klauzula 004 Ochrona w okresie konserwacji — wariant rozszerzony
Klauzula 005 Postanowienia specjalne dotyczące harmonogramu
 prac budowlano-montażowych
Klauzula 006 Ochrona dla kosztów pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych, 
 w dni ustawowo wolne od pracy, oraz dla kosztów frachtu 
 ekspresowego
Klauzula 007 Ochrona dla kosztów frachtu lotniczego
Klauzula 011 Szkody seryjne
Klauzula 013 Składowanie poza terenem budowy
Klauzula 100  Ubezpieczenie maszyn i instalacji podczas rozruchu próbnego 
 lub testów
Klauzula 101 Postanowienia specjalne dotyczące konstrukcji tuneli i galerii
Klauzula 102 Postanowienia specjalne dotyczące podziemnych kabli,  
 rurociągów oraz innych instalacji podziemnych
Klauzula 103 Wyłączenie szkód w uprawach rolnych i lasach
Klauzula 104 Postanowienia specjalne dotyczące budowy tam i zbiorników wodnych
Klauzula 106 Postanowienia specjalne dotyczące otwartych odcinków prac
Klauzula 107 Zastrzeżenie dotyczące składowania
Klauzula 110 Postanowienia specjalne dotyczące środków zabezpieczenia  
 przeciw opadom, powodzi i zalaniu
Klauzula 111 Postanowienia specjalne dotyczące usunięcia 
 skutków obsunięcia się ziemi
Klauzula 112 Postanowienia specjalne dotyczące środków zabezpieczenia  
  przeciwpożarowego na terenie budowy
Klauzula 113 Transport lądowy
Klauzula 115 Ubezpieczenie szkód będących rezultatem błędów projektowych,  
 wad materiałowych i wadliwego wykonania
Klauzula 116 Ubezpieczenie ukończonych odcinków prac
Klauzula 117 Postanowienia specjalne dotyczące robót związanych z układaniem 
 rurociągów i przewodów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Klauzula 119 Ochrona dla mienia otaczającego Zleceniodawcy
Klauzula 120 Ubezpieczenie szkód spowodowanych wibracjami, usunięciem lub 
 osłabieniem elementów nośnych, podpór lub nośności gruntu
Klauzula 121 Postanowienia specjalne dotyczące palowania, budowy fundamentów 
 i ścian oporowych, ścianek szczelnych lub szczelinowych
Klauzula 201 Ochrona ubezpieczeniowa w okresie gwarancji
Klauzula 203 Postanowienia specjalne dotyczące maszyn używanych
Klauzula 218 Ochrona dla kosztów poszukiwania przecieków 
 podczas układania rurociągów

Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia robót budowlano-montażowych 
- wykaz klauzul indywidualnych
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Klauzula 219 Postanowienia specjalne dotyczące poziomych wierceń kierunkowych
  w budowie przejść rurociągów lub przewodów pod rzekami, nasypami,
  drogami itp.
Klauzula Usunięcia pozostałości po szkodzie
Klauzula Kosztów dodatkowych
Klauzula Osób wizytujących
Klauzula Likwidacji drobnych szkód
Klauzula Przedłużenia okresu ubezpieczenia
Klauzula Automatycznego wzrostu
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